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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

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

موازنة  أِقّرت  ..وأخريًا   
للمّرة  للدولة  مالية سنوية 
 ،2006 العام  منذ  األوىل 
وإْن كانت لسنة 2017 اليت 
تنصرم، ولكن السؤال هل 
أم   ،2018 موازنة  ستَقّر 
سريتهم  املعنيون  سيعود 
أرقام  ليّتخذوا  األوىل 
موازنة 2017 لإلنفاق على 
عشرية،  االثين  القاعدة 
لتجّنِب انفجار صاعق قطع 
تهريبه  يتّم  الذي  احلساب 
دفِع  عن  حديث  كّل  مع 
موازنة لئّل يتسّبب بانفجار 
مليار  الـ11  مبلغ  لغم 
العام  منذ  الضائعة  دوالر 
رئيس  أّن  وعلَم  2006؟. 
احلريري  سعد  احلكومة 

رئيس اجلمهورية يضِع اجملتمع الدولي امام مسؤولياته يف ملف عودة النازحني

مـجلس الـنواب يـقّر مـوازنة الـعام 2017!

التتمة صفحة 31

40
$2،00

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

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

املساحات  تقلص  مع 
سيطرة  حتت  باتت  اليت 
سورية  يف  »داعش« 
الرقة  من  التنظيم  وطرد 
الزور،  دير  وحماصرته يف 
وضع  الكبرية،  معاقله  آخر 
فلدميري  الروسي  الرئيس 
ملا  سياسيًا  تصورًا  بوتني 
»داعش« يف سورية،  بعد 
وترية  تسريع  على  يقوم 
املفاوضات السياسية وعقد 
ممثلني  يضم  سلم  مؤمتر 
عن كل اجلماعات العرقية. 
وزير  أعرب  ذلك،  إىل 
سريغي  الروسي  اخلارجية 
مع  خلل حمادثاته  الفروف 
املبعوث األممي إىل سورية 
ستيفان دي ميستورا، عن 
اعتقاده بأن أيام »داعش« 
باتت معدودة وأن العمليات 
ستنتهي  ضده  القتالية 
الوضع  إن  وقال  قريبًا. 

يقرتب من مرحلة احلسم.
وأبلغ الفروف دي ميتسورا 
عقد  تتوقع  موسكو  أن 

بوتني يقرتح مؤمتر سالم للسوريني
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سيدعو جملس الوزراء اىل 
ملناقشة  متتالية  جلسات 

أيام   2018 سنة  موازنة 
الثلثاء واالربعاء واخلميس 

جوالت جديدة من حمادثات 
قريبًا،  وجنيف  آستانة 
األممي  املبعوث  أكد  بينما 
جولة  الستضافة  اجلاهزية 
جنيف  حمادثات  من  جديدة 

موازاة  يف  املقبل.  الشهر 
األعلى  املرشد  هّنأ  ذلك، 
علي  اهلل  آية  إيران  يف 
السوري  الرئيس  خامنئي 

إىل  بالنسبة  سيئة  أيام 
روسيا.  يف  اإلسرائيليني 
مواجهة  مع  وبالتزامن 
الربملانية  الوفود  خاضتها 

يف  املشاركة  العربية 
الدولي  الربملاني  االحتاد 
بطرسبورغ،  سان  يف 
»الكنيست«  ممثلي  ضد 

اعتذار روسي عن »تغييب« العلم الفلسطيين
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عبيد وداغر وستاتن يسلمون الدكتور جعجع هدية رمزية

على  املقبل،  االسبوع  من 

العراقية  احلكومة  بدأت 
ملعاقبة  إجراءات  اختاذ 
إىل  دعوا  أكراد  زعماء 
فيما  اجليش،  مواجهة 
اإلقليم  حكومة  رحبت 
الوزراء  رئيس  مببادرة 
حيدر العبادي ودعوته إىل 
»اجملتمع  ودعت  احلوار، 
املساعدة  إىل  الدولي« 
وطالب  إجناحها،  يف 
األكراد  السياسيني  بعض 
بتشكيل »حكومة انتقالية« 
يف كردستان مهمتها إجراء 
حول  بغداد  مع  مفاوضات 

مستقبل العراق.
مكتب  أعلن  ذلك،  اىل 
رئيس الوزراء حيدر العبادي 
يف بيان، أنه تلقى اتصااًل 
احلرمني  خادم  من  هاتفيًا 
سلمان  امللك  الشريفني 
دعاه  الذي  عبدالعزيز،  بن 
األول  االجتماع  حضور  إىل 
جمللس التنسيق السعودي- 
بـ  له  وبارك  العراقي، 
على  »االنتصارات احملققة 
»رغبة  مؤكدًا  اإلرهاب«، 
اململكة يف متتني العلقات 
الشقيقني«.  البلدين  بني 

خلفية  على  اإلسرائيلي 
أممي  تقرير  حول  سجال 
أبيب،  تل  انتقد سياسات 

األكراد مستعدون حلوار مع 
بغداد بـ »مساعدة دولية«

جعجع من سيدني: نظام الوصاية نفى عون واعتقلين 
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عام  موازنة  النواب  جملس  أقر 
2017، بأكثرية 61 صوتا، فيما 
 8 وامتنع  أصوات   4 عارضتها 

نواب عن التصويت.
وجاء إقرار املوازنة بعد 3 أيام 
من املناقشات نهارا ومساء من 
حتدث  اخلميس،  االول  امس 
هناك  وكانت  نائبا،   35 خالهلا 
ورئيس  املال  وزير  من  ردود 

احلكومة على مداخالت النواب.
املوازنة  بنود  إقرار  وشهد 
سحب  مت  وقد  موسعا،  نقاشا 
خمالفات  بتسوية  املتعلق  البند 
اللجان  على  وإحالته  البناء، 

لدرسه خالل مدة شهر.
وطالب نواب الكتائب بتسجيل 
املوازنة من  إقرار  حتفظهم عن 

دون قطع احلساب.
مواد  مبناقشة  اجللسة  بدأت 
املوازنة، فأقرت املادة األوىل، 
وصدقت املادة الثانية واملواد 
واخلامسة  والرابعة  الثالثة 

والسادسة.
وزير  قال  السابعة،  املادة  يف 
املال علي حسن خليل: »طالبنا 
ولكن  اهلبات،  على  بالرقابة 
الواهبني خيتار  بعض  أن  تبني 

إليه التنفيذ«.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: 
»هناك خلط بني اهلبات املالية 
ومعظم  والقروض،  والعينية 
ينفق  ومن  عينية،  اهلبات 
يراقب. وبالتالي يصعب أحيانا 
ان  امتنى  وبالتالي،  حتديدها. 
تعاجل حبسب نوعها، فإذا كانت 
تدخل يف اخلزينة ميكن مراقبتها، 
من  حتول  القروض  وكذلك 

املقرض اىل املستفيد«.
من جهته، قال النائب ابراهيم 
املستغرب  »من  كنعان: 
القوانني  تطبيق  اردنا  كلما 
إخضاع  نقول  عراقيل،  تواجهنا 
ديوان  لرقابة  القروض  هذه 
تأتي  فاالتفاقيات  احملاسبة، 
شروط  حتديد  وميكن  بقوانني، 
نقصد  وال  بالقانون،  املقرض 
تطبيق  ولكن  االمور،  تعقيد 

القانون«.
وقال رئيس جملس النواب نبيه 
بري: »ال مشكلة الن اهلبة تتقدم 
يوجد  ال  وطاملا  القانون،  على 

شرط مسبق فال مشكلة«.
املوسوي  نواف  النائب  ورأى 
أن »القروض تناقش يف جلنة 
جملس  عليها  ويطلع  اخلارجية، 
يكون  ان  ميكن  وال  النواب، 
الوزراء  فمجلس  مفتوحا،  البلد 
النواب  وجملس  اهلبات،  يقرر 

يقرر القروض«.
إىل  حوري  عمار  النائب  وأشار 
أن »اهلبات تأتي مباشرة، كما 
حصل يف عام 2006 من الدول 

مباشرة إىل املستفيدين«.
واقرتح الرئيس بري »أن تكون 
اهلبات عرب جملس الوزراء، الذي 
يقرر استخدامها، بإضافة هبات 
مالية. وصدقت املادة السابعة 
املواد  صدقت  كما  معدلة. 
والعاشرة  والتاسعة  الثامنة 
واحلادية عشرة والثانية عشرة. 
سأل  عشرة،  الثالثة  ويف 
املوقف  عن  السنيورة  الرئيس 

من تقلب االسعار.
»سيكون  املال:  وزير  وقال 
موازنة  يف  آخر  نقاش  هناك 

جملس النواب أقر موازنة 2017 بأكثرية 61 صوتا ومعارضة 4 وامتناع 8
.»2018

ويف املادة 14 املتعلقة برصد 
لتغطية  لرية  مليار   1200
سلسلة الرتب والرواتب، سأل 
للحكومة  جياز  »ملاذا  نواب: 
كامل املبلغ، ومل يبق من السنة 
وزير  فقال  اشهر«،  ثالثة  اال 
اقرار  قبل  املبلغ  »حدد  املال: 

السلسلة منتصف السنة«.
»خيفض  بري:  الرئيس  وقال 
كحد  مليار   500 اىل  املبلغ 

اقصى«، وصدقت املادة.
بقوانني  املتعلق  القسم  وطرح 
جلنة  رئيس  فأشار  الربامج، 
املال يف املادة 15 اىل ضرورة 
من  الربامج  قوانني  تأتي  ان 

قوانني منفصلة.
الرئيس السنيورة: ال مانع ان 
ضمن  تأتي  او  منفردة  تأتي 

املوازنة.
رئيس  اوافق  بري،  الرئيس 

جلنة املال بأن تأتي منفصلة.
وزير املال: اتفقنا يف احلكومة 
من  برامج  قوانني  تأتي  ال  ان 
موازنة العام 2018، ولكن االن 

هناك قوانني قد لزمت.
وزير االتصاالت، معظم االنفاق 
املوازنة،  ضمن  يأتي  اصبح 
وكل العامل يذهب اىل قوانني 

برامج استثمارية.
النائب فضل اهلل: نوقش هذا 
االمر مطوال، قوانني الربامج يف 
املوازنة،  سنوية  تفقد  املوازنة 
االصالح،  على  يساعد  مما 
هناك قوانني برامج كبرية تأتي 
منفردة، واميل اىل تأييد فصل 
املوازنة،  عن  الربامج  قوانني 
داخل  تهريب  احيانا  ألنها 

املوازنة.
النواب  جملس  بري:  الرئيس 
وخارج  املوازنة  داخل  احلق  له 
يأتي كما  جديد  املوازنة، وكل 
يأتي  ان  اجمللس  رئيس  قال 
موسع  بشكل  لندرسه  منفردا 

بدال ان يأتي تهريبا.
الشفافية  السنيورة:  الرئيس 
املوازنة  تكون  ان  تقتضي 
كامل  املواطن  ليعرف  شاملة 

التزاماته.
اجلديد  املشروع  بري:  الرئيس 

يأتي منفردا.
النائب نواف املوسوي: قوانني 

الربامج خروج عن املوازنة.
احلريري:  الرئيس 
االقتصادية  سياسةاحلكومة 
تضع  واالجتماعية  والسياسية 
السياسة  هي  احلوافز.  بعض 
ولكن  للحكومة،  االقتصادية 
تأتي  ان  جيب  الكبرية  الربامج 
ادخال  عدم  ونلتزم  منفردة 
اما  باملوازنة،  كبرية  مواضيع 
او  والزراعة  للصناعة  احلوافز 

اي جمال فتأتي يف املوازنة.
النائب نبيل دو فريج: ميكن ان 
وللمجلس  برامج  قوانني  تكون 

ان يوافق او ال يوافق.
النائب انطوان زهرا:مت االتفاق 
وطرحت  اللجنة  يف  ذلك  على 
املادة على التصويت فصدقت، 

وصدقت املادة 16.
بدفع  املتعلقة   17 املادة  ويف 
االموال املستحقة عن استمالكات 
سابقة، واكد النواب على اعطاء 
وليس  املواطن,  حلق  االولوية 
وصدقت  باملشاريع  حصرها 

مجلس النواب

املادة.
و20  و19   18 املواد  وصدقت 
 23 املادتني  ويف  و22.  و21 
و24 حول االستمالكات القدمية 
واجلديدة يف ما يتعلق بالطريق 
وزير  طلب  واهلرمل،  عكار  من 
للحكومة  املوضوع  »ترك  املال 

تقدير األمر«.
احلريري:  الرئيس  وقال 
 2018 عام  ملوازنة  نعمل  »حنن 
مشروع برنامج يتضمن كل هذه 

األمور«.
سليم  العدل  وزير  وأشار 
ميكن  »ال  أنه  إىل  جريصاتي 
الصادرة  األحكام  نطبق  أن  إال 

بشأن االستمالك«.
لشؤون  الدولة  وزير  وطلب 
املرعيب  معني  النازحني 
»ختصيص 50 مليار لرية لعكار 

و50 مليارا للهرمل«.
و24،   23 املادتان  ثم صدقت 
الوزير املرعيب وغادر  فاعرتض 

القاعة.
حسني  الصناعة  وزير  وقال 
املرعيب  »الوزير  حسن:  احلاج 
حمق ألن احلكومات مل تكن يوما 
وبعلبك  عكار  ملنطقيت  منصفة 
عبارة  إضافة  اهلرمل«. واقرتح 

»للطرق واالستمالك«.
املتعلقة   25 املادة  وطرحت 
فأثار  العنقودية،  بالقنابل 
النائب فريد اخلازن وجود قنابل 

يف أعالي كسروان - بعلبك.
احلجار  حممد  النائب  طرح  كما 

وجود قنابل يف عرسال.
فريج:  دي  نبيل  النائب  وقال 
»املطلوب التوازن الطائفي يف 

األلغام«.
األمر  إن  بري:  الرئيس  وقال 
يتعلق بالقنابل العنقودية، وكنا 
طلبنا من رئيس االمارات تقديم 
القنابل  لنزع  دوالر  مليون   50
العنقودية. أما القنابل واأللغام 
وصدقت  اجليش.  فيعاجلها 
املواد  صدقت  كما  املادة. 
 26،27،28،29،30،31،32،33

و34.
النائب  طلب   ،35 املادة  ويف 
اليت  املادة  إلغاء  اهلل  فضل 
 5 بعد  الضريبة  بسقوط  تقول 

سنوات.
طور  سريج  النائب  وسأل 
سركيسيان: كيف ميكن مساواة 
الذي يصرح كمن ال يصرح عن 

الضريبة؟«.
وأشار الرئيس بري إىل »وجوب 

الزيادة على من ال يصرح«.
إىل  السنيورة  الرئيس  ودعا 
 4 الزمن  سقوط  مهلة  جعل 

سنوات أو مخس سنوات.
طرح  النقاش،  توسع  وأمام 
التصويت  على  بري  الرئيس 
إلغاء مهلة مرور الزمن، فسقط 
االقرتاح، وصدقت املادة جبعل 
سنوات.  مخس  الزمن  مرور 
وصدقت   ،36 املادة  وألغيت 
املادة  وطرحت   ،37 املادة 
واستثمار  بتعبئة  املتعلقة   38

املياه.
عاد  املادة،  مناقشة  وخالل 
الوزير جان اوغاسبيان مصطحبا 
املرعيب  وبادر  املرعيب،  الوزير 
بري  الرئيسني  تقبيل  اىل 
واحلريري. وصدقت املادة، ثم 

املادة 39 واملادة 40.

وطرحت املادة 41 اليت تستويف 
عملية  كل  على  باملئة  واحد 
اجلمارك،  قبل  من  استرياد 
السنيورة  الرئيس  وطلب 
إلغاءها، وكذلك النائب ابراهيم 
املال:  وزير  وقال  كنعان، 
»هذه ليست ضريبة، بل رسم 

كتأمني«.
وتوجه اىل الوزير ميشال فرعون 
بالقول: »لست مزورا. لقد مت 
النص يف جملس  االتفاق على 

الوزراء«.
شطب  بري  الرئيس  وطلب 

الكالم.
وتابع وزير املال: يعمد البعض 
إىل تأسيس شركات تستورد، 
ثم يتم إلغاؤها، وهكذا نضمن 

حق الدولة.
فأضاف:  فرعون  الوزير  أما 
جرت  املوضوع  ان  »قلت 
املوافقة  تتم  ومل  مناقشته، 

عليه«.
رئيس  بري  الرئيس  وسأل 
متت  بأنه  أجاب  الذي  احلكومة 

املوافقة عليه.
وقال النائب حسن فضل اهلل: 
ضريبة،  ليس  هو  البند  »هذا 
بل تأمني، ونظرنا اليه كتأمني 

وملكافحة التهرب الضرييب«.
»ال  فقال:  اجلميل  النائب  أما 
ولكن  نتحفظ،  ألننا  نناقش 
اليت  املستوعبات  عن  نسأل 
تأتي عرب مرفأ طرطوس، فهل 

يطاهلا الرسم«.
الرئيس بري: »نعم يطاهلا، كل 
يوم تتحفين بسؤال أو اثنني«.

الرئيس السنيورة: »هذا يعطي 
معرفة  ميكن  عكسية،  نتائج 
القطاعات اليت تتهرب«. وطرح 
إلغاء املادة ومتت املوافقة على 

إلغائها.
وطرح إضافة فقرة على قانون 
باملادة  املبنية  األمالك  ضريبة 
42 مصدقة معدلة، حبيث تطبق 

من تاريخ االفراز.
املتعلقة   43 املادة  وطرحت 
برسم اشغال األمالك العمومية. 
وطرح اقرتاح خبفض الرسم اىل 
النصف فصدق معدال. وصدقت 
44،45،46،47،48،49، املواد: 
50،51،52،53،54،55،56،57،

.58،59
املتعلقة   60 املادة  وطرحت 
البناء،  خمالفات  بتسوية 
السنيورة  الرئيس  فاعرتض 
سحبها  وطلب  متشعبة،  ألنها 

من املوازنة.
كنعان  ابراهيم  النائب  وقال 
اللجان،  من  مطوال  درست 
وهي وحتل الكثري من املشاكل 

املزمنة.
فقال:  اهلل  فضل  النائب  أما 
وهو  منفصل،  قانون  »هذا 

مبثابة تهريب«.
أنه  زهرا  أنطوان  النائب  وأكد 
ويأتي  الناس  مشاكل  »حيل 
ذهب  وإذا  للخزينة،  بأموال 

للجان سيبقى سنوات«.
احلجار  حممد  النائب  وايد 

اقراره.
وقال النائب نوار الساحلي: إن 

هذا حيتاج اىل درس.
»أيام  فقال:  بري  الرئيس  أما 
احلريري وضعنا  رفيق  الرئيس 
قانونا لتسوية املخالفات، وقدم 

الناس طلبات ودفعوا، ثم جاء 
باالموال،  ليطالبوننا  الناس 
فليحول اىل جلنةاالدارة والعدل 
أو االشغال ويعطى فرصة ملدة 

شهر«.
أن  إىل  املال  وزير  وأشار 
»الغاء هذا القانون سيغري قيمة 
املوازنة، وسيزيد نسبة العجز.

جابر  ياسني  النائب  ورأى 
التنظيم  مبشاركة  »درس  أنه 

املدني ونقابة املهندسني«.
وأشار النائب مسري اجلسر إىل 
أنه »يتضمن امورا خطرية تسمح 
ملن شيد بناء على امالك الغري 

أن حيقق تسوية«.
وقال وزير املال: »ال يعطى حق 
ملن اعتدى على أمالك الغري«.

على  بري  الرئيس  وصوت 
اللجان  إىل  إعادته  اقرتاح 
ملدة شهر، ومت التصديق على 
االقرتاح، وسحب من املوازنة، 
شهر.  ملدة  اللجان  اىل  وأعيد 
وصدقت املواد 61 و62 و63 و 
64 و65 و66 و67. ويف املادة 
»إن  الرتبية:  وزير  قال   ،68
احلكومة ال تليب وزارة الرتبية، 
 400 التقاعد  على  احيل  حيث 
استاذ، واطلب تأمني بديل هلم. 
كمستعان   1219 توظيف  ومت 
السوريني  االخوة  خلدمة  بهم 
يف املدارس الرمسية، وال جيوز 
منع تعيني الفائزين يف جملس 

اخلدمة املدنية«.
شهيب  اكرم  النائب  وحتدث 
عن »الذين عينوا بالفاتورة من 
واملطلوب  الوزراء،  علم  دون 

تعيني الناجحني«.
مع  »حنن  املال:  وزير  وقال 
تعيني 207 جنحوا يف امتحانات 

جملس اخلدمة«.
دوره، قال الرئيس بري: »جيب 
لالصول  وفقا  األمور  جترى  أن 

عرب جملس اخلدمة املدنية.
احلريري  بهية  النائبة  ورأت 
»وجوب اجراء امتحانات كل سنة 

يف جملس اخلدمة املدنية«.
 68 املادة  عن  واستعيض 
بإجراء  توصية  وصدرت 
اخلدمة  جملس  يف  امتحانات 

لتعيني االساتذة
وصدقت املواد 69 و70 و71.

اجلميل  سامي  النائب  وطلب 
وحتفظنا  اعرتاضنا  »تسجيل 
املوازنة من  يف احملضر القرار 
دون قطع حساب«. ثم صدقت 
 61 بأكثرية  باملناداة  املوازنة 
وامتناع  اربعة  ومعارضة  صوتا 

.8

قال رئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان، يف كلمة 
له من اجللسة املسائية جمللس النواب املخصصة لدراسة مشروع 
قانون املوازنة: »أننا نريد إخضاع اهلبات والقروض لرقابة ديوان 
احملاسبة، السيما أن ثالثة أرباع مشاكل قطع احلساب جاءت جراء 

إخضاعها ملشيئة الواهب«.
الرقابة  وتساءل رئيس جلنة املال واملوازنة يف معرض نقاش 
على اهلبات والقروض: »هل يعقل التشريع يف املوازنة عكس 
القوانني اليت تتطلب رقابة ديوان احملاسبة؟ وهل باتت الرقابة 

مشكلة؟«. 
ولفت إىل أن »قوانني الربامج تتعلق باستثمارات ضخمة وهي 
اجمللس  ليناقشها  املوازنة،  عن  مستقل  بشكل  تأتي  أن  جيب 

النيابي«.

كنعان خالل اجللسة املسائية: نريد إخضاع 
اهلبات والقروض لرقابة ديوان احملاسبة
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والنائب  القوات  رئيس  لّبى   
سرتيدا جعجع دعوة راعي االبرشية 
املطران  اسرتاليا  يف  املارونية 
انطوان شربل طربيه على الغداء 
التكرميي الذي أقامه على شرفهما 
حبيث استهل جعجع كلمته بشكر 
احب  »أنا  قائاًل:  طربيه  املطران 
»بونا  دومًا  سيادتكم  أنادي  أن 
طوني« كما عرفتكم منذ عشرات 
السنوات، واشكر كل شخص من 
وباألخص  اليوم  معنا  املوجودين 
بعيدة  أماكن  من  أتوا  الذين 

ليشاركونا اللقاء«.
مصري  اىل  جعجع  وتطرق 
فشدد  املشرقيني،  املسيحيني 
مشرقيني  كمسيحيني  »أننا  على 
بانفسنا،  مصرينا  دد  نحُ من  نن 
فإذا تصرفنا جيدًا يكون مصرينا 
ان  صحيح،  والعكس  جيدًا، 
املعادلة بسيطة جدًا، طبعًا هناك 
أوضاع لبعض املسيحيني أصعب 
شيء  ال  إمنا  أخرى  أوضاع  من 

مستحيل«.
النغمة  تلك  جعجع  وانتقد 
يف  وحتى  الشرق  يف  املنتشرة 
عالقة  ال  بأن  تقول  واليت  لبنان 
للمسيحيني مبا حيصل يف الشرق 
الصراع  خارج  »فلنبَق  ددون  فريحُ
املنطقة«،  يف  السين-الشيعي 
رمبا  صحيح،  غري  فقال:«هذا 
عد سين-شيعي ملا حيصل  هناك بحُ
يف الشرق، ولكن هذا الصراع له 
ابعاد كثرية جيب ان نأخذها بعني 
يف  كمسيحيني  ونن  االعتبار، 
الشرق عندما نستسلم وال نقوم 

بدور معنّي نفقد كل وجودنا«.
حلف  نظرية  »ان  جعجع  واعترب 
خاطئة«،  نظرية  هي  األقليات 
املشرقيني  املسيحيني  مناشدًا 
»اختاذ موقف مع او ضد األحداث 
اليت جتري يف منطقتهم من منطلق 
 we have منها  ومبدئي  أخالقي 
فمن   ،to stand for something
نرتكبها يف  اليت  الكبرية  اخلطايا 
بانسحابنا  انه  نعتقد  أننا  الشرق 
اخلاصة  الصدفة  داخل  وتقوقعنا 
بنا سنكون مبأمن عّما جيري ولكن 
هذا تفكري خاطئ، رمبا قد نتعذب 
اذا اختذنا مواقف داعمة الجتاهات 
معينة ولكن هذه الطريقة الوحيدة 
ان  باعتبار  وجودنا،  على  للحفاظ 
يف  له  فائدة  ال  الذي  االنسان 
اجملتمعات اليت يعيش فيها ليس 

مقّيدًا له االستمرار«. 
ودعا جعجع املسيحيني املشرقيني 
حمدد،  شيء  مع  الوقوف  اىل 
ال  نن  بالقول:«  إليهم  متوجهًا 

جعجع التقى املطران طربيه وجملس الكنائس الشرقية وممثلي الطوائف االسالمية 

نريد محاية من أحد، فال فالن وال 
عاّلن حيمينا، ال ننتظر ديكتاتورًا 
أو نظامًا جائرًا حلمايتنا، وإال ملاذا 
اذا مل يكن حلياتنا معنى  نعيش 
والدميقراطية  احلرية  فيها  ندعم 
وتطوره  االنسان  حقوق  وقضية 
إن  وجوده،  يراعي  جمتمع  يف 
صلب وجودنا يف هذا الشرق هو 
ليست  معينة  رسالة  نمل  لكي 
حاول  كما  االطالق  على  االنكفاء 
أن  جيب  بأنه  تصويرها  البعض 
ننكفئ عن هذا الصراع الدائر، بل 
جيب ان نكون يف صلبه بأبعاده 
االنسانية، فإما أن نكون مع نظام 
ان  ميكننا  ال  ال،  أو  دميقراطي 
نكون مع الدميقراطية يف الغرب 
الشرق،  يف  الديكتاتورية  ومع 
موقفنا  حول  ونتوحد  نلتم  حني 
والوجود،  احلضور  لدينا  يصبح 
املوقف سيكون  وبالطبع صاحب 
عليه تكلفة كبرية ولكنها ستكون 

بهدف الوجود واالستمرارية«. 
يف  »املسيحيني  ان  اىل  ولفت 
موقفًا  دومًا  ميلكون  كانوا  لبنان 
من كل شيء، لذا بقوا موجودين، 
انا  يقول:«  كان  ديكارت  إن 
ما  ويف  موجود«،  انا  اذًا  افكر 
زالت  ما  اليت  باجملتمعات  يتعلق 
هذه  صبح  تحُ التاريخ  يف  موجودة 
املقولة:« أنا أملك موقفًا اذًا أنا 

موجودة«...
ويف موضوع النازحني السوريني، 
بداية  »منذ  أنه  اىل  جعجع  أشار 
األزمة السورية، المونا كثريًا على 
اختذناه،  الذي  االنساني  موقفنا 
أعاد  لو  جمددًا  سنتخذه  والذي 
بوسعنا  يكن  مل  نفسه،  التاريخ 
اهلاربني  الناس  استقبال  إال 
من العراق او من سوريا، فهذه 
املبادئ االنسانية جيب اال نسمح 
اآلن  ولكن  فيها،  بالتالعب  ألحد 
احلمل  ازداد  فقد  تغرّي،  الوضع 
سنوات  سبع  بعد  لبنان  على 
سكانه  عدد  ثلث  استقباله  من 
عن  وعدا  النازحني،  من  تقريبًا 
العبء االقتصادي وتدهور البنى 
التحتية، بدأت تظهر عوامل أمنية 
وسواها،  دميغرافية  واجتماعية 
الشعب  يزداد بني  التشنج  وبدأ 
مسيحيني  من  ككل  اللبناني 
بغض  النازحني  وبني  ومسلمني 
أو  معارضة  كانوا  اذا  عّما  النظر 
مواالة، مع االشارة اىل انه باتت 
هناك يف سوريا مناطق آمنة ومن 
الضرورة ان يعود النازحون اليها 
ألنها ستكون بالنسبة هلم اقرب 
األساس  يف  وهي  قراهم،  اىل 

سيستفيد  فماذا  أرضهم، 
النازحون من بلد كلبنان اذا انهار 
هذه  ووطأة  النزوح  عبء  حتت 

األزمة؟«
للحكومة  »حان  أنه  جعجع  ورأى 
عودة  شأن  يف  قرارًا  تتخذ  ان 
قبل  سيادي  قرار  ألنه  النازحني 
تقوم  ان  وجيب  آخر،  شيء  أي 
بالرتتيبات املطلوبة العادتهم اىل 

بلدهم«.
ان  كننا  »ميحُ جعجع:  وقال 
والتعايش  بالدميقراطية  نتغّنى 
لبنان  يف  املسيحي-االسالمي 
يكن  مل  إن  ولكن  نشاء  ما  قدر 
فكل  للدولة،  فعلي  وجود  هناك 
ترمجة  له  يكون  لن  الكالم  هذا 
الواقع، فقيام  ارض  على  فعلية 
ال حيتمل  معنّي  منطق  له  الدولة 
يوجد  ال  اإلشراك،  وال  التأويل 
موجودة  دولة  إما  دولة،  نصف 
مقومات  وأول  دولة،  ال  او 
قيام الدولة هو ان يكون القرار 
باإلضافة  يدها  يف  االسرتاتيجي 
السالح،  استعمال  حصرية  اىل 
متوفرين  غري  الشرطان  وهذان 
يف لبنان لألسف، فالبعض يعتقد 
اننا نطرح هذه األمور انطالقًا من 
»ضيقة عني«، ولكن االمر ليس 
كذلك فالقصة هي قصة منطق، 
إذا اردنا دولة يف لبنان جيب ان 
لن  وإال  االجتاه  هذا  يف  نذهب 

تقوم الدولة«.
واشار اىل ان »لبنان موجود يف 
قرارات  بسبب  العاصفة  عني 
واعمال قام بها فريق معنّي دون 
اللبناني،  الشعب  أكثرية  موافقة 
بوجود  يقوم  الدولة  منطق  ان 
اجلميع  على  ينطبق  واحد  قانون 
هذا  اآلن  حتى  لألسف  ولكن 
لبنان،  يف  موجود  غري  القانون 
مع  ايدينا  نضع  ان  جيب  لذا 
بعضنا البعض ليس ضد أحد بل 
انتصارًا ملنطق قيام الدولة، فإما 

نريد دولة او ال نريد«.
النيابية  االنتخابات  موضوع  ويف 
املقبلة، لفت جعجع اىل ان »لبنان 
يتمتع بدميقراطية فعلية، فاذا قرر 
الطبقة  تغيري  الشعب  من   51%
كمًا سوف تتغري، ان  السياسية ححُ
األمور قابلة للتغيري جديًا، ولكن 
جيب على الناس ممارسة حقوقها 
يشتكون  كثر  التغيري،  هذا  يف 
من بعض األمور وعن حق ولكن 
هذا وحده ال يكفي، فاملفتاح بيد 
اىل  التوجه  خالل  من  الناخبني 
والتصويت  االقرتاع  صناديق 
ميكن  ال  مناسبًا،  يرونه  ملن 

الفساد  من  التشكي  للناخبني 
واملشاكل اليت يعانون منها ملدة 
وينتخبوا  ليعودوا  سنوات  اربع 
كل  سبب  هم  الذين  األشخاص 
غري  امر  فهذا  الفساد،  هذا 
منطقي،  وبالتالي جيب ان نث 
كل اللبنانيني املغرتبني والسيما 
هنا يف اسرتاليا على التسجيل اذ 
التصويت من هنا  بإمكانهم  بات 

من دون تكبد عناء السفر«.
بلد  لبنان  بالقول:«  جعجع  وختم 
عظيم، وشعبه عظيم، لديه طاقة 
بشرية ال احد يعرف قيمتها، نن 
عملية  عرب  التغيري  على  قادرون 
اىل  بلدنا  لننقل  انتخابية بسيطة 
مكان أفضل كما نلم ونرغب ان 

يكون«. 
وجتدر اإلشارة اىل ان جعجع التقى 
والكنائس  الطوائف  رؤساء  مع 
ضمن  أسرتاليا  يف  املشرقية 
لقاء جامع حيصل للمرة األوىل مع 

شخصية سياسية لبنانية.
املطران   مع   لقاء  جعجع  وعقد 
يف  مارون  بيت  يف  طربية 
ممثلي  حضور  يف  سرتاثفيلد 
جملس الكنائس الشرقية وممثل 
زيدان   مالك  الشيخ  الفتوى  دار 
الدروز  املوحدين  طائفة  وممثل 
وممثل  عساف  ملحم  الشيخ 
انطوان  االب  مارشربل  دير 
املقدسة  العائلة  وراهبات  طعمة 

املارونيات .
الوضاع  عرض  خالله  وجرى 
وللتطورات على  اللبنانية  اجلالية 

الساحتني  اللبنانية والعربية .
على  طربيه  أومل  اللقاء  وبعد 

النائب  وعقيلته  جعجع  شرف 
ممثلي   حضور  يف  جعجع  سرتيدا 
شارك  الذين  االعالم  وسائل 
انور   ، وهبة  ورميي  والي  منهم 
انطوان  خوري،  جوزف    ، حرب 
  ، رزق  بو  أنطونيوس  قزي، 
دانيز  الدويهي،  مجيل  الدكتور 
رمحة فخري، جوزف نقوال ، طوني 
جو  ماري  شالال،  كميل  إسحاق، 

درييب والزميل سايد خمايل.
أبرشية  راعي  بارك  ان  وبعد 
رباط   املطران  الكاثوليك   الروم 
اللقاء رحب طربيه بالدكتور جعجع 
وعقيلته   والوفد املرافق الذي 
ضــم رئيس مقاطعة اسرتاليا يف 
القوات طوني عبيد، رئيس مركز 
العالقات  ومسؤول  داغر  جهاد 
العامة داني جعجع  ولوي فارس 
واحملامي ستيف ستاننت وسليم 

وليشع الشدياق .
الشيخ   من  لكل  كلمات  وكانت   
مار  املطران   ، عساف  ملحم  
ميليس زيا عن الكنيسة اآلشورية 
زيدان  مالك  والشيخ  املشرقية 
اسرتاليا  يف  الفتوى  دار  ممثل 

والزميل انور حرب. 
الدكتور  مبواقف  اخلطباء  ونوه 
اىل  وتطرقوا  الوطنية  جعجع 
لبنان  يف  املسيحيني  اوضاع 
والشرق وشددوا على اهمية ان 
يكون اجليش اللبناني هو الوحيد 

املخول بالدفاع عن لبنان.  
زيدان 

الفتوى  دار  ممثل  ألقى   بدوره 
الشيخ مالك زيدان  يف أسرتاليا 
قلب  »يف  فيها:  قال  كلمة 

اجلالية، هذا البيت )بيت مارون( 
دون  اللبنانيني  كل  بيت  هو 
وطأت  ان  منذ  عرفناه  استثناء، 
قدمنا أسرتاليا ونن نرتدد دائمًا 
اىل هذا املقام، وحني نرتدد اىل 
هذا املكان إمنا نرتدد اىل الوحدة 
والوفاق وفعل العطاء بقوة ورفع 
الصوت ضد الظلم مدافعني عن 
كل  ثل  ميحُ البيت  هذا  ألن  احلق 

لبنان يف اسرتاليا«.
يكون  ان  نفتخر  نن  وأضاف:« 
ال  اشخاص  البيت  هذا  يف  معنا 
ميكن ان متحوهم الذاكرة وأناس 
ال  ذكراهم  ولكن  عنا  رحلوا 
حتّصنوا  ألنهم  بيننا  قائمة  زالت 
سيادة  أخي  كان  وإذا  باإلميان. 
املطران طربيه قال إن هذا لقاء 
لقاء  هذا  إن  أقول  فأنا  أخّوة، 
»مسري  ولـ  املؤمنني«،  »مسري 
وسهاًل  أهاًل  نقول  املؤمنني« 
نعتز  تارخيية  زيارة  هذه  بكم، 
بها ونفتخر ان نلقاكم مع اجلالية 
حتملون  فأنتم  هنا،  اللبنانية 
اليت  نفسها  والطروحات  االفكار 
نملها وتضعون يدكم على قلبكم 
وكرامة  شرف  عن  وتدافعون 
ليبقى  دائمًا  نسعى  الذي  لبنان 
هذا الوطن للجميع دون استثناء، 
كما نسعى جاهدين لتبقى األرزة 
والعلم اللبناني مرفوعني فوق كل 
االراضي اللبنانية، كما أننا أيضًا 
ال نب ان نرى سالحًا غري سالح 
هو  هذا  فقط.  اللبناني  اجليش 
الثابتة  مبدأنا وهذه هي خطواتنا 
اليت نسعى لتحقيقها واال نكون 

ّنا دماء شهداء الوطن«. قد خحُ

د. جعجع يتسلم صورة للقديسة االسرتالية ماري ماكيلوب من املطران طربيهد. سمري جعجع واملطران انطوان شربل طربيهد. سمري جعجع يلقي كلمته

صورة للدكتور جعجع وعقيلته اسرتيدا واملطران طربيه ورجال الدين على مدخل املطرانية
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قاسم عرض التطورات مع وفد من 
فتح االنتفاضة

العام  األمني  نائب  استقبل 
نعيم  الشيخ  اهلل«  »حزب  ل 
عضو  حضور  يف  قاسم، 
للحزب  السياسي  اجمللس 
النائب السابق حسن حب اهلل، 
وفدا قياديا من حركة »فتح - 
سر  أمني  برئاسة  االنتفاضة« 
احلركة »أبو حازم« وأمني السر 
وعضو  فاخر«  »أبو  املساعد 
»أبو  للحركة  املركزية  اللجنة 
إقليم  عن  واملسؤول  أياد« 
لبنان فيها أبو هاني أرميض.

وجرى البحث يف آخر املستجدات 
وأكد  والعربية،  الفلسطينية 
اجملتمعون، حبسب بيان، »دور 
واالنتفاضة  املقاومة  وأهمية 
احملتلة  االرض  حترير  أجل  من 
الفلسطينية  احلقوق  واستعادة 
سجون  يف  االسرى  وحترير 
الغاصب  الصهيوني  االحتالل 
الفلسطينية  الوحدة  وتعزيز 
املقاومة  مشروع  قاعدة  على 

والتحرير«.

العربي  ب«الصمت  ونددوا 
يتعرض  ما  حيال  والدولي 
من  الفلسطيين  الشعب  له 
مصادرة لألراضي واالعتقاالت 
اليومية بشكل تعسفي وتصاعد 
الصهيوني  االستيطان  وترية 
للمدنيني  العشوائي  والقتل 
الصهاينة  من  الفلسطينيني 

واملستوطنني«.

االنتفاضة  »دعم  اىل  ودعوا 
وتكثيف اجلهود ملواجهة الكيان 
أرض  على  وإفساده  الغاصب 
العربية  واالراضي  فلسطني 

األخرى«.

»أبو  صرح  اللقاء،  وبعد 
كوفد  اليوم  »جئنا  حازم«: 
االنتفاضة«   - »فتح  من حركة 
نعيم  الشيخ  لسماحة  بزيارة 
شؤون  كل  وتداولنا  قاسم، 
على  سواء  الراهن  الوضع 
اإلقليمي  أو  الدولي  الصعيد 
يف  اليوم  يدور  ما  وخصوصا 

ومسعنا  الفلسطينية،  الساحة 
من مساحة الشيخ هذه الكلمات 
الطيبة واملواقف املبدئية واليت 
نعرفها حنن عن حزب اهلل واليت 

ميارسها دائما وأبدا.

احلزب  مع  »عالقتنا  وأضاف: 
من  نابعة  ومبدئية  متينة 
قضية  جتاه  املسؤولية  روح 
فلسطني وشعبها، واجتاه تعزيز 
أجل  من  الفلسطينية  املقاومة 
حترير فلسطني كل فلسطني. 
تداولنا العالقات الثنائية بيننا 
واحلزب  وحنن  احلزب،  وبني 
صعيد  على  واحد  موقف  يف 
اليت  التكفريية  القوى  مكافحة 
جاءت إىل هذه املنطقة من أجل 
أن تدمريها وتفتيتها وتتسبب 
العدو  مصلحة  أجل  من  بفتنة 
الصهيوني، هذه القوى كان ال 
بد من مواجهتها بكل اإلمكانات 
القوى  هذه  ألن  والقدرات، 
اآلخر  الوجه  هي  التكفريية 

للعدو الصهيوني.

القوى  »هذه  ان  اىل  ولفت 
باالحنسار  بدأت  التكفريية 
بسبب مواجهة اجليش السوري 
من  ومطلق  كامل  وبدعم  هلا 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
»حزب  يف  األخوة  ومشاركة 

اهلل«.

وختم: »إننا نقدر تقديرا عاليا 
ونقول  للحزب  املواقف  هذه 

هذه جزء من أدبيات
يقاتل  الذي  اهلل«  »حزب 
السورية  األرض  على  اليوم 
ولبنان  سوريا  عن  دفاعا 
أن  وخصوصا  وفلسطني، 
هي  الفلسطينية  القضية 
يف  للتصفية  تتعرض  اليت 
الدخول  هذا  إن  الفرتة.  هذه 
إىل سوريا سيعقبه  اهلل  حلزب 
اجتاه  يف  ونتمناه  ثان  دخول 
وسيكون  وفلسطني،  اجلليل 
يهزم  املقاومة كيف  هم حمور 
أرض  من  الصهيوني  املشروع 

فلسطني«.

زاسبكني زار الرابطة املارونية:

عودة النازحني موضوع ملح جدا

الروسي  االحتاد  سفري  زار 
الرابطة  زاسبكني  الكسندر 
االول  امس  ظهر  بعد  املارونية 
مع  اجتماعا  وعقد  اخلميس، 
قليموس  انطوان  رئيسها 

وأعضاء اجمللس التنفيذي.
العالقات  يف  اجملتمعون  وحبث 
تقوم  وما  اللبنانية-الروسية 
يف  لبنان  لدعم  موسكو  به 
أمنه  على  للحفاظ  اجملاالت  كل 
واستقراره وسيادته، وكذلك ما 
أدوار على صعيد  تقوم به من 
سوريا  يف  سيما  وال  املنطقة 

وسبل حلها.
وكانت لقليموس خالل االجتماع 
كل  تناولت  شاملة  كلمة 
االهتمامات ذات الصلة بالعالقة 
بني الدولتني، ووضع املنطقة، 
أكد  زاسبكني  من  رد  وكان 
اللبنانية- الصداقة  التزام  فيه 

العمل  واالستمرار يف  الروسية 
السالم  قواعد  تثبيت  أجل  من 

يف املنطقة.

زاسبكني
السفري  قال  االجتماع،  وبعد 
حوارا  اليوم  »أجرينا  الروسي: 
وحتدثنا  وشامال،  بناء  مميزا، 
يف  األساسية  القضايا  عن 
العالقات  ويف  اجملاالت  كل 
وهناك  اللبنانية-الروسية. 
مع  خاصة  وعالقة  تعاطف 
ونقيم دورها يف كل  الرابطة، 

اجملاالت والقضايا املطروحة«.
الثوابت  »أكدت  وأضاف: 
الروسية  للسياسة  األساسية 
اليت  اخلطوات  خيص  ما  يف 
التقدم  وإحراز  إختاذها  جيب 
والتسوية  االستقرار  وإعادة 
يف  األجواء  وتنقية  سوريا  يف 
ملصلحة  األمن  وتثبيت  املنطقة 
نسعى  ما  وهذا  الشعوب، 
اجملاالت  كل  يف  تطويره  اىل 

بالتعاون مع لبنان«.
سئل عن عملية عودة النازحني 
»هذه  فأجاب:  السوريني، 
خالل  وحنن  جدا  ملحة  القضية 
الفرتة األخرية نركز عليها إلجياد 
الرابطة  مؤمتر  ونذكر  احللول، 
املوضوع،  هذا  حول  املارونية 
أيام  ومنذ  مفيدا.  كان  وقد 
الرئيس  فخامة  مع  ناقشنا 
ميشال عون يف إطار إستقباله 
للبعثات الديبلوماسية واستمعنا 
املوضوع،  اىل حديثه حول هذا 
ونعرف جيدا أن الشعب اللبناني 
السوريني  النازحني  استضاف 

ووفر هلم كل شيء«.
ملح  العودة  »موضوع  وقال: 

جدا ألنه يرتب أعباء كثرية أمنية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية 
جيب  رأيي  ويف  ومعيشية. 
الفرص  كل  من  االستفادة 
تأمني  الدولي  للمجتمع  لالتاحة 
العودة وإجياد فرص لتشجيعها 
وإجياد  الدولية  للقواعد  وفقا 
اجلهات  بني  والتواصل  اآللية 
وان  عملية«.  بصورة  املعنية 
ومنطقية  مقنعة  أسبابا  للبنان 
أزمة  حل  اجل  من  احلاحه  يف 
النازحني وعودتهم اىل بالدهم.

قليموس
الذي  قليموس  حتدث  بعدها 
السفري  سعادة  »نشكر  قال: 
على هذه الزيارة، وكان اللقاء 
مع  نتحدث  وعندما  شفافا، 
السفري الروسي يعين أننا نتكلم 
الروسية  الدولة  مع  خالله  من 
نزيه  وسيط  بنظرنا  هي  اليت 
وعادل وفاعل يف ما يتعلق بكل 
املشاكل اليت تدور يف املنطقة 

والشرق األوسط«.
النزوح  »موضوع  وأضاف: 
من  مهما  حيزا  أخذ  السوري 
احلديث، وكان هناك تأكيد من 
السفري لدعم الدور الذي تقوم 
املتمثلة  اللبنانية  الشرعية  به 
اجلمهورية  رئيس  بشخص 
بالنسبة اىل موقفها من النزوح 
اىل  النازحني  وعودة  السوري 
سعادة  تكلم  طبعا  بالدهم. 
املقبلة  املرحلة  عن  السفري 
السياسي  الوفاق  تلي  اليت قد 
أسس  على  املبين  سوريا  يف 
كلبنانيني  ونعترب  جنيف،  مؤمتر 
كثريا،  ملحا  املوضوع  هذا 
انتظار  باستطاعتنا  وليس 
مرحلة التطبيع. ولكن سنسعى، 
يف  حقنا  أكد  السفري  وسعادة 
من  املوضوع  هذا  يكون  أن 
اليومية،  واهتماماتنا  أولولياتنا 
الشق  يف  السفري  مع  وحبثنا 
روسيا  بدور  املتعلق  االساسي 
التنوع  أي  األقليات،  يف محاية 
االوسط  الشرق  يف  الثقايف 
الذي هو مهد احلضارات كلها، 
عملية  حصلت  بعدما  خصوصا 
العراق  يف  للمسيحيني  اقتالع 
وبعض املناطق السورية، وهذا 
اىل  ونسعى  جاد،  املوضوع 
تتوخاها  اليت  االهداف  حتقيق 
الدولة الروسية من خالل الدور 
تارخيها.  من  النابع  احلضاري 
هذه  السفري  لسعادة  ونشكر 
االستمرار  يف  آملني  الزيارة، 
األهداف  لتحقيق  التواصل  يف 

املرجوة«.

قليموس مستقبال زاسبكني

لفت رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي اجلميل، خالل 
اجللسة املسائية جمللس النواب املخصصة لدراسة مشروع قانون 
املوازنة، اىل »اننا ال نناقش، ألننا متحفظون على كل ما حيصل 

يف موضوع هذه املوازنة وقطع احلساب«.

سامي اجلميل من جملس النواب: 
متحفظون على كل ما حيصل يف 
موضوع املوازنة وقطع احلساب

يف الذكرى اخلامسة الستشهاد احلسن:

املشنوق: ما أسس له أمثر وأنتج 
الكثري من األمن واألمان للبنانيني

والبلديات  الداخلية  وزير  زار   
اللواء  ضريح  املشنوق  نهاد 
الشهيد وسام احلسن يف وسط 
الدولة  وزير  به  حييط  بريوت، 
لشؤون النازحني معني املرعيب 
واملدير العام لقوى االمن الداخلي 
ورئيس  عثمان  عماد  اللواء 
خالد  العقيد  املعلومات  شعبة 
واملدير  الوحدات  وقادة  محود 
العام لالحوال الشخصية العميد 
العام  واملدير  اخلوري  الياس 
الداخلي  االمن  لقوى  السابق 
اللواء ابراهيم بصبوص، اضافة 
اىل عدد من ضباط قوى االمن 

الداخلي وشعبة املعلومات.
ووضع املشنوق وعثمان ومحود 
ضريح  على  الزهر  من  أكاليل 

احلسن، وقرأوا الفاحتة.
قال  املكان  مغادرته  وقبل 
»يف  للصحافيني:  املشنوق 
الستشهاد  اخلامسة  الذكرى 
اللواء احلسن، ال يغيب عن بالنا 
احرتافه وخربته وقدرته ووطنيته 

كل  على  وغريته  ولبنانيته 
اللبناني، كما ال يغيب  الشعب 
عن بالنا تصرفه بكل مسؤولية 
ليست  انها  لبناني.  كل  جتاه 
مستمر  فعل  هي  بل  ذاكرة، 
من  الداخلي  االمن  قوى  يف 
عماد  اللواء  العام  املدير  خالل 
رئيس شعبة  خالل  ومن  عثمان 
محود  خالد  العقيد  املعلومات 
بعده،  وأكمال  معه  عمال  اللذين 
اللواء  له  أسس  ما  هلل  واحلمد 
البلد  وأعطى  وأنتج  أمثر  احلسن 
الكثري وما زال يعطيه الكثري من 
االمن واالمان واالطمئنان جلميع 

اللبنانيني«.
يزال  ال  اجملرم  ملاذا  سئل: 

طليقا؟
أجاب املشنوق: »اليوم ال جواب 
مثبتا  ال شيء  انه  ذلك  عندي، 
زال  ما  فالتحقيق  اآلن.  حتى 
واذا  بعد.  ينته  ومل  مستمرا 
اردت جوابا من قليب اقول حنن 

مقصرون«.

املشنوق يضع اكليال من الزهر على ضريح الحسن

والقوى  األحزاب  لقاء  حيا 
والشخصيات الوطنية، إثر اجتماعه 
اليوم يف مقر حزب البعث العربي 
يف  النبع،  رأس  يف  االشرتاكي 
الربملان  رئيس  »موقف  بيان، 
الكوييت مرزوق الغامن بطرد الوفد 
الربملانيني  مؤمتر  من  الصهيوني 
العاملي يف سان بطرسربغ، معربا 
العربي  الشارع  موقف  عن  بذلك 
األنظمة  يف رفض تسابق بعض 
العربية الرجعية على اإلجتماع مع 
والتآمر  الصهاينة  املسؤولني 
واجلمهورية  املقاومة  ضد  معهم 
الداعمة  اإليرانية،  اإلسالمية 
الفلسطيين  الشعب  لنضال 

ومقاومته وانتفاضته«.
الشبابي  »الوفد  اللقاء  حيا  كما 

لينا  املقدمة  ويف  اللبناني، 
املقاوم  املوقف  على  بعلبكي، 
للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني 
برفض وجوده يف املؤمتر العاملي 
للشباب ونزع العلم الصهيوني«. 
الرئيس  اىل  بالتعزية  وتوجه 
بالعميد  األسد  بشار  السوري 

عصام زهر الدين.
يف  »املشاركة  إىل  اللقاء  ودعا 
االعتصام التضامين مع املناضل 
األحد  يوم  عبداهلل  إبراهيم  جورج 
معتقال  زال  ما  والذي  املقبل 
الفرنسية،  السجون  يف  تعسفيا 
بعدما أنهى فرتة حكمه«، مطالبا 
بضرورة  الفرنسية  »السلطات 
يف  واإلسراع  العتقاله  حد  وضع 

إطالق سراحه«.

  لقاء األحزاب حيا الغامن لطرده الوفد 
الصهيوني من مؤمتر الربملانيني يف سان بطرسربغ 
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لـبنانيات

عرض وزير اخلارجية واملغرتبني 
السفرية  مع  باسيل  جربان 
ريتشادر  اليزابيت  االمريكية 

االوضاع السياسيةالعامة.
ونقلت ريتشارد للوزير باسيل، 
من  االمريكية  النظر  »وجهة 
الرئيس  وتوجهات  سياسة 
ما  ترامب يف  االمريكي دونالد 
وايران  األوسط  الشرق  خيص 

يف املرحلة املقبلة«.

زاسبكني
والتقى باسيل السفري الروسي 
قال  الذي  زاسبكني،  الكسندر 
بعد اللقاء: »حبثنا يف التطورات 
اليت جتري يف املنطقة، خصوصا 
اجلهود املبذولة من اجل التطبيع 
يف سوريا. ويف ضوء النجاحات 

يف جمال مكافحة االرهاب«.
تطوير  هو  »املطلوب  اضاف: 
جيب  وهلذا  السياسية،  العملية 
الوطين  احلوار  وتنشيط  تطوير 
فئات  مجيع  مبشاركة  السوري 
نعمل  وحنن  اجملتمع.  ومكونات 
ألجل ذلك مع السلطات السورية 
قادر  واجلميع  املتحدة  واألمم 

على املساهمة االجيابية«.
النزوح  ازمة  حلل  رؤيته  وعن 
يف  مشاركته  بعد  السوري 
االجتماع الذي حصل مع رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
حول هذا النزوح؟ قال: »هناك 
موقف موحد للمجتمع الدولي يف 
بعض النقاط االساسية وضرورة 
الوطن،  اىل  للنازحني  العودة 

ترتيب  كيفية  هو  يهمهم  وما 
نركز  االن  وحنن  العودة،  هذه 
لذلك  سوريا.  مع  التطبيع  على 
كلما سنحت الفرصة جيب تركيز 
العودة  عملية  لتحريك  اجلهود 
العمل  علينا  انه  وأظن  اليها، 
يف هذا االطار الجياد آلية الختاذ 
االجراءات املناسبة، انطالقا من 
بها  املعرتف  العودة  مبادىء 
دوليا، وجيب االستعجال، وحنن 
متفقون مع املوقف اللبناني يف 
اليت  الكبرية  باالعباء  يتعلق  ما 
من  حالة  تشكل  واليت  يتكبدها 
املمكن ان تنفجر قريبا، ما يؤكد 

ان هذه القضية ملحة جدا«.
وعما اذا كانت مسألة االستعجال 
يف عودة النازحني متفق عليها 
الدول يف جملس  قبل كل  من 
االمن الدولي، قال: »كما ذكرت 

باسيل عرض وريتشارد االوضاع والتقى كريستوف مارتان زاسبكني:

لتحريك عملية عودة النازحني والتفاوض مع احلكومة السورية ضروري

 2017 األول  تـشرين   21 Saturday 21 October 2017الـسبت 

باسيل مستقبال السفرية ريتشارد

 

 

 
 

 " القـوات بتوعد وبتوفي "
 

 نيـةحـزب القـوات اللبنـا ويدع
 سيدني - استـراليـا 

 الى احتفال "الوفاء بالوعد"
 بحضور

 رئيس حزب القوات اللبنانية
 الدكتور سمير جعجع 

 وعقيلته النائب ستريدا جعجع
 

 2017/  10/  18فـي  اآلربعاء يوم وذلـك
  .السابعة والنصف مساء"ة الساع

 ،ونظرا" لالقبال الشديد ولعدم التمكن من استيعاب جميع الراغبين بالحضور
  2017/ 10/  25يوم االربعاء  احتفال ثاني نيتم تعي

 الساعة السابعة والنصف مساء".
 ي:على العنوان التال

Le Montage, The Grand Ballroom 
38 Frazer Street, Lilyfield NSW 2040 

 

 البطاقات محدودة
 

 لـالستعـالم والحجـز االتصـال علـى
Abla    0400 803 800 
Abdou 0412 380 811 

هناك اتفاق على املبادئ، لكن 
هذه  من  فلكل  لآللية،  بالنسبة 
على  ورأيها.  تقييمها  الدول 
سبيل املثال، اذا كان االعرتاف 
املعامل  واضح  غري  االفق  بان 
للعملية السياسية، فكيف ستتم 
رأي  ومثة  رأيي.  هذا  العودة؟ 
العملية  بان  عنه،  التعبري  جرى 
اجراءات،  تتطلب  السياسية 
واالصالحات  كاالنتخابات 
الدستورية، وهذا يستلزم وقتا. 
نفسه  الوقت  هناك يف  ان  اال 
اىل  يسعى  الذي  استانة  مسار 
امليدانية  للقضايا  احللول  اجياد 
تطبيع  هو  العام  وعنوانه 
االوضاع يف سوريا وهذا يعين 
االمور  وترتيب  االجواء  تنقية 
املناطق  يف  املوجودين  للناس 
والنازحني ايضا لذا جيب العمل 

على هذا االساس«.
زاسبكني  اعترب  اخرى،  جهة  من 
احلكومة  مع  »التفاوض  ان 
السورية أمر ضروري، لكن جيب 
ان يكون هناك موقف موحد من 

ذلك«.
باسيل،  الوزير  التقى  كما 
العام  العمالي  االحتاد  رئيس 

بشارة االمسر.

مارتان
اللجنة  بعثة  رئيس  واستقبل 
االمحر  للصليب  الدولية 
قال  الذي  مارتان،  كريستوف 
لي  كانت  »لقد  اللقاء:  بعد 
فرصة لقاء وزير اخلارجية اليوم 
وكان النقاش مثريا ولي شرف 
االمحر  الصليب  بعثة  امثل  ان 

الدولي واشرح نشاطاتها«.
اضاف: »كان هناك تبادل يف 
املشاكل  حول  النظر  وجهات 
وكيف  لبنان،  يعانيها  اليت 
ميكن للصليب االمحر الدولي ان 
دعم  يف  رئيسيا  شريكا  يكون 
والنازحني  املضيفة  اجملتمعات 
عرب  سواء  حد  على  السوريني 
املشاريع  من  خمتلفة  انواع 

واملقاربات«.
بشكل  تناولنا  »كما  وتابع: 
خاص، موضوعا عزيزا على عقل 
وهو  أال  باسيل،  الوزير  وقلب 
حق ذوي املفقودين يف معرفة 
مصري احبائهم الذين فقدوا اثناء 
احلرب االهلية وما نتج عنها من 

تداعيات على لبنان«.

يرافقه  جنبالط  تيمور  واصل   
عضو اللقاء الدميقراطي النائب 
يف  والقيادي  فاعور  ابو  وائل 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
الدين،  فخر  أبو  حليم  الدكتور 
زيارته إىل روسيا، حيث التقى 
سفري لبنان يف موسكو شوقي 
السفارة  مقر  يف  نصار  بو 

اللبنانية.

وعرب جنبالط عن تقديره لـ »اجلهد 
وفريق  السفري  به  يقوم  الذي 
وتطوير  متتني  يف  السفارة 
وروسيا«.  لبنان  بني  العالقات 
آفاق  عن  البحث  إىل  ودعا 
جديدة للتعاون على املستويات 
وال  والعسكرية  السياسية 
خري  فيه  ملا  اإلقتصادية  سيما 

البلدين.

تيمور جنبالط يواصل زيارته اىل روسيا: 
للبحث عن آفاق جديدة للتعاون

ملحم  اإلعالم  وزير  حبث 
الرياشي مع وزير العدل سليم 
اخلاصة  املقابلة  يف  جريصاتي 
اليت نشرتها صحيفة »األخبار« 
االول(،  )امس  اخلميس  صباح 

مع حبيب الشرتوني.

لقد   « الرياشي:  الوزير  وقال 
حول  العدل  وزير  مع  حتدثت 
قاتل  مع  »األخبار«  مقابلة 
الرئيس الشهيد بشري اجلميل، 
إجراء  عاتقه  على  أخذ  وهو 

املقتضى«.

الرياشي: حبثت وجريصاتي يف املقابلة مع قاتل الرئيس 
الشهيد بشري اجلميل وأخذ على عاتقه إجراء املقتضى

عاد وزير الدولة لشؤون النازحني النائب معني املرعيب إىل جلسة 
جملس النواب املسائية، بعد انسحابه منها لبعض الوقت، اعرتاضا 
على عدم ختصيص بعلبك اهلرمل وعكار باعتمادات لالستمالكات.

املرعيب عاد إىل جلسة جملس النواب بعد انسحابه منها 
لبعض الوقت

الدعوة عامةبانشبول 

يقام قداس وجناز 
السنة

 لراحة نفس 
املرحومة 

تريز سليم 
الشدياق 

وذلك يوم االحد يف 
22 تشرين االول 
اجلاري الساعة 

11،15

يف كنسية مار شربل 

قداس وجناز السنة للمرحومة 
تريز سليم الشدياق 
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عند  املستقبل«،  »تيار  نظم 
االول   امس  ظهر  بعد  اخلامسة 
الذكرى  يف  تضامنية  وقفة 
اخلامسة الغتيال اللواء الشهيد 
أمحد  ومرافقه  احلسن  وسام 
يف  ضرحيه  أمام  صهيوني، 
ساحة الشهداء - وسط بريوت، 
جملس  رئيس  فيها  شارك 
ووزير  احلريري  سعد  الوزراء 
الدولة لشؤون النازحني معني 
كتلة  نواب  من  وعدد  املرعيب 
جنل  إىل  إضافة  »املستقبل«، 
الشهيد وسام احلسن وعدد من 
واملنسقني  القطاعات  رؤساء 
املستقبل«،  »تيار  يف 
واجتماعية  سياسية  شخصيات 

ووفود شعبية.
الرئيس الحريري

احلريري  الرئيس  وحتدث 
فقال:  باملناسبة،  للصحافيني 
إلي  بالنسبة  كان  »وسام 
الصعيد  على  وخسارته  أخا، 
جدا،  كبرية  كانت  الشخصي 
على  أكرب  خسارة  أيضا  لكنها 
كان  ألنه  الوطين،  الصعيد 
فعال  عمل  الذي  القرار  رجل 
ما حيدق  لبنان من كل  حلماية 
به من أخطار.. اليوم نتوجه إىل 
عائلته بالعزاء، ونقول هلم إننا 
بل  القضية  هذه  ننسى  لن 
فمن  النهاية.  حتى  سنحملها 
اغتال رفيق احلريري أو وسام 
هذه  ارتكبوا  جبناء  هم  احلسن 
اجلرمية للنيل من هذين الرجلني 
اللذين قدما الكثري للبلد، فيما 
أن خيسر.  للبنان  يريدون  هم 
هذا  اهلل  إن شاء  حنن سنكمل 
رسالتهما  وسنواصل  املشوار 
وندعو  اخلصوص،  وجه  على 

وقفة تضامنية أمام ضريح الشهيد احلسن 
وجتمع يف حديقة مسري قصري 

احلريري: رجل قرار عمل حلماية لبنان

اهلل أن ميكننا من النجاح«.
عائلة  جمددا  »أعزي  وختم: 
اللواء الشهيد، أبناءه، زوجته، 
فخسارتهم  وأخوته،  والديه 
هلم  أؤكد  ولكين  جدا،  كبرية 

أنها خسارة للبنان ككل«.
توجه  الفاحتة،  قراءة  بعد 
املشاركون إىل حديقة الشهيد 
يف  للمشاركة  قصري  مسري 
منسق  حتدث  حيث  التجمع، 
املستقبل«  »تيار  يف  الشباب 
املشاركني  باسم  سعد  حممد 
منذ  اليوم  »مثل  فقال: 
وسام  قتلوا  سنوات  مخس 
كما  متاما  ومرافقه،  احلسن 
رفيق  الشهيد  الرئيس  قتلوا 
ثورة  شهداء  وسائر  احلريري 
لنقول  جئنا  واليوم،  األرز. 
لن  منا  قتلتم  مهما  للقاتل 
إرادة حياة  إرادتنا النها  تقتل 

اللبنانيني وكرامته«.
للشهيد  العهد  »جندد  أضاف: 
احلسن بأننا أهل حق وثوابت، 
والثوابت  ستتحقق  فالعدالة 

سنحميها برموش عيوننا«.
الشهيد  اجنازات  واستذكر 
لبنان  محاية  يف  احلسن 
اىل  مشريا  واللبنانيني، 
على  وساما  سيبقى  »أنه 
والشرفاء  اجلمهورية  صدر 

واألحرار«.
الشهيد  ضريح  زار  وكان 
رئيس  الظهر،  قبل  احلسن، 
النيابية  املستقبل«  »كتلة 
السنيورة،  فؤاد  الرئيس 
نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
املشنوق، واملدير العام لقوى 
عماد  اللواء  الداخلي  االمن 

عثمان.

الرئيس الحريري امام ضريح الحسن
العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
العمل  ميشال عون، »استمرار 
مؤسسات  بني  الثقة  لتثبيت 
خلق  بهدف  والوطن  الدولة 
الثقة  اساسه  متضامن  جمتمع 

املتبادلة«.
اجلسم  عون  الرئيس  ودعا 
دوره  »لعب  اىل  القضائي 
معتربا  العدالة«،  حتقيق  يف 
واملناقالت  »التشكيالت  ان 
القضائية اليت صدرت االسبوع 
احلافز  تكون  ان  املاضي جيب 
لالسراع  احملاكم  عمل  لتفعيل 
والبت  االحكام  اصدار  يف 
دون  من  العالقة  بالدعاوى 

ابطاء«.
مواقف رئيس اجلمهورية جاءت 
خالل استقباله قبل ظهر اليوم، 
االعلى  القضاء  جملس  رئيس 
واعضاء  فهد  جان  القاضي 
مسري  القضاة  وهم  اجمللس، 
ميشال  سعد،  بركان  محود، 
طرزي، جان عيد، غسان فواز، 
وسام  وحممد  اسكندر  هيالنة 
على  شكروه  الذين  مرتضى، 
لتأمني  قدمه  الذي  »الدعم 
واملناقالت  التشكيالت  صدور 
منذ  االوىل  للمرة  القضائية 

سنوات«.
اجلمهورية  لرئيس  فهد  ووجه 
دعوة الفتتاح السنة القضائية 
الثاني  تشرين   27 اجلمعة  يوم 
املقبل يف قصر العدل، واكد 

عون التقى جملس القضاء االعلى:
لتكن التشكيالت واملناقالت القضائية 

حافزا لتفعيل احملاكم واالسراع يف االحكام

ان »قضاة لبنان بانتظار هذه 
طوال  تعطلت  اليت  املناسبة 

سنوات الشغور الرئاسي«.
كما قدم للرئيس عون، النسخة 
االوىل من التقرير الذي وضعه 
احملاكم  اوضاع  عن  اجمللس، 
للسنوات  واعماهلا  العدلية 
ايضا،  واملتضمن   ،2015-2012
وضعها  اليت  اخلمسية  اخلطة 
واليت  االعلى  القضاء  جملس 
حتديث  بهدف  منها  قسم  نفذ 
العدالة ومواكبة التطور التقين 

والعلمي«.
ايضا،  اللقاء  خالل  ومت 
القضاة،  اوضاع  يف  التداول 
بتصحيح  يتعلق  ما  سيما  ال 
يف  وتعويضاتهم  رواتبهم 
برزت  اليت  الفروقات  ضوء 
الرتب  سلسلة  صدور  بعد 
احملافظة  وكذلك  والرواتب، 
اخلاص  التعاضد  على صندوق 

بالقضاة«.
»رئيس  ان  فهد  واوضح 
مطالب  يولي  اجلمهورية سوف 
خاصة  عناية  القضائي  اجلسم 
على  حرصه  من  انطالقا 
وتفعيل  القضاء  استقاللية 

انتاجيته«.
الوزير  الرئيس عون  واستقبل 
السابق جان عبيد، واجرى معه 
التطورات  تناولت  افق  جولة 
الداخلية واالستحقاقات الراهنة 

واملقبلة.

الرئيس عون مستقبال مجلس القضاء االعلى

عقدت كتلة »اللقاء الدميقراطي« إجتماعا برئاسة رئيسها النائب 
التطورات  آخر  متابعة  اطار  »يف  كليمنصو،  يف  جنبالط،  وليد 
بيان  حبسب  واملنطقة«،  لبنان  يف  السياسية  واملستجدات 

ملفوضية اإلعالم يف احلزب التقدمي اإلشرتاكي.

اجتماع لكتلة اللقاء الدميقراطي برئاسة 
جنبالط ناقش املستجدات يف لبنان واملنطقة

»الوفاق  حزب  رئيس  زار 
الدين،  تقي  بالل  الوطين« 
اإلسالمي  اجمللس  رئيس 
عبد  الشيخ  األعلى  الشيعي 
األمري قبالن، يف مقر اجمللس، 
احمللية  التطورات  معه  وعرض 

واإلقليمية.
الدين  تقي  أدىل  اللقاء،  بعد 
»تشرفنا  فيه:  قال  بتصريح 
الشيخ  مساحة  بزيارة  اليوم 
يف  وحبثنا  قبالن.  األمري  عبد 
واقليميا.  حمليا  التطورات 
التالقي  ضرورة  على  وركزنا 
اخلالفات  كل  ونبذ  واحلوار 
وعدم  احلكومة  على  واحلفاظ 
السماح ألي اجنرار وراء الفنت 
يف هذه الظروف الدقيقة اليت 
نكون  وأن  املنطقة  بها  متر 

تقي الدين زار قبالن:
الجراء االنتخابات يف موعدها والتنسيق 

مع احلكومة السورية يف ملف النازحني
حرصاء على وحدة اللبنانيني«.
والتهجم  التآمر  »ان  واعترب 
على  الصهيوني  األمريكي 
وسوريا  لبنان  يف  املقاومة 
املقاومة  خط  إنتصار  دليل 
املشروع  وانهزام  واملمانعة 
سوريا  يف  أمريكي  الصهيو- 

واملنطقة«.
»أن  الدين  تقي  واكد 
أن  جيب  النيابية  االنتخابات 
تتم يف املوعد احملدد، لتجديد 
طبقة  وإنتاج  السياسية  احلياة 

سياسية جديدة يف لبنان«.
احلكومة  »على  بالقول:  وختم 
احلكومة  مع  التنسيق  اللبنانية 
خيص  ما  يف  السورية 
من  وغريها  النازحني  ملف 

امللفات«. 

قال عضو »اللقاء الدميوقراطي« 
يف  فاعور  أبو  وائل  النائب 
اإلمجاع  أحيي  إذ  »إنين  بيان 
اجللسة  يف  جليا  ظهر  الذي 
الكتل  بني  األخرية  النيابية 
النيابية والقوى السياسية يف 
ويف  وحماربته  الفساد  رفض 
ورفض  الفقراء  مع  التعاطف 
ويف  عليهم  الضرائب  فرض 
الرغبة يف اخضاع كبار اصحاب 

مستحقة،  لضرائب  املصاحل 
محلة  شن  اىل  أدعو  فإنين 
الفضائية  الكائنات  عن  حبث 
اىل صفاء  خلسة  تسللت  اليت 
بالفساد  وتتسبب  حياتنا 
وترهق  السارقني  وحتمي 
نزاهتنا  وتفسد  الفقراء  كاهل 
السياسية، وبالتالي حماسبتها 
وطردها أو تعليقها على أعواد 

املشانق«.

أبو فاعور: فلنبحث عن الكائنات الفضائية 
اليت تتسبب بالفساد

لقوى  العام  املدير  استقبل   
عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
ثكنة  يف  مكتبه  يف  عثمان 
هاغوب  النائب  العام،  املقر 
جرى  زيارة  يف  بقرادونيان، 
العامة  لألوضاع  عرض  خالهلا 

يف البالد.
كما استقبل عثمان مدير مكتب 

»احلملة الوطنية السعودية« يف 
زيارة  يف  اجلالل،  وليد  لبنان 
وداعية ملناسبة انتهاء مهامه، 
القناص  فهد  خلفه  يرافقه 
والشيخ  تعارف،  زيارة  يف 
اللقاء  وخالل  ملص.  رسالن 
درعا  اجلالل  إىل  عثمان  قدم 

تذكارية، تقديرا جلهوده.

عثمان عرض التطورات مع بقرادونيان والتقى 
مدير احلملة السعودية يف زيارة وداعية

عثمان مستقبال بقرادونيان

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف 
اإلمارات  دولة  سفري  الريزة، 
العربية املتحدة يف لبنان السيد 
وتناول  الشامسي،  سعيد  محد 

البحث األوضاع العامة يف لبنان 
الثنائية  والعالقات  واملنطقة، 
بني جيشي البلدين.كما استقبل 
ومت  عنيد،  آل  عائلة  من  وفدا 

التداول يف شؤون خمتلفة.

قائد اجليش حبث وسفري دولة االمارات يف 
االوضاع يف لبنان واملنطقة

القائد عون مستقبال سفري دولة االمارات الشامسي
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يتقدم السيد جورج جبور تامر وشقيقاه 
تامر وادي وعمه مطانيوس واخوة الفقيدة 
من  كل  من  الجزيل  بالشكر  وعيالهم 
اتصل معزيًا من لبنان واسرتاليا ومن كل 
مار  كنيسة  قاعة  يف  العزاء  شاركهم  من 
يوحنا - ماونت درويت ومن كل من حضر 

مراسم جنازة الوالدة الفقيدة
 عبال نقوال الخوري تامر

سيدني  يف  العام  لبنان  قنصل  ومن 
كل  ومن  غانم  البيطار  جورج  االستاذ 
االحزاب والتيارات والروابط والجمعيات 
والحاكور  بقرقاشا  ابناء  ومن  والحركات 
األكاليل   بدل  التربعات  قدم  من  كل  ومن 
سائلني اهلل ان ال يفجعهم بعزيز متمنني 

للجميع العمر الطويل.

كلـمة شـكر

زهرا،  إنطوان  النائب  اعترب 
الشرق«،  ل«اذاعة  حديثه  يف 
املوازنة  جلسات  مناقشات  ان 
تتحول دائما إىل مناقشات يف 
السياسات العامة املالية، ولكن 
بعض النواب رأوا وجود قضايا 
طارئة وطنية جيب التطرق إليها 
على  مباشر  بشكل  وتنعكس 
الوضع اإلقتصادي والسياسات 
كل  أن  إىل  إضافة  املالية، 
جلنة  يف  بدلوها  أدلت  الكتل 
من  والوزارات  واملوازنة  املال 
أجل الوصول إىل تعديالت على 

املوازنة املطروحة«.
توجد  اجلميع،  وقال:«بإعرتاف 
خمالفة دستورية باإلصرار على 
قطع  إقرار  قبل  املوازنة  نشر 
احلساب وجتنب تعليق املادة 87 
اليت توجب إقرار قطع احلساب 
خرق  هناك  املوازنة.  نشر  قبل 
وللنظام  الدستوري  للنص 
النيابي،  اجمللس  يف  الداخلي 
فالنظام الداخلي نص على إقرار 
التصويت  قبل  احلساب  قطع 

على مواد املوازنة«.
إستحالة  يعرف  »الكل  أضاف: 
قبل  املوازنة  قطع  إقرار 
ووزارة  حاليا،  احلساب  قطع 
عملية  تطور  عن  تعلمنا  املالية 
تكوين  وإعادة  احلساب  قطع 
احلسابات يف السنوات السابقة، 
إلجناز  أشهر   7 لـ  حاجة  وهناك 
حتى  الدولة  حسابات  كل 
إرتأينا  لذا   ،2016 العام  نهاية 
إحرتاما  اللبنانية«  ب«القوات 
تعديل  آلية  نتبع  أن  للدستور 
أو تعليق مادة بالدستور وليس 
أيدت  وقد  عليها،  باإللتفاف 
القوات التسوية اليت حصلت«.

مسحت  املناقشات  »ان  ورأى 
الوضع  كل  بإستعراض 
واإلقتصادي  والنقدي  املالي 
وأتاحت  عام  بشكل  والسياسي 
احلكومة  ولرئيس  املالية  لوزير 
النيابية  املداخالت  على  اإلجابة 

يف كل اإلجتاهات«.
 12 بعد  جيوز  »ال  زهرا:  وقال 
سنة من دون موازنة أن تستمر 
على  األموال  بصرف  احلكومات 
القاعدة اإلثين عشرية، حنن اآلن 
جنيز للحكومة ما أجازته لنفسها 
حبكم الضرورة. إن اإلنفاق إرتفع 
لرية  مليار  و600  آالف   10 من 
إىل 25 ألف مليار لرية أي مرتني 
ونصف وال نزال من دون إقرار 
املوازنة  ان  مؤكدا  املوازنة«، 
»ضرورية جدا وأساسية، وعمل 
الربملان هو مراقبة احلكومة على 
وال  املقررة،  املوازنة  أساس 
أجل  من  مستند  وجود  من  بد 
مساءلة احلكومة، هل إلتزمت أم 
مل تلتزم. لذا من الضروري جدا 

إقرار املوازنة«.
جورج  النائب  مداخلة  وعن 
مبصرف  يتعلق  ما  يف  عدوان 
ان  اىل  زهرا،  اشار  لبنان، 
مداخلته كانت »مركزة باألرقام، 
تكون  أن  بالضرورة  وليس 
لكن  احلجم.  بهذا  أو  دقيقة 
قانون  يطبق  أن  كان  األساس 
النقد والتسليف بنشر حسابات 
سنويا.  عامليا  لبنان  مصرف 
وكان جواب مصرف لبنان ووزير 

املالية بأنها تنشر على املواقع 
املالية ومصرف  بوزارة  اخلاصة 
يعتربونها  وبالتالي  لبنان، 
عدوان  أبدى  وقد  علنيا،  نشرا 
رئيس  مع  للتعاون  إستعداده 
ورئيس  املالية  ووزير  احلكومة 
اجمللس للتأكد من شفافية هذه 

احلسابات«.
وحدها  احلكومة  »ليست  وقال: 
ان  احلسابات،  يف  تدقق  من 
مصرف لبنان يبلغ وزارة املالية 
به  وتدقق  السنوية  حبساباته 
معتمدة  دولية  تدقيق  شركات 
لديه مبوافقة مفوض احلكومة«، 
هي،  اإلشكالية  ان  اىل  مشريا 
هل يطبق قانون النقد والتسليف 

بالكامل نعم أم ال؟
ورأى انه »بعد التوضيحات اليت 
حصلت، ال أظن ان النائب عدوان 
مصر على تقديم إقرتاح تشكيل 
خصوصا  برملانية،  حتقيق  جلنة 
وحل  املوضوع  توضيح  بعد 

اإلشكال احلاصل خبصوصه«.
وعما قاله رئيس كتلة »الوفاء 
للمقاومة« عن ضرورة اإلستقرار 
زهرا:  قال  لبنان،  الداخلي يف 
»بقوله هذا، هو يطلب السكينة 
اإليراني،  باملشروع  واإللتزام 
لالستقرار  دعوة  ليست  وهذه 
ولن  مل  وهذا  لالستسالم،  إمنا 

حيصل«.
»حياول  اهلل«  »حزب  ان  واكد 
السيطرة، وهو يؤثر على احلياة 
القرار  ويصادر  السياسية 
والسلم  باحلرب  اإلسرتاتيجي 
املنطقة،  شؤون  يف  والتدخل 
اللبنانيني  بقية  لرأي  خالفا 
وافق  الذي  الوزاري  وللبيان 
عليه من خالل إنضمامه للحكومة 
وإقرار البيان الذي نالت احلكومة 
وقال:  الثقة«.  أساسه  على 
على  السيطرة  احلزب  »حياول 
والسياسية  اإلقتصادية  احلياة 
الوطنية،  احلياة  على  واهليمنة 
بقينا  كنا  ملا  ذلك  حتقق  ولو 
يف لبنان. والفرق بني تقييمنا 
هو  األمريكية  اإلدارة  وتقييم 
أن مشروع »حزب اهلل« إيراني، 
وبالنسبة لنا لن نستطيع حتقيقه 
احلاصلة  املساكنة  يروون  وهم 
املواجهة  وعدم  احلكومة  يف 
»حزب  إلرادة  إستسالم  كأنها 
حرص  الواقع  يف  لكنها  اهلل«، 
يف  إستقرار  من  تبقى  ما  على 
العهد،  إنطالقة  وتسهيل  لبنان 
تكوين  إعادة  نستطيع  رمبا 

مؤسسات الدولة«.
واعترب أن سياسة وزير اخلارجية 
»جتايف  اخلارجية  باسيل  جربان 
للحكومة  املعلنة  السياسة 
الضغط  وموضوع  اللبنانية، 
عليه هو من إختصاص احلكومة 
األطراف  وليس  وزمالئه 
»سجلنا  وقال:  السياسية«. 
ليس  ولكن  اإلعرتاض،  موقف 
من شأننا مساءلة الوزير، وعلى 
احلكومة أن تعيد النظر من خالل 
الوزراء«،  جملس  مناقشات 
اخلروج  جيوز  »ال  أنه  مؤكدا 
للحكومة،  الوزاري  البيان  عن 
يتمتع  ال  السوري  فالنظام 
تعزيز  لنا  حيق  وال  بالشرعية 

عالقتنا مع سوريا«.

زهرا: سياسة باسيل اخلارجية جتايف 
السياسة املعلنة للحكومة اللبنانية 

وليس من شأننا مساءلته

اعترب »احلرس الثوري« اإليراني 
أن الواليات املتحدة »تفهم لغة 
السالح أكثر من املفاوضات«، 
برناجمه  وترية  تسريع  متعهدًا 
النفوذ  وتعزيز  الصاروخي 

اإلقليمي لطهران. 

أتى ذلك بعدما حذر قائد القيادة 
األمريكي  اجليش  يف  الوسطى 
أن  من  فوتيل،  جوزيف  اجلنرال 
بناء  »إعادة  إىل  تسعى  إيران 
إىل بريوت«،  حمور من طهران 
يف  العسكري  نفوذها  وتعزيز 

سورية واليمن والعراق.

»شركاء  مع  العمل  وتعهد   
»نفوذها  لـ  للتصدي  حمليني« 
اخلبيث«، مؤكدًا رفض واشنطن 
السوري  الرئيس  مع  الشراكة 

بشار األسد.

 وأضاف: »الشرق األوسط كان 
وما زال وسيبقى مهمًا بالنسبة 

إلينا«.

وكان الرئيس األمريكي دونالد 
على  املصادقة  رفض  ترامب 
النووي  االتفاق  طهران  التزام 
امُلربم مع الدول الست، وأعلن 
اسرتاتيجية »حازمة« إزاء إيران، 
الصاروخي  برناجمها  لتقويض 
يف  »املدّمرة«  وسياساتها 
»احلرس  اعترب  كما  املنطقة. 

الثوري« داعمًا لإلرهاب.

»املواقف  أن  »احلرس«  واعترب 
األمريكي  للرئيس  العدائية 
املتهور واألمحق، وفرض عقوبات 
جديدة جائرة على احلرس، تكشف 
اليت  الشريرة  السياسات  فشل 
األبيض  البيت  حّكام  ينتهجها 
لتغيري  الصهيوني  والكيان 
وتقسيم  املنطقة  خريطة 
وإضعافها،  اإلسالمية  الدول 
املؤثر  الدور  من  وانزعاجهما 

للحرس يف هذا الصدد«.

أي  من  أكثر  »عازم  أنه  وأكد 
وقت على مقارعة نظام اهليمنة 
والصهيونية بال هوادة، والدفاع 
الوطنية«  واملصاحل  الثورة  عن 
»يواصل  أن  متعهدًا  إليران، 
وبوترية أسرع ومن دون توقف، 
واالقتدار  اإلقليمي  النفوذ 
الصاروخية  القدرات  وتطوير 
أنف  رغم  على  اإليرانية، 
»احلرس  قائد  واعترب  األعداء«. 
علي  حممد  اجلنرال  الثوري« 
جعفري أن »قلق ترامب وصوته 
املرتعش يف خطابه، جّسدا بدء 
عهد الفشل للهيمنة األمريكية«، 
وزاد: »أمريكا تفهم لغة السالح 
واللغة  املفاوضات.  من  أكثر 

اليت جيب أن ُنفهمها إياها هي 
أن كل خططها ستفشل«.

خطط  »فشل  أن  إىل  ونّبه 
تعزيز  تتطّلب  العدو وتهديداته 
بوصفها  الدفاعية  القدرات 
أولوية أساسية للنظام«، مؤكدًا 
الشعب  سيصون  »احلرس  أن 
اإليراني يف عبور املرحلة الثالثة 

من الثورة«.

أن  أمريكا  »أدركت  وتابع:   
وجغرافية  اتساع،  يف  الثورة 

نفوذها ال ميكن احتواؤها«.

سالمي،  حسني  اجلنرال  أما 
نائب جعفري، فاعترب أن خطاب 
ترامب »دليل على حتّول إيران 
قوة كربى، ُتقّدم منوذجًا مقبواًل 
لكنه  وحُياَصر  حُياَرب  عامليًا، 

يتقّدم«.

 وأضاف: »خنوض حربًا عقائدية 
قتالنا  ساحات  كربى.  وثقافية 
إىل  كارون  )نهر(  من  امتدت 
أفريقيا  ومشال  املتوسط  البحر 
وشبه اجلزيرة العربية، وصّدرنا 

الثورة إىل الدول اإلسالمية«.

اخلارجية  أعلنت  موسكو،  يف 
الروسية أن نائب وزير اخلارجية 
نظريه  أبلغ  ريابكوف،  سريغي 
أن  عراقجي  عباس  اإليراني 
بالده ال تزال متمسكة باالتفاق 
النووي. أما عراقجي فاعترب أن 
»التوّجهات غري املسؤولة إلدارة 
جديدة  أوضاعًا  أوجدت  ترامب 

لالتفاق«.

االحتاد  قادة  يصدر  أن  وُيرّجح 
قمة  اختتامهم  لدى  األوروبي، 
يف بروكسيل اليوم، بيانًا يفيد 
بأنهم »سيعيدون تأكيد التزام 

كامل باالتفاق النووي«.
عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت   
قوله:  االحتاد  يف  مسؤول 
ونؤّيده  االتفاق  عن  »سندافع 
أيضًا  نريد  ال  لكننا  وننفذه، 
أن نقف موقفًا معارضًا بالكامل 
واستدرك  املتحدة«.  للواليات 
أيضًا  سيناقش  االحتاد  أن 
انتقاداته  يصّعد  أن  عليه  هل 
لطهران  الصاروخي  للربنامج 
أن  واعترب  اإلقليمي.  ولدورها 
أعضاء يف الكونغرس األمريكي 
أكثر  دور  »أداء  وجوب  يرون 
اخلارجية  السياسة  يف  نشاطًا 

لكبح« ترامب.

الرئيس  دعا  باريس،  يف 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي 
الدولية  للوكالة  العام  املدير 
للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إىل 

»احلرس الثوري« يتعهد تعزيز النفوذ اإلقليمي إليران
»ضمان التزام )إيراني( صارم 
أبعادها«.  بكل  االتفاق  ببنود 
لكن أمانو قال بعد لقائه وزير 
إيف  جان  الفرنسي  اخلارجية 
تواجه  مل  الوكالة  إن  لودريان 
تغيريًا يف »سلوك اإليرانيني«.

منزالوي،  خالد  أكد  ذلك،  إىل 
السعودية  البعثة  رئيس  نائب 

تأييد  املتحدة،  األمم  لدى 
وجزاءات  إجراءات  »أي  اململكة 
التحركات  من  احلّد  شأنها  من 
يف  وتدخالتها  إليران  العدائية 

دول املنطقة«.

الذي  اخلطر  »معاجلة  إىل  ودعا 
األمن  على  سياساتها  تشّكله 

والسلم الدوليني«.
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تناول  اليت  عدوان،  جورج  النائب  مداخلة  لوال 
باملال  وتصّرفاته  لبنان  مصرف  عمليات  فيها 
اليت  وعالقاته  حماسبة  أو  رقابة  أي  بال  العام 
لكانت  أحد«،  يتخّطاها  أن  من  »أكرب  هي 
الثالثاء من  النواب يف جلسة  أكثرية  مداخالت 
االسبوع احلالي قد بقيت »مهووسة« حبسابات 
االنتخابات الصغرية ال حبسابات الدولة املالية 
»الضائعة«، اىل مستوى مناقشة مشروع قانون 
اآلن،  حتى  سنة   12 دام  انقطاع  بعد  املوازنة 
ضرائب  وجبت  خالهلا،  يف  احلكومة،  أنفقت 
ورسومًا من الناس بآالف مليارات اللريات من 
دون أي سند دستوري أو قانوني شرعي بإقرار 

من اجمللس الدستوري.
شّكلت مداخلة النائب جورج عدوان العنوان شبه 
الوحيد، أمس، يف اجلزء االول من جلسة مناقشة 
مشروع قانون موازنة عام 2017. فهو جنح يف 
نقل الكالم اجلاري من مرتبة اخلّفة والعراضات 
االنتخابّية الرخيصة اليت طبعت مداخالت معظم 
النواب، إىل مرتبة اجلّدية اليت يفتقدها اجمللس 
النيابي املمدد لنفسه 3 مّرات خالفًا للدستور، 
والذي شّرع للحكومة، على مدى 12 عامًا، إنفاق 
حنو 145 مليار دوالر وجباية حنو 103 مليارات 
والعائدات،  والرسوم  الضرائب  من  دوالر 
بال  اضافية...  دوالر  مليار   39 حنو  واستدانة 

أي قانون للموازنة وبال أي تدقيق أو حساب.

تشكيل لجنة تحقيق مع سالمة

فما الذي تناوله عدوان وأثار ردود فعل واسعة 
واستدعى رّدًا سريعًا من حاكم مصرف لبنان، 

رياض سالمة، من وراء البحار؟
حبسب االحصاءات حتى نهاية حزيران املاضي، 
حنو  عنه  املصرح  االمجالي  العام  الدين  بلغ 
32.3% سندات  منها حنو  مليار دوالر،   76.4
خزينة وسندات يوروبوندز حيملها مصرف لبنان 
دوالر،  مليار   24.7 يعادل  ما  أي  مباشرة، 
ويتقاضى عليها فوائد من اخلزينة العامة مبا ال 
يقل عن 1.5 مليار دوالر سنويًا، وهذا املبلغ 
املركزي.  املصرف  ألرباح  مهمًا  مصدرًا  ميثل 
وتنص املادة 113 من قانون النقد والتسليف 
على حتويل 80% من جممل االرباح اليت حيققها 
مصرف لبنان اىل اخلزينة العامة يف كل سنة، 
إال أن املصرف ال حيّول إال مبلغًا مقطوعًا يقارب 
عام 2009 حتى  منذ  مليون دوالر سنويًا،   40
اليوم، ما يعين أنه يغطي خسائره وميّول جزءًا 
املوازنة  خالل  من  املالية  هندساته  كلفة  من 
العاّمة، خالفًا للمزاعم املتكررة بأن هذه الكلفة 
واخلسائر ال ترتب أي أعباء على املال العام وال 

تسهم يف زيادة الدين العام.
املراقبة  إن  عدوان  قال  الشأن،  هذا  يف 
لبنان  مصرف  »ألن  موجودتني  غري  واحملاسبة 
لديه عالقات أكرب من أن يتخطاها أحد«، ملّمحًا 
اىل منافع متنح للسياسيني واالعالم، ومتحدثًا 
عن قروض للتلفزيونات بقيمة 15 مليون دوالر 

بفائدة صفر تقريبًا.
كان  بالضرائب،  مشغولون  حنن  »فيما  وقال 
على مصرف لبنان أن ُيدخل مليار دوالر سنويًا 
وأعطى  العكس«،  وليس  العاّمة  اخلزينة  اىل 
مليارات دوالر   6 لبنان دفع  أن مصرف  مثااًل 
كأرباح استثنائية للمصارف يف اهلندسة املالية 
مليون   800 ضمنها  من  املاضي،  العام  يف 
إطالع  املال  وزير  من  طلب  ألشخاص.  دوالر 
النواب عن األرباح اليت حّققها مصرف  جملس 

لبنان خالل السنوات العشرين املاضية.
حتقيق  جلنة  »تشكيل  طلب  بتقديم  وتعهد 
برملانية يف حسابات مصرف لبنان يف غضون 
48 ساعة«، وهو ما شّجعه الرئيس نبيه بري، 

الذي قال »يسرتجي حدا يقول أل!«.

سالمة ال يقول الحقيقة

سارع حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، إىل 
الرد على كالم عدوان، وقال: »مل متِض سنة 
النائب  عنها  حتدث  اليت  الـ20،  السنوات  من 

عدوان، مل يقدم املصرف املركزي على قطع 
به إىل وزارة املال  السنوي والتقدم  احلساب 
ودفع ما جيب عليه أن يدفعه ضمن القانون«.

إن  إذ  احلقيقة،  سالمة  يقل  مل  الواقع،  يف 
النقد والتسليف تنص  املادة 117 من قانون 
املالية  لوزير  املصرف  حاكم  »يقّدم  أن  على 
قبل 30 حزيران من كل سنة امليزانية وحساب 
االرباح واخلسائر عن السنة املنتهية، وتقريرًا 
امليزانية  تنشر  خالهلا.  املصرف  عمليات  عن 
والتقرير يف اجلريدة الرمسية خالل الشهر الذي 
يلي تقدميها لوزير املالية«؛ فمنذ عام 2002 مل 
يطّبق سالمة هذه املادة اال مّرة وحيدة، عندما 
اجلريدة  من   36 )العدد   2016/7/14 يف  نشر 
وقد   ،2015 عام  عن  ناقصًا  تقريرًا  الرمسية( 
فعل ذلك حتت ضغوط تقارير صحافية نشرتها 

الزميلة »األخبار«.
وجاء يف رد سالمة أن »حسابات مصرف لبنان 
دوليتني  شركتني  قبل  من  للتدقيق  خاضعة 
خارجيتني ال عالقة هلما مبصرف لبنان«، وقال: 
املصرف  مداخيل  عن  عدوان  النائب  »حتدث 
املركزي من سندات اخلزينة اليت يف حمفظته، 
املصرف  يف  الوحيد  البند  فقط  هي  كأنها 

تقرير لجنة املال وتوصياتها!

من  الثالثاء  بدأ،  قد  النيابي  اجمللس  وكان 
ملناقشة  امُلخّصصة  جلساته  احلالي،  االسبوع 
وإقرار موازنة عام 2017، اليت أحالتها احلكومة 
أشهر  سبعة  انقضاء  بعد  النيابي  اجمللس  إىل 

مناقشة  من  فبداًل  الدولة؛  مالّية  تتهّدد  اليت 
بنود مشروع املوازنة املعروضة أمامهم، حتّول 
الشعارات  إلطالق  منّصة  النواب  جملس  منرب 

عشية االنتخابات النيابّية.
شّكلت  الناس«  و«أوجاع  اإلمنائّية  املطالب 
إىل  البقاع  من  النواب،  أغلب  حديث  حمور 
فيما  لبنان،  جبل  إىل  الشمال  ومن  بريوت، 
ميارس  طورسركيسيان  سريج  النائب  كان 
حلبة  الشمال  نواب  تصّدر  »التنكيت«.  هواية 
استنهاض  يف  وتباروا  االنتخابية،  املداخالت 
الشارع »السين« عرب تكرار »معزوفة« املظلومّية 
النائب  ابتعد  »الطائفة«.  هلا  تتعّرض  اليت 
املوازنة،  مناقشة  عن  كلمته  يف  فتفت  أمحد 
ومنتقدًا  السياسي،  الطابع  إليها  مضفيًا 
البيان  الذي ورد يف  الثقة«  »استعادة  شعار 
الوزراي، باعتبار أنها »ستبقى مفقودة يف ظل 
وجود سالح غري شرعي، وتطبيق سياسة النأي 
بالنفس استنسابيًا، وتعطيل مسابقات جملس 
أّما  الطائفي«.  التوزان  حبّجة  املدنّية  اخلدمة 
أنطوان زهرا فاستغل املنرب للتصويب  النائب 
على »العهد وتياره«، مشريًا إىل أن »مشروع 
املسيحيني هو الدولة وليس حّصتهم يف الدولة، 
وحقوقنا ليست بالنهب، وأن الوطنّية ال تعين 
املفاخرة بالعنصرّية بل بتعزيز اإلنسانّية بعيدًا 
من العدائية واالنعزالّية«. لقب »جنم اجللسة« 
الذي استهّل كلمته  النائب خالد الضاهر  ناله 
بآية قرآنية، حمّواًل النقاش إىل عناوين شّكلت 
موضع جدل متكّرر بينه وبني بري، بعد أن رّكز 
وخلفياته  الشيعي  السيّن  الصراع  على  فيها 
يف  شبابه  وزّج  اهلل  حزب  وسالح  العقائدّية، 
املقداد  علي  النائب  دفع  ما  السورية،  احلرب 

إىل ترك القاعة.

نظام ضريبي جديد عادل

اهلاوية،  حنو  لبنان  اجتاه  من  عدوان  حّذر 
للرواتب  خمّصصة  النفقات  من   %70« كون 
للنفقات  و%9  الدين،  وخدمة  الكهرباء  ودعم 
االستثمارية، فيما الدين ارتفع إىل 72 مليارًا 
ونتوجه إىل 80 مليارًا هذا العام، وخدمة دين 
من 3 مليارات إىل 5 مليارات دوالر«. كذلك 
»إيقاف  إىل  داعيًا  الكهرباء،  ملف  إىل  تطّرق 
إلنتاج  معامل  بناء  حنو  والتوجه  فيه،  اهلدر 
وختفيف  املسيل  الغاز  على  تعمل  الكهرباء 

األعباء املرتتبة جراء البواخر«.
يف  مداخلة  فّياض  علي  للنائب  كان  كذلك 
صلب املوضوع أشار فيها إىل أن »قيمة هذه 
املوازنة تكمن يف إصدارها بعد توقف دام 12 
عامًا، إاّل أنها ال تؤدي أي دور يف معاجلة األزمة 
إال استمرار  االقتصادّية واالجتماعّية، وما هي 
للسياسة القدمية اليت أدت إىل تدهور املالية 
قطع  دون  القانون  إقرار  إن  وتاليًا  العامة، 

احلساب جيعل منه قانونًا غري دستوري«.
 ورّكز فّياض على »ضرورة إنشاء نظام ضرييب 
اليت  الضريبّية  التعديالت  بعد  عادل،  جديد 
من  أكثر  إليها  يضاف  قد  واليت  أخريًا،  أقّرت 
25 ضريبة جديدة ومعّدلة مدرجة يف املوازنة«، 
اسرتاتيجّية تستهدف  »صياغة  إىل  دعا  كذلك 
النفقات(،  من   %28.7( العام  الدين  خدمة 
باعتبار أن ختفيض الفائدة مبعدل نقطة واحدة 
 500 بنحو  الكلفة  هذه  ختفيض  إىل  سيؤّدي 
»سياسة  إىل  التحّول  عن  فضاًل  لرية«،  مليار 
التقشف وحتديد سقف سنوي لإلنفاق ال يتجاوز 
وضبط  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  منو  معّدل 
اخنفضت  اجلمركّية  اإليرادات  كون  اجلمارك 
خالل السنوات اخلمس املاضية فيما ارتفع حجم 
البضائع املستوردة، ومكافحة التّهرب الضرييب 
باعتبار أن إيرادات ضريبة الـTVA مستقّرة على 
عتبة الـ3300 مليار يف حني أن الناتج احمللي 
هناك  لذلك   ،%2.4 مبعدل  ازداد  اإلمجالي 
حنو 800 مليون دوالر من عائدات الضريبة ال 
توسيع  يستدعي  ما  اخلزينة،  إىل  طريقها  جتد 
قاعدة املكلفني كاملهن احلّرة وعمليات انتقال 

األسهم«.

مـفاجأة عـدوان يف مناقـشة املوازنة: أين تذهـب أرباح مصـرف لـبنان؟
فيفيان عقيقي
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ال يحوّل مصرف لبنان إال مبلغًا مقطوعًا بقيمة 40 مليون دوالر سنويًا منذ عام 2009 )مروان طحطح(

الدستورّية،  املهلة  على 
جتيز  أن  وامُلفرتض 
وجباية  إنفاق  للحكومة 
سنة  يف  العام  املال 
ُصرف أغلب اعتماداتها، 
من  شهرين  وقبل 
واألخطر،  انقضائها. 
التفاق  كنتيجة  ورودها 
اىل  يسعى  سياسي 
دستورّية  خمالفة  مترير 
بعدم  تقضي  إضافية، 
املالّية  احلسابات  إجناز 
عن  للدولة  النهائية 

السنوات السابقة، وعدم إقرار قطع احلساب، 
ال بل تعليق هذا املوجب الدستوري ملّدة سنة، 
إعدادها  من  املالّية  وزارة  انتهاء  حني  إىل 

والتدقيق فيها.
بري  الرئيس  بتنويه  املناقشة  جلسة  استهلت 
بعمل جلنة املال واملوازنة اليت درست مشروع 
فخّفضت  عليه،  تعديالت  وأجرت  القانون، 
مليارات   1004 بقيمة  املرصودة  االعتمادات 
تقرير  كنعان  ابراهيم  النائب  عرض  لرية. 
امُلفرتض  من  توصيات  مبجموعة  مرفقًا  اللجنة 
عام  موازنة  إعداد  عند  احلكومة  بها  تأخذ  أن 
2018، أبرزها إجناز حسابات مالّية ُمعّدة أصواًل 
إدارات  وإلغاء  احملاسبة،  ديوان  من  وُمدققة 
هيكلية  يف  النظر  وإعادة   ،)UNDP( رديفة 
ومالكاتها  الرقابة  وأجهزة  العاّمة  اإلدارات 
النظر  وإعادة  املؤهلني،  بالعناصر  ورفدها 
العام  القطاع  لغري  تقّدم  اليت  املساهمات  يف 
وحتديد املعايري الالزمة ملنحها واجلدوى منها، 
اعتمادات جملس اإلمناء واإلعمار من  واقتصار 
ما سيستعمل  على  احمللي  والتمويل  القروض 

فعليًا منها، وغريها...

العراضات االنتخابيـّة!

أمام أهّمية هذا احلدث، بعد مرور 12 عامًا على 
إقرار آخر موازنة عاّمة ُأرسي خالهلا نهج متفلت 
العام  املال  إنفاق  رقابة ومساءلة يف  أّي  من 
متارسها  اليت  الضغوط  وطأة  وحتت  وجبايته، 
املؤّسسات املالية الدولّية ووكاالت التصنيف، 
اتصفت مناقشة »ممثلي األمة« ملوازنة 2017 
اجلّدية  املخاطر  مع  التعاطي  لناحية  باملراهقة 

كان على 
مصرف لبنان 

ان يُدخل 
مليار دوالر 
سنويًا اىل 
الخزينة 

العامـّة وليس 
العكس

الكلي  الدخل  وتشكل 
مصرف  بينما  للمصرف، 
القانون  حيث  من  لبنان 
يقبل الودائع من املصارف 

ويدفع عليها فوائد. 
يقوم  أن  أيضًا  وعليه 
مع  مفتوحة  بعمليات 
 70 للمادة  بناء  األسواق 
من قانون النقد والتسليف 

هنالك  ولذا،  النقدي.  االستقرار  على  للحفاظ 
نقص يف حتليل النائب عدوان، وهو أن مصرف 

لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد«.
ولفت إىل أن »البنك املركزي له مداخيل أخرى 
من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى هلا عالقة 
أن  إىل  ومشريًا  وغريه«،  البنك  مهام  بكلفة 
عنها  حتدث  اليت  الفرتة  خالل  لبنان  »مصرف 
إىل  حّول   )1993 عام  منذ  )أي  عدوان  النائب 
وزاد  دوالر،  مليون  و500  مليارات   4 اخلزينة 
 3 إىل  دوالر  مليون   60 من  اخلاصة  أمواله 

مليارات دوالر«.
هذا الرقم، أي حتويل 4.5 مليارات دوالر اىل 
اخلزينة منذ عام 1993، يتضمن عمليات سابقة 
فروقات  احتساب  عرب  لبنان  مصرف  بها  قام 
سعر الذهب واستعماهلا دفرتيًا يف إطفاء جزء 
من الدين العام احلكومي، وال سيما يف أعقاب 
باريس-2، وبالتالي ال متثل هذه حصة اخلزينة 
النقد  قانون  مبوجب  املفروضة  االرباح  من 

والتسليف!

عدوان: 
مصرف لبنان 

لديه
عالقات 

أكرب من أن 
يتخّطاها أحد
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لبنانيات

حزب  رئيس  واصل   - وطنية 
الدكتور  اللبنانية«  »القوات 
النائبة  وعقيلته  جعجع  مسري 
اىل  زيارته  جعجع  سرتيدا 
مقر  يف  واستقبل  اسرتاليا. 
وفودا  سيدني،  يف  إقامته 
اللبنانبة  املناطق  خمتلف  من 
متثل  وفود  اىل  باالضافة 

األحزاب اللبنانية.
مرتيت 

والتقى وفد بلدة مرتيت برئاسة 
رئيس  حضور  يف  عبيد،  مجيل 
مقاطعة اسرتاليا يف »القوات« 
طوني عبيد ابن البلدة. وشارك 
اللقاءات،  يف  »القوات«  من 
لوي  املقاطعة  رئيس  نائب 
جو  املقاطعة  أمني سر  فارس، 
سيدني  مركز  رئيس  عريضة، 
العالقات  ومسؤول  داغر  جهاد 
وليشع  جعجع  داني  العامة 

الشدياق.
شباب تنورين 

شباب  وفد  جعجع  واستقبل 
بامسه  حتدث  الذي  تنورين 
وهنأ  اهلاشم،  جورج  الكاتب 
املسؤولني  »اداء  على  جعجع 
ويف  سيدني  يف  القواتيني 
وجهاد  عبيد  طوني  مقدمهم 
عدم  مسألة  وطرح  داغر«. 
حرب  وليد  الدكتور  ترشيح 
عن  كمرشح  املقبلة  لالنتخابات 

جرد قضاء البرتون.
جعجع 

»ان  الوفد:  امام  جعجع  وقال 
ترشيح الدكتور فادي سعد جاء 
يف سياقه الطبيعي، وحنن يف 
اجلرد  بني  لنا  فرق  ال  القوات 
وسياستنا  والساحل  والوسط 
اليت  النكايات  على  مبنية  غري 
ال احبها، ومهما بلغت اخلالفات 
اللياقة يف  جيب ان نبقي على 

التعاطي السياسي«.

حتدث  الذي  زحلة  وفد  وأمام 
بامسه ميشال ديبا، قال جعجع: 
واعطت  الكثري  أعطتنا  »زحلة 
انا شخصيا،  وأعطتين  املقاومة 
وعلينا ان نعمل هلا الكثري لكي 
نفيها شيئا من فضلها علينا«.

وحتدث جورج القزي باسم وفد 
بلدة اجلية عما عانته البلدة خالل 
احلرب وكيف هجرت وعاد اهلها 
جعجع  مبواقف  منوها  وبنوها، 

»رمز القضية اللبنانية«.
الرابطة املارونية 

الرابطة  رئيس  جعجع  والتقى 
املارونية باخوس جرجس مرتئسا 
وفدا، واكد ردا على سؤال عن 
قرار  على  اهلل«  »حزب  سيطرة 
ليست  »املعركة  أن  الدولة، 
لبنان بل سياسية  عسكرية يف 
وقوة حزب اهلل هي بالتحالفات 
اليت ينسجها ان كان يف جملس 

النواب او يف احلكومة«.
باجتاه  السعودي  التحرك  وعن 
»بالنسبة  قال:  مؤخرا،  لبنان 
للمملكة، لبنان يتجه اىل اهلاوية 
دولة،  ال  او  دولة  هناك  فإما 
واذا كان هناك دولة جيب ان 
ضبط  يف  مسؤولياتها  تتحمل 

أراضيها وحدودها«.
اجلامعة الثقافية 

واستقبل رئيس »القوات« وفد 
اجلامعة الثقافية يف العامل الذي 
ضم االمني العام العاملي وسام 
قزي والرئيس اإلقليمي ميشال 
الدويهي والرئيس يف سيدني 
ابراهيم اخلوري واحملامي ستيف 
وطوني  عريضة  وجو  ستناتن 

سعد.
وعرض الوفد لنشاطات وهموم 
»عدم  عند  وتوقف  اجلامعة، 
االهتمام واالهمال الذي يتعرض 

له من قبل وزارة اخلارجية«.
الوطنيون االحرار 
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جعجع التقى يف سيدني وفودا حزبية ومجعيات:

االنتخابات ستحصل مبوعدها وعالقتنا مع التيار ستبقى رغم اخلالف االسرتاتيجي وكيفية إدارة الدولة

حزب  من  وفدا  جعجع  واستقبل 
الوطنيني االحرار برئاسة مفوض 
اسرتاليا طوني نكد الذي خاطب 
مشعون  »انت  قائال:  جعجع 
اليت  اجلديد«. ونوه ب«العالقة 
مجعت احلزبني على مدى سنني 
»اعادة  اىل  داعيا  طويلة«، 
التواصل عرب القنوات احلزبية«.

التيار الوطني الحر 
من  وفدا  أيضا،  واستقبل 
يف  احلر«  الوطين  »التيار 
سيدني برئاسة املنسق السابق 
خالله عرض  جرى  طوني طوق، 
اللبنانية  الساحة  على  لالوضاع 
واكد  الطرفني.  بني  وللعالقة 
التيار  مع  »العالقة  ان  جعجع 
كما  تبقى  ان  جيب  يكن  مهما 
رغم  على  الناس،  يتمناها 
اخلالفات يف وجهات النظر حول 
وحول  االسرتاتيجية  املواضيع 

كيفية إدارة الدولة«.
تيار املستقبل 

اسرتاليا  منسق  التقى  كذلك 
عبداهلل  »املستقبل«  تيار  يف 
عمر  سيدني  ومنسق  املري 
حممد  كانبريا  ومنسق  شحادة 
نوه  حيث  وفدا،  مرتئسا  برجال 
»الوطنية  جعجع  مبواقف  املري 
على  مشددا  والسيادية«، 
القوات  بني  التحالف  »اهمية 
والتيار ملا فيه مصلحة لبنان«.

على  جعجع  شدد  جهته،  من 
التيار وعلى  العالقة مع  »متانة 
االسرتاتيجية«،  النظرة  وحدة 
العملية  »املقاربات  ان  كاشفا 
األيام«.  هذه  يف  قليال  ختتلف 
االعتدال  ب«سياسة  واشاد 
اليت ينتهجها تيار املستقبل يف 

مواجهة التطرف«.
حركة االستقالل 

حركة  وفد  التقى  كما 
منسق  ضم  الذي  »االستقالل« 

االنتشار انطوان ابراهيم ومنسق 
ومنسق  بركات  اسعد  اسرتاليا 
على  الدويهي  سعيد  سيدني 
خالله  حبثت  كبري،  وفد  رأس 
والصعوبات  التسجيل  مسألة 
نتيجة  البعض  تواجه  اليت 

التعقيدات اإلدارية.
»اهمية  على  جعجع  وركز 
املشاركة يف االنتخابات لتغيري 
يف  احلالي  السياسي  الواقع 

لبنان«.
التقدمي 

التقدمي  احلزب  من  وفد  وأمام 
الدكتور  برئاسة  االشرتاكي 
ممدوح مطر، كرر جعجع موقفه 
اجلبل،  مصاحلة  من  »الثابت« 
مؤكدا ان »التواصل مستمر بني 

احلزبني يف امللف االنتخابي«.
وحتدث مطر باسم الوفد فقال: 
بني  سيدني  يف  بكم  »اهال 
واصدقائكم  وحمبيكم  رفاقكم 
لبنان  متثل  اليت  جاليتك  وبني 

بالسيدة  واهال  اطيافه،  بكل 
ليس  بها،  نفتخر  اليت  سرتيدا 
ومثقفة  انيقة  سيدة،  النها 
املرأة  مثال  النها  بل  وحسب، 
وقفت  اليت  االصيلة  اللبنانية 
السراء  يف  زوجها  جانب  اىل 
املستحيل  وعملت  والضراء، 
صوت  كانت  وقد  ملساعدته، 

القوات ايام غيابه ظلما«.
خبطابك  لك  »تهانينا  أضاف: 
لك  وتهانينا  الوطين  اللبناني 
املسيحية،  املسيحية  باملصاحلة 
باقي  مع  تكتمل  ان  وعسى 
ثم  ومن  املسيحيني  الزعماء 
فهذه  الوطن،  زعماء  باقي 
املصاحلة اليت بادرمت اليها هي 

ضرورة لقيامة لبنان«.
وحتاربنا  اختلفنا  »لقد  وتابع: 
كرجال من اجل لبنان وتصاحلنا 
لبنان،  اجل  من  كرجال  ايضا 
وعلى ما يبدو اننا سنتحالف يف 
االنتخابات النيابية املقبلة، وحنن 

على يقني بأنه حلف رجال ومن 
اجل لبنان. كما اننا مؤمنون بأننا 
ان حتالفنا او اختلفنا او تنافسنا 
-ولن نتحارب وخصوصا بوجود 
ملصلحة  فذلك  وحكيم-  جمرب 

لبنان فقط ومن اجل لبنان«.
احلزب  يف  »يهمنا  وختم: 
التقدمي االشرتاكي يف سيدني 
يف  رفاقك  بأن  لكم  نؤكد  ان 

سيدني هم خري من ميثلوكم«.
وفود 

وأنهى جعجع استقباالته بلقاءات 
زغرتا  وكفريا  عبدين  وفود  مع 
ورابطة  وبصرما  املغارة  وضهر 
ميشال  برئاسة  حرب  آل 

صعب.
مع  »القوات«  رئيس  وحبث 
بلداتهم،  اوضاع  يف  الوفود 
يف  الوضع  على  وأطلعهم 
لبنان، وركز على اهمية مشاركة 
االنتخابات  يف  املغرتبني 

املقبلة. 
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لقاءات دبلوماسية وسياسية واجتماعية جلعجع يف سيدني

»القوات   خصص رئيس حزب 
وعقيلته  جعجع  اللبنانية« مسري 
النائبة سرتيدا جعجع اليوم الثالث 
من زيارتهما الوسرتاليا للقاءات 
والسياسية  الديبلوماسية 
واملؤسسات  اجلمعيات  وممثلي 
االجتماعية وخصوصا يف قضاء 

جبة-بشري.
القائم  مع  لقاءاته  واستهل 
بأعمال سفارة لبنان يف كانبريا 
جيسكار اخلوري يف مقر إقامته 
رئيس  يف سيدني، يف حضور 
عبيد  طوني  اوسرتاليا  مقاطعة 
لوي  املقاطعة  رئيس  ونائب 
فارس وسليم الشدياق. واطلع 
اوضاع  على  اخلوري  من  جعجع 

اجلالية اللبنانية.
وفود

التوالي  على  جعجع  واستقبل 
وفودا شعبية وحزبية يف حضور 
مركز  ورئيس  وفارس  عبيد 
سر  وأمني  داغر  جهاد  سيدني 
ومسؤول  عريضة  جو  املقاطعة 
جعجع،  داني  العامة  العالقات 
الدميوقراطي«  »اليسار  وفد 
برئاسة صائب ابو شقرا، رابطة 
العائالت  عن  وممثلني  بشري 
جبور  طوني  برئاسة  السبع 
برئاسة  حدشيت  مجعية  طوق، 
بقاعكفرا  مجعية  لولش،  جورج 
ستيبان  الرئيس  نائب  برئاسة 
خوري، مجعية بان برئاسة شربل 
برئاسة  بزعون  مجعية  معيط، 
كميل كرم، مجعية قنات برئاسة 
بلوزا  مجعية  طنوس،  شربل 
برئاسة جو يونس، مجعية وادي 
ملحم،  الياس  برئاسة  قنوبني 
مجعية حدث اجلبة برئاسة طوني 
صفري، مجعية دير األمحر برئاسة 
سليم طربيه حيث حتدثت باسم 
الوفد عبري روجيه ديب فنوهت 
واختتم  الوطنية.  جعجع  مبواقف 

بلدة  وفد  مع  لقاءاته  جعجع 
حصرون برئاسة مارسيل عواد.

وشدد جعجع أمام وفد رابطة دير 
األمحر على اهمية تسمية مرشح 
هو  األمحر  دير  من  »قواتي« 
الدكتور انطوان حبشي، »وهذا 
كبرية  واآلمال  كبري  التحدي 
بالفوز الذي يسهل علينا متابعة 

شؤون الدير اذا حصل«.
بشري

وفدا  وعقيلته  جعجع  واستقبل 
كبريا من رابطة بشري وممثلني 
برئاسة  السبع  العائالت  عن 
حتدث  الذي  طوق  جبور  طوني 
»مبواقف  ونوه  الوفد  باسم 
مثنيا  الوطنية«،  جعجع  الدكتور 
به  تقوم  الذي  »الدور  على 
جبة  قضاء  يف  جعجع  النائبة 

بشري«.
وأشار جعجع اىل أنه »إذا نظرنا 
لبنان  يف  العام  املشهد  اىل 
اللبنانية،  القوات  منه  وانتزعنا 
آخر  مكان  يف  الوضع  يصبح 
البعض،  يفكر  ما  خبالف  متاما، 
ألننا  القوات  اىل  انتمينا  لقد 
العكس،  وليس  بشري  حنب 
إطاران  والبلدة هما  العائلة  ان 
هو  احلزب  بينما  اجتماعيان 
اعتمادها  جيب  اليت  الوسيلة 
فالسياسة  السياسة،  ملمارسة 
يف بشري حتى األمس القريب 
العائالت،  على  قائمة  كانت 
بلدا،  يبين  ال  اجلو  هذا  ولكن 
فحتى من أجل إمناء بلدتنا جيب 
أن ننتسب اىل حزب، مبعنى أنه 
جيب ان خنرج من منطق العائالت 

اىل أفق أوسع بكثري«.
وشرح »كيف وضعت منذ عشر 
سنوات حتى اليوم كل املشاريع 
االمنائية يف قضاء بشري موضع 
التنفيذ من مياه وصرف صحي 
يف  وحتى  وسواها،  وطرقات 

واالستشفاء  الصحة  جماالت 
والرتبية والتعليم وغريها، كنت 
اىل  دائما  اجلميل  أرد  أن  أود 
الذين  وشبابها  منطقيت  أبناء 
احلرب،  معنا خالل  ضحوا كثريا 
مرتاح  ضمريي  صراحة  وبكل 
ألننا ننفذ كل ما نطمح اليه يف 
منطقتنا لنرد هلم ما قدموا من 

تضحيات«.
وختم جعجع: »لقد ترعرعنا على 
املقدمني،  بلدة  هي  بشري  ان 
بأن  تستمر  نراها  اليوم  وحنن 

تكون بلدة املقدمني«.
النائبة جعجع

جعجع  النائبة  ألقت  بدورها، 
سرورها  عن  فيها  أعربت  كلمة 
اللبنانية يف  اجلالية  أبناء  بلقاء 
يبتعد  »من  اوسرتاليا، وقالت: 
أكثر،  قيمته  يعرف  بلده  عن 
وعاد  أوسرتاليا  زار  من  فكل 
لنا  يقول  كان  لبنان  يف  إلينا 
ال  جدا  نشيطة  جالية  لدينا  ان 
القلب  يكرب  وما  بثمن،  تقدر 
عن  النظر  بغض  متحدون  انكم 

اختالفاتكم السياسية«.
الفرصة  »سأستغل  وأضافت: 
بشري  جبة  عن  كنائب  اليوم 
املشاريع  بعض  على  ألطلعكم 
بداية  بها،  نقوم  اليت  االمنائية 
عنه  الذي حتدث  الكبري  التغيري 
احلكيم هو اننا منذ وصولنا اىل 
ايلي  زميلي  النيابي  اجمللس 
كريوز وانا مل منيز أو نفرق بني 
من هو معنا او ضدنا سياسيا، 
املساعدات  املثال  سبيل  فعلى 
 9 منذ  نقدمها  اليت  املدرسية 
نفرق  مل  اليوم  وحتى  سنوات 
ال  ألنين  الطالب  من  أحد  بني 
عني  بني  أميز  أن  استطيع 
وأخرى وأنا اعترب نفسي أما لكل 

طالب املنطقة«.
أبناء  بني  منيز  »مل  وتابعت: 

األخرى،  مدينة بشري والبلدات 
كل  على  املساعدات  وزعنا  بل 
طرقات  مشاريع  من  القضاء 
وقد  ومياه،  صحي  وصرف 
الدولية  األرز  مهرجانات  أحيينا 
ابناء  كل  منها  يستفيد  اليت 
القضاء، باعتبار ان الناس اليت 
بكل  متر  املنطقة  اىل  تتدفق 
احلركة  بتنشيط  وتقوم  القرى 

االقتصادية فيها.
أن  جعجع  ومسري  أنا  أردنا 
منوذجا  بشري  جبة  قضاء  جنعل 
وصل  اذا  أنه  مبعنى  لإلمناء، 
يوما ما احلكيم اىل سدة رئاسة 
على  لبنان  سيكون  اجلمهورية 
من  ولنتمكن  الشكل،  هذا 
حتقيق هذا األمر جيب أن يكون 
 law and عندنا قانون ونظام
قرارا  اختذنا  لذا   ،order
بتطبيقهما على كل الناس دون 

استثناء«.
وأعطت جعجع مثاال عن »بعض 
بعض  بها  قام  اليت  املخالفات 
األشخاص يف املنطقة واليت مل 
يتم تسليمهم اىل  أن  إال  نقبل 

القانون ليحاكموا«.
هو  »هدفنا  ان  اىل  وأشارت 
متجذرين  القضاء  اهالي  بقاء 
يف أرضهم، وحنن حباجة اىل أن 
جديدة  وفرصا  ابوابا  هلم  نفتح 
مشاريع  دخلت  وقد  للعمل، 
بقيمة  املنطقة  اىل  حتتية  بنى 
220 مليون دوالر منذ 12 سنة 
دورة  على  موزعة  اليوم  حتى 
احلكومي،  املستشفى  قاديشا، 
مشاريع  الصحي،  الصرف 
املياه، املهرجان وبيت الطالب 
بنيناه يف ضبيه  الذي  اجلامعي 
فيه  لينام  وسطية  منطقة  يف 

طالب املنطقة«.
»رجلي  ان  جعجع  وكشفت 
غصن  كارلوس  األعمال 

وماريوس سارادار يريدان إنشاء 
مشروع كبري يف األرز باستثمار 
حنو 500 مليون دوالر، وقد قال 
لي غصن ان القضاء فيه الكثري 
من املقدرات ويسري فيه حكم 
للبنى  ونظرا  والنظام  القانون 
مشرية  فيه«،  املنفذة  التحتية 
اىل ان »هذا املشروع سيساعد 
متجذرين  ليبقوا  املنطقة  ابناء 
يف بلداتهم والحقا سيفتح باب 

التوظيف ألبناء املنطقة«.
وشددت على ان »قضاء بشري 
من اكثر املناطق اليت يدخل اليها 
مشاريع إمنائية بسبب الشفافية 
كنائبني  وألننا  نعتمدها،  اليت 
عن املنطقة على تواصل مباشر 
القضاء  بلديات  رؤساء  مع 
كبري  حزب  ولدينا  واملخاتري 
يدعمنا، حنن كقوات لبنانية كنا 
املؤسسات  بناء  يف  السباقني 
واليوم أنشأنا يف بشري مخس 
جبل  مؤسسة  هي  مؤسسات 
األرز اليت تبين »بيت الطالب« 
يف ضبيه، وقيمة هذا املشروع 
اىل  إضافة  دوالر،  مليون   16
الدولية،  األرز  مهرجانات  جلنة 
اليت  اجلبة«  »مرايا  جملة  وجلنة 
القضاء،  يف  جمانا  نوزعها 
 ChanCe for life ومؤسسة
وأخريا  املخدرات،  آفة  ملكافحة 

مؤسسة »إدارة وادي قنوبني« 
لتحويله اىل معلم سياحي ديين 

عاملي«.
أمام الوفود

»القوات«  رئيس  واطلع 
والنائبة جعجع الوفود من قضاء 
املشاريع  على  بشري  اجلبة 
خمتلف  على  إجنازها  يتم  اليت 
واإلمنائية  االجتماعية  الصعد 
واملؤسسات املنجزة واليت هي 
قيد اإلجناز يف بلداتهم االم يف 
اللقاءات  تطرقت  كما  لبنان. 
متهيدا  التسجيل  مسألة  اىل 

للمشاركة باالنتخابات املقبلة.
اىل  وعقيلته  جعجع  واستمع 
وأكدا  الوفود،  هواجس وهموم 
بشري  ابن  بني  تفريق  »ال  ان 
وابن اي قرية يف القضاء، فال 
ابن ست وابن جارية يف  يوجد 
منطق »القوات اللبنانية« الوطين 
السياسي او االجتماعي االمنائي، 
والدليل قرار احلزب ترشيح ابن 
جوزف  املهندس  حصرون  بلدة 
النيابية  لالنتخابات  إسحاق 

املقبلة«.
ملواقف  دعمها  الوفود  واكدت 
والسيادية«،  »الوطنية  جعجع 
بشري  نائبا  يقدمه  مبا  منوهة 
كريوز  وإيلي  جعجع  سرتيدا 

لقضاء جبة بشري.
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مراوغة  من  الوطين  احلزب  متكن 
مبقدي  واالحتفاظ  الرصاصة 
كوتاموندرا وموراي على الرغم من 
فقدانه األرضية لصاحل  خصومه.

ساوث  نيو  والية  رئيسة  وقالت 
إن  برجييكليان  غالديس  ويلز 
تأرجحات  دائما  تواجه  احلكومات 
الفرعية..  االنتخابات  يف  كبرية 
ضد  امللحوظ  التأرجح  اثر  وذلك 
االنتخابات  يف  الوطين  احلزب 
السبت  جرت  اليت  الفرعية 

املاضي.
ضده  التأرجح  من  الرغم  وعلى 
 20 من  أكثر  اىل  وصل  الذي 
املقعدين  كال  يف  املئة  يف 
الوطين  احلزب  كان  اإلقليميني، 
يواجه  وهو  أعصابه  على  يعيش 
وصيادي  الرماة  حزب  مرشحي 
األمساك واملزارعني يف انتخابات 

يوم السبت املاضي.
إنها  برجييكليان  السيدة  وتقول 
تشعر بالسرور واالرتياح بالنتائج 
التأرجح  رغم  احلزب  حققها  اليت 

اهلائل ضده.
مرتاحة  »انين  للصحفيني  وقالت 
هناك  كانت  كلما  النه  بالتأكيد 
تأرجح  هناك  فرعية،  انتخابات 

كبري وكبري ضد احلكومة«.
برجييكليان  السيدة  وأصرت 
العمال  حلزب  حيق  ال  أنه  على 
»تعادله«  بعد  صدره«  »نفخ 
يف العروض السيئة اليت قدمها 
املقعدين  هذين  انتخابات  يف 

برجييكليان تعرب عن سعادتها 
بالفوز يف االنتخابات الفرعية

اإلقليميني.
حزبه،  اهلائل ضد  التأرجح  ورغم 
يف  الوطين  احلزب  زعيم  احتفل 
باريالرو  جون  ويلز  ساوث  نيو 
كوتاموندرا  مقر  يف  باالنتصار 
أنه  معلنا  املاضي،  السبت  ليلة 
)االنتصار( كان دليال على قيمة 
يف  االقليمية  املقاعد  يف  احلزب 

نيو ساوث ويلز.
الصحافة  لوكالة  باريالرو  وقال 
»انظروا،  السبت  ليلة  االسرتالية 
ودروس  للحكومة  دروس  هناك 
كبري  تأرجح  هناك  كان  لقد  لنا. 
ضدنا، لذلك علينا أن نقبل ذلك، 
وحنن ال ندعي أننا حكومة مثالية 
وهذا التأرجح ضدنا يدفعنا للسعي 
جاهدين للقيام بعمل أفضل وهذه 

هي وظيفتنا«.
ويف وقت متأخر من ليلة السبت، 
كان احلزب الوطين متقدما بأكثر 
من 40 يف املئة من األصوات يف 
املئة يف  وحوالي 45 يف  موراي 

كوتاموندرا.
يف  االنتخابي  احمللل  أعلن  وقد 
أنطوني  سي  بي  اي  تلفزيون 
غرين احلزب الوطين فائزا يف كال 

املقعدي.
حزب  متكن  نفسه،  الوقت  ويف 
ثالث  يف  الفوز  من  العمال 
انتخابات فرعية ملقعد بالكتاون، 
حيث حصل على اكثر من 70 يف 
املئة من االصوات يف مقعد غرب 

سيدني.
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مالكومل  الوزراء  رئيس  حث 
على  الواليات  رؤساء  تورنبول 
االستماع إىل »أذكى الناس يف 
الغرفة« وعدم »اللعب« سياسة 
الفيدرالية  احلكومة  خطة  بشأن 

اجلديدة للطاقة.
الوزراء،  رئيس  اصطدم  فقد 
واليات  برؤساء  االربعاء،  يوم 
وجنوب  وفكتوريا  كوينزالند 
بالفعل  انتقدوا  الذين  اسرتاليا 
اجلديدة  الفدرالية  احلكومة  خطة 

لضمان الطاقة الوطنية.
لقد  تورنبول  السيد  وقال 
االسرتاليني  مع  الكيل«  »طفح 
لناحية  السياسية  االحزاب  من 

ارتفاع فواتري الكهرباء.
بهذا  الوزراء  رئيس  ادىل  وقد 
التصريح يوم  االربعاء املاضي 
بعد »اشتباك«  مع  صحفية من 
اذاعة ايه بي سي يف برناجمها 
مرة  تهرب  حيث  الصباحي 
على  صراحة  االجابة  من  اخرى 
هذه  كانت  اذا  ما  حول  اسئلة 
االسرتاتيجية ستخفض بالتأكيد 
 115 جبدود  الكهرباء  فواتري 

دوالرا سنويا.
للصحفيني  تورنبول  وقال 
لرؤساء  »رساليت  كانبريا  يف 
يضعوا  ان  العماليني  الواليات 

السياسة جانبا للحظة واحدة«.
نركز  »دعونا  يقول  واضاف 
االسرتالية،  العائالت  على 
دعونا نركز على تقديم احلزبني 
دائمة،  حقيقية  طاقة  سياسة 
تقوم على اهلندسة واالقتصاد، 
ومن شأنها توفري طاقة بأسعار 
بها  موثوق  طاقة  معقولة، 

والوفاء بالتزاماتنا الدولية«.
ورفض السيد تورنبول التكهن 
جرى  إذا  حيدث  أن  ميكن  مبا 

تورنبول يصطدم مع رؤساء الواليات على 
خلفية ضمان الطاقة الوطنية

الطاقة  خطة  لضمان  التصدي 
اجتماع  يف  اجلديدة  الوطنية 
األسرتالية  احلكومات  جملس 
»انين  القول  مستدركا  املقبل، 
السليم  املنطق  ان  من  واثق 

سيسود«.
الكيل  طفح  »لقد  واضاف 
احلزبية  من  باالسرتاليني 
ذهبنا  السبب  وهلذا  السياسية 
وطلبنا  الطاقة  امن  جملس  اىل 
ضمان  كيفية  يف  النظر  منهم 
املعقولة  النتيجة  هذه  حتقيق 

واملوثوقة واملسؤولة«.
وكان رئيس الوزراء قد اصطدم 
aS  يف وقت سابق مع الصحفية

bra Lane يف  برناجمها الصباحي 

على راديو اي بي سي  عندما 

سئل عما اذا كان ميكن ضمان 
أساس  على  األسعار  اخنفاض 

منذجة جملس أمن الطاقة.
الساخنة،  املقابلة  هذه  ويف 
اتهم السيد تورنبول الين بعدم 
احرتام »األسرتاليني املتميزين« 
خفض  عن  تساءلت  عندما 
اخلرباء  وصف  وملاذا  األسعار، 
يف  الطاقة  لسوق  كمنقذين 
اسرتاليا يف حني انهم أشرفوا 
يف العقد األخري على »السياسة 

الكارثية«.
وهي   - هيئاتها   إن  وقالت 
اللجنة األسرتالية لسوق الطاقة، 
األسرتالية،  الطاقة  وهيئة 
ومشغل سوق الطاقة األسرتالي 
- أشرفت على زيادة االستثمار 
دفع  واألسالك مما  األعمدة  يف 
فواتري الطاقة اىل التحليق، وقد 
فشلت شبكة الطاقة الوطنية يف 

ان تكون مالئمة لغرض اليوم.
قائال  تورنبول  السيد  ورد 
باالحرتام  أننا ندين هلم  »أعتقد 
مصداقيتهم  تستحقه  الذي 

وخربتهم«.
اىل  تعودي  ان  »ميكنك  وقال 
ان  ستجدين   ولكنك  التاريخ 
الكثري من االستثمارات املفرطة 
مت القيام بها بناء على حتريض 
بطلي  الواليات  حكومات  من 
شحنها  ثم  بالذهب  الشبكات 

بشكل مفرط بالنسبة هلم«.
يقول  الوزراء  رئيس  وتابع 
»كانت هناك أخطاء ارتكبت يف 
أستطيع  ال   ... ولكن  املاضي 
أن اصف خيبة أملي.. فبدال من 
احلديث عن جوهر السياسة، ها 
أنذا اجلس هنا معك يف برناجمك 
تهامجني  وانِت  الصباحي 

مصداقية الشعب. .«.
الين  السيدة  ردت  وبدورها 
»لدي  مضيفة  كذلك«،  »لست 
شكوك. أنا صحفية وأنا متشككة، 
حتى  اهليئات  هذه  فشلت  وقد 
وفجأة  اسرتاليا  انقاذ  يف  اآلن 

هم اآلن املنقذون هلذا«.
وسألت: »ما هي اخلطة )ب( إذا 

مل حتَظ بتأييد الواليات؟«

تورنبول  السيد  عليها  ورد 
»ملاذا ال تسألني ...«، لتتدخل 
»اجملال  الين:  السيدة  بعدها 
مفتوح وهو لك. انت حتدث مع 

الواليات«.
وقال السيد تورنبول »هذه هي 
الرسالة، والواليات والكومنولث 
اجتماع  طاولة  حول  انشأوا، 
أمن  جملس  احلكومات، 

الطاقة«.
واضاف »لقد اتفقنا مجيعا على 
وضع أذكى الناس يف اجمللس 
مشورتهم..  على  واحلصول 
طلب  احلكومات  جملس 

نصيحتهم، كما فعلنا حنن«
تلقينا  »لقد  يقول  واضاف 
نتابعها.  وحنن  نصيحتهم 
إىل  نفسها  النصيحة  وستقدم 

اجتماع جملس احلكومات«.
»هل ستقول الواليات العمالية، 
الطاقة،  أمن  جملس  أنشأنا 
وضعنا أذكى الناس فيه، واآلن 
نصيحتهم؟..  نتجاهل  سوف 
الدفاع  ميكن  هذا  أن  أعتقد  ال 

عنه«.
تساءل  نفسه،  الوقت  ويف 
العمالي  الشيوخ  جملس  عضو 
الوفورات  عن  داستياري  سام 
األسر  معيشة  على  املقرتحة 
الطاقة  ضمان  خطة  اطار  يف 

الوطنية.
الطاقة  وزير  كشف  بدوره 
االربعاء  جوش فرايدنربغ صباح 
برئيس  اتصل  انه  املاضي 
الوزراء السابق طوني ابوت حول 
هذه السياسة قبل اجتماع غرفة 

احلزب يوم الثالثاء.
لشبكة  فرايدنربغ  السيد  وقال 
سكاي نيوز انه شرح السياسة 
احلفاظ  ابوت  السيد  من  وطلب 

على عقل منفتح.
الطاقة  ضمان  خطة  وتتضمن 
الثالثاء  أعلن  اليت  الوطنية، 
املوثوقية  ضمان  املاضي، 
اليت تهدف إىل توفري املستوى 
القابلة  الطاقة  من  املناسب 
مثل  مصادر  من   - لإلرسال 
املضغوط   واملاء  والغاز  الفحم 
 - والبطاريات   pumped hydro

الالزمة يف كل والية.
املستوى  هذا  ارساء  وسيتم 
الطاقة  سوق  جلنة  قبل  من 
سوق  ومشغل  األسرتالية 
والعقوبات  األسرتالي،  الطاقة 
التجزئة  جتار  على  املفروضة 
الذين يفتقدون الضمانات اليت 

مل يتم حتديدها بعد.
كما سيواجه جتار الطاقة التجزئة 
 AGL, Origin and Energy مثل شركة
Australia عملية إلغاء التسجيل من 

السوق إذا مل تستوِف الضمانات 
اجلديدة لالنبعاثات.

جترب  أن  اآللية  هذه  شأن  ومن 
احلصول  على  الطاقة  شركات 
من  إمداداتها  من  جزء  على 

حتديد مستوى االنبعاثات.
الوفاء  يف  أخفقت  وإذا 
بالتزاماتها بشكل مستمر - اليت 
الفيدرالية  احلكومة  ستحددها 
وينفذها منظم الطاقة األسرتالي 

- فسيتم إلغاء تسجيلها.

مالكولم تورنبول

االستخبارات األجنبية تغزو أسرتاليا 
وتستهدف اجلاليات االثنية

ونيوز  فريفاكس  صحف  نشرت 
معلومات  سواء  حد  على  كورب 
لوكالة  تقرير  من  استقتها 
آزيو  األسرتالية  االستخبارات 
اجلواسيس  تفشي  عن  يكشف 
وانتشارهم  أسرتاليا  األجانب يف 
غالبية  ذات  مناطق  يف  بكثافة 
األمن  وكاالت  تبدو  فيما  إثنية، 
األسرتالية عاجزة عن مكافحتهم.

وسبب هذا العجز يعود إىل أمور 
االستخبارات  انشغال  أبرزها  عدة 
اإلرهاب  مبكافحة  األسرتالية 
جيعلها  ما  املنظمة  واجلرمية 
على  قدراتها  معظم  تستهلك 
اجلزء  يبدو  فيما  اجملالني  هذين 
سائبًا  التجسس  مبكافحة  املتعلق 
النعدام املوارد البشرية واملادية 

لتغطيته.
اجلواسيس  أكثر  أن  ويبدو 
اآلزيو  تشتبه  الذين  األجانب 
بتغلغلهم حاليًا داخل أسرتاليا هم 
ويركز  والصينيني.  الروس  من 
استهداف  على  اجلواسيس  هؤالء 
أو  السياسيني  املعارضني 
الناشطني الدينيني إلسكاتهم، ما 

يشكل انتهاكًا واضحًا للسيادة.
بينهم  كان  إذا  ما  يعرف  ومل 
جواسيس من دول عربية يعملون 
املعارضني  أصوات  إسكات  على 
لكن  األم،  أوطانهم  يف  لألنظمة 
اجلواسيس  من  الكبري  العدد 
أحيانًا  يعملون  الذي  األجانب 
حتت املظلة الدبلوماسية يعين أن 
هنالك على األرجح جواسيس عرب 

أيضًا.
لويس  دانكن  اآلزيو  عام  مدير 
عن  أعرب  لكنه  بوكالته،  أشاد 
قلقه من تضاؤل مواردها مقابل 

عمليات  يعيق  ما  دورها،  تعاظم 
أن  ميكن  اليت  املضاد  التجسس 

تقوم بها.
برين  أنتوني  العمالي  النائب 
اللجنة  يرأس  الذي   )Byrne(
باالستخبارات  اخلاصة  الربملانية 
واألمن اعترب أن تقرير اآلزيو هو 
دعوة إىل الصحوة ال بد من أخذها 

يف االعتبار قبل فوات األوان.
العام  الفدرالي  النائب  مكتب 
املسؤول  وهو  براندس،  جورج 
عن عمليات آزيو، أكد أن احلكومة 
تدرس سبل مكافحة ظاهرة تفشي 

اجلواسيس األجانب يف اجملتمع.
أن  عدة  أسرتالية  لدوائر  وسبق 
حذرت من تزايد عدد اجلواسيس 
بينها  أسرتاليا،  يف  األجانب 
اخلارجية  ووزارة  الدفاع  وزارة 
وكانت  العام.  النائب  ودائرة 
تقارير ُنشرت يف وقت سابق من 
الطالب  بأن  أفادت  الشهر  هذا 
الصينيني يف أسرتاليا يتعرضون 
تابعة حلكومة  دوائر  من  لضغوط 
وطنهم األم، عن طريق جواسيس 

يعملون على إسكاتهم.
آزيو  تقرير  أيضًا  كشفه  ومما 
االستخبارات  وكالة  أن  السنوي 
بأكثر  املاضي  العام  خالل  قامت 
من 14 ألف حالة تقييم لتأشريات 
من  وأكثر  أسرتاليا،  إىل  دخول 
132 ألف تقييم ذي عالقة بطلبات 
للحصول على بطاقة إثبات اهلوية 
واملالحة  الطريان  قطاعْي  يف 
والبحرية، وحواىل 10 آالف تقييم 
ذي عالقة مبواد حساسة كيميائية 

وبيولوجية ونووية.

املصدر: اس بي اس

األجرة  سيارات  قطاع  سيشهد 
األكرب  تغيريات هي   Taxi الـ 
يف تارخيها اذ سيسمح لشركات 

التاكسي حتديد رسومها.
نشرته صحيفة  تقرير  وحبسب 
الصباح  هذا   The age
املقرتحة  التغيريات  ستعرض 
األجرة  سيارات  قطاع  على 
على برملان والية فكتوريا هذا 
التغيريات  األسبوع وستتضمن 
السماح للزبائن الذين يقومون 
طريق  عن  التاكسي  بطلب 
على  املستخدمة  التطبيقات 
على  احلصول  الذكية  اهلواتف 
تقدير للتعرفة أو تكلفة الرحلة 

عند حجز سيارة األجرة.
سائقي  من  وسيطلب  كما 
الركاب  اعالم  األجرة  سيارات 
يف  التاكسي  يوقفون  الذين 
التعريفة  أو  بالرسوم  الشارع 
لسيارات  فقط  وسيسمح 
بكامريات  املزودة  األجرة 
للسالمة قبول طلبات النقل من 

الشارع.

تعريفة  أفضل  على  وللحصول 
أو رسم للرحلة سيتمكن الركاب 
صفقة  افضل  عن  البحث  من 
عن طريق استخدام التطبيقات 
املخصصة حلجز سيارات األجرة 

ومقارنة األسعار املعروضة.
من جانب آخر أدى الكشف عن 
ازدياد  إىل  التغيريات  هذه 
سائقي  منح  من  املخاوف 
لرفض  فرصة  األجرة  سيارات 
قصرية  لرحالت  الزبائن  نقل 
رسومًا  تكلف  ما  عادة  واليت 

قليلة.
ويشار إىل أنه ويف حال مترير 
هذه التغيريات سيبدأ العمل بها 
يف فكتوريا العام املقبل االمر 
الذي اعتربته وزيرة النقل يف 
الوالية JacinTa allan من 
أعباء  لتخفيف  الرامية  التدابري 
السكان  على  النقل  مصاريف 
األجرة  سيارات  قطاع  ومنح 
شركات  مع  للمنافسة  فرصة 

.UBer النقل البديلة مثل
املصدر: اس بي اس

تغيريات جذرية لقطاع سيارات األجرة 
ستزيد من التنافسية وختفض الرسوم!
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لـبنانيات
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»ان  القوات  رئيس  أّكد   
ستحصل  النيابية  االنتخابات 
تفوز  »ان  آماًل  وقتها«،  يف 
نيابية  بكتلة  اللبنانية  القوات 
حتقق  ان  تسطيع  لكي  وازنة 

مشروعها ببناء الدولة«.

عمومًا  املغرتبني  جعجع  وحث 
على  خصوصًا  و«القواتيني« 
القنصليات  يف  التسجيل 
يف  للمشاركة  متهيدًا  اللبنانية 

االنتخابات املقبلة.

اجلمهورية  رئيس  دعا  كما 
»اىل  عون  ميشال  العماد 
املبادرة من أجل استعادة قرار 
الدولة«، معتربًا »ان وجوده يف 
بعبدا صحح التوازن الداخلي«، 
احملافظة  »أهمية  على  مشددًا 
على عبارة »اوعا خيك« اىل أبد 

اآلبدين«.

حتديات  هناك  »ان  واعترب 
اللبنانية  القوات  امام  أساسية 
القرار  استعادة  مقدمها  يف 
املصادر  الوطين  السيادي 
وتأمني  القوية  الدولة  وبناء 

إدارة للدولة«.

ان  بامكانه  لبنان  ان  وقال« 
توقف  اذا  غنية  دولة  يكون 
اهلدر يف اإلدارات وقد أصبحنا 
ندرك حجم اهلدر عن قرب من 

خالل مشاركتنا يف احلكومة«.

متى  عن  سؤال  على  وردًا 

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

جعجع بدأ زيارته الوسرتاليا من مار شربل ومع لقاء حاشد مع القواتيني:

للـحفاظ علـى عـبارة “اوعـا خـيـّك” الـى أبـد اآلبـدين

للجمهورية،  رئيسًا  سريونه 
رئيس  جعجع:«ان  أجاب 
يتصرف  من  هو  اجلمهورية 
أي  يف  للجمهورية  كرئيس 
سائاًل:«هل  كان«،  موقع 
كرئيس  حلود  إميل  تصرف 
تسع  مدى  على  للجمهورية 

سنوات يف سدة احلكم«.

وحول إمكانية التحالف االنتخابي 
قال:«هناك  املردة،  تيار  مع 
املسؤولني  بني  دائم  تواصل 
والعالقة صارت  الفريقني  من 
فأمامه  التحالف  اما  طبيعية، 
الن  بقصرية  ليست  طريق 
السياسية  لألمور  املردة  نظرة 

ال تزال خمتلفة عن نظرتنا ».

وعن اخلالف مع حزب الكتائب، 
أوضح جعجع »أننا مع الكتائب 
ال ميكن اال ان نكون على عالقة 
األحزاب  كل  بني  فمن  جيدة، 
جلهة  لنا  األقرب  هو  اللبنانية 
الطروحات السياسية على رغم 
القيادة  مع  املختلفة  املقاربة 

احلالية.«

»التعامل  رفضه  جعجع  وجدد 
السوري وان ندفع  النظام  مع 
مثن سياسات حزب اهلل مرتني، 
يف  مشاركتهم  خالل  من  مرة 
خالل  من  أخرى  ومرة  احلرب 
سعيهم اىل التطبيع مع النظام 
املنتهي«.  حبكم  أصبح  الذي 
عامًا   ١٢ بعد  »لألسف  وقال: 
على خروج اجليش السوري من 
إعادة  حياول  من  هناك  لبنان 
لبنان  اىل  السوري  النفوذ 
النازحني  قضية  ويستعمل 
من  البعض  يستطيع  لكي 
السوري.  النفوذ  اعادة  خالهلا 
نزحوا  السوريون  فالنازحون 
األسد  بشار  يريدون  ال  ألنهم 
واذا كان من وصفة لكي يبقوا 
يف لبنان فهي حماولة إعادتهم 
يريد  األسد. فمن ال  بشار  مع 

اىل  يدعو  النازحني  عودة 
التفاوض مع بشار األسد. من 
جهة أخرى كلنا نعرف ان األسد 
النازحني الن عودتهم  يريد  ال 
»ختربط« التوازن الدميوغرايف. 
مغرضة  اشاعات  بث  وهناك 
ان  البعض  قبل  من  يوميًا 
األسد  مع  التحدث  يريد  من 
لكي  سوريا  قاتل يف  من  هو 
األموات  ولكن  األموات  يعيش 
ال تعود. فكما دّفعوا لبنان مثن 
ان  يريدون  سوريا  حربهم يف 
هذا  مع  التطبيع  مثن  ُيدفعوه 
النظام الذي مل يعد موجودًا اال 
عند بعض ضعفاء النفوس يف 
لبنان، حان وقت عودة النازحني 
اىل املناطق اآلمنة ومن هو مع 

بشار فليعد اليه«.
ونّوه جعجع مبا قدمه القواتيون 
اجلالية  وابناء  اسرتاليا  يف 
فرتة  خالل  اللبنانية  للقوات 
اعتقاله مثنيًا على دور احملامي 
ستيف ستاننت يف الدفاع عنه 

خالل فرتة اعتقاله.

كما أثنى على ما تقوم به رسالة 
مار شربل يف اسرتاليا، مشيدًا 
الذي  العظيم  البلد  بأسرتاليا 
هلم  وأّمن  اللبنانيني  احتضن 

فرص العمل واحلياة الكرمية.

رئيس  اللقاء  قدم  قد  وكان 
داغر  جهاد  سيدني  مركز 
اللبناني  النشيدان  ُعزف  ثم 
القوات  ونشيد  واالسرتالي 
جبعجع  داغر  ورحب  اللبنانية. 
اىل  زيارته  أهمية  على  مؤكدًا 

مركز  »بأعضاء  ونّوه  اسرتاليا 
أقصى  يبذلون  الذين  سيدني 
القوات  سبيل  يف  جهودهم 

والقضية اللبنانية .

ويفيِ نهاية اللقاء، اجاب جعجع 
املتعلقة  احلضور  أسئلة  على 
احلزبية  الشؤون  مبختلف 

والوطنية.

وعقيلته  وصل  جعجع  وكان 
اىل  جعجع  سرتيدا  النائب 
هي  زيارة  بداية  يف  سيدني 
االوىل له اىل أسرتاليا تستمر 
خالهلا  يلتقي  أسبوعني  حنو 
وفاعليات  اسرتالية  شخصيات 
وكوادر  اللبنانية  اجلالية 

ومناصري القوات اللبنانية.

وبدأ زيارته يف سيدني من مار 
مسؤولي  التقى  حيث  شربل 
اللبنانية ويفيِ مقدمهم  القوات 
رئيس مقاطعة اسرتاليا طوني 
سيدني  مكتب  ورئيس  عبيد 
جهاد داغر ومسؤول العالقات 
وكوادر  جعجع  داني  العامة 
سيدني  يف  القوات  واعضاء 
ومن مكتب ملبورن حضر رئيس 
رأس  على  حداد  املركز سعيد 
حضر  اداليد  مركز  ومن  وفد 
عوكر  ضوميط  املركز  رئيس 
اىل  باإلضافة  وفد  رأس  على 
كانربا.  مركز  يف  املسؤولني 
ورحب عبيد وداغر جبعجع الذي 
تطرق معهما اىل التطورات يف 
تواجه  اليت  والتحديات  لبنان 

القوات يف هذه املرحلة.
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مـقاالت وتحقيقات

استدراج عروض  الثانية يفشل  للمّرة 
الكهرباء  توليد  معامل  استقدام 
بسبب بقاء عارض وحيد. هذه املّرة، 
قّدمت  أربع  أصل  من  شركات  ثالث 
أول  اجتياز  يف  فشلت  عروضها، 
اإلداري  التقييم  امتحان  أي  امتحان، 
التقييم الفين، ثم  امتحان  الذي يليه 
على  حيسب  فشٌل  املالي.  التقييم 
اللذين  الطاقة  ووزارة  الوزراء  جملس 
أصّرا على تضمني دفرت الشروط بنودًا 

صعبة باملهل القصرية املفروضة.
مصري  املناقصات  جلنة  حسمت 
معامل  استقدام  عروض  »استدراج 
األوىل.  اجلولة  من  الكهرباء«  توليد 
تبنّي هلا أن العروض الثالثة األوىل اليت 
للشروط  مطابقة  غري  بدراستها  بدأت 
اإلدارية، ما يوجب استبعادها لكونها 
غري مؤّهلة لالنتقال إىل مرحليت دراسة 
امللفات التقنية واملالية، وبالتالي بات 
العروض  استدراج  بطالن  إعالن  لزامًا 
وذلك  وحيد«،  عارض  »بقاء  لعّلة 
سندًا لرأي ديوان احملاسبة، وبالتالي 
التوصية بعدم السري بالتلزيم وإعادة 
متهيدًا  املناقصات  إدارة  إىل  امللف 

إلعادته إىل وزارة الطاقة.
على  واضحة  داللة  هلا  النتيجة  هذه 
شركات  جذب  يف  الفشل  أسباب 
قادرة على اإليفاء بالشروط املطلوبة. 
فال شّك أن جزءًا أساسيًا من الفشل 
ن  ُضمِّ الذي  الشروط  دفرت  يكمن يف 
بنودًا صعبة التحقيق يف مهل قصرية 
للغاية، فجاءت النتيجة أسوأ مما حصل 
 8 قّدمت  عندما  السابق  التلزيم  يف 
شركات عروضها، فيما عدد العارضني 
اليوم بلغ أربع شركات فقط، وال ميكن 
جدّية  األربع قّدمت عروضًا  بأن  اجلزم 
شرط  حّدد  الوزراء  جملس  أن  رغم 
كفالة الـ50 مليون دوالر لضمان هذه 

الـ«جدّية«.
فّض  املناقصات  جلنة  بدأت  إذًا، 
الناحية  من  ودراستها  العروض 
اإلدارية عند التاسعة صباحًا، وقد بدأت 
بدراسة العروض حبسب رقم تسجيلها 

استدراج عروض »معامل الكهرباء« يسقط جمدداً:

 لـم يبـَق إال عــارض وحــيد

إدارة  قلم  يف 
املناقصات:

حتالف  ـــ 
»بي  شركيت 
إينرجي«  بي 
نية  لبنا (
من  مملوكة 

»السويدي«  شركة  مع  البساتنة(  آل 
املصرية. وقد تبنّي للجنة املناقصات، 
على  للمنافسة  مقّدم  العرض  هذا  أن 
املوقع الثاني، أي معمل الكهرباء يف 
الزهراني، لكن تشوبه خمالفة جوهرية 
اختالف  »يوجد  اآلتي:  النحو  على  هي 
األساسي  املصنع  توكيل  منوذج  بني 
والنموذج  الشروط  دفرت  يف  الوارد 
عدم  جلهة  العارض  قبل  من  املقدم 
بني  إلزامية  تعاقدية  عالقة  وجود 
كذلك  األساسي،  واملصنع  العارض 
جلهة عدم إرفاق منوذج صادر عن غرفة 
املذيل  الشخص  بأن  يفيد  التجارة 
توقيعه على املستند مفوض بالتوقيع 

عن الشركة املصنعة«.
باهليكلية  اخلاصة  اإلفادة  يف  ويظهر 
الكرتيك«  »السويدي  لشركة  اإلدارية 
فيما   ،2005 عام  يف  تأسست  أنها 
خربة  لديها  أن  اخلربة  خانة  يف  يذكر 
أمران  وهذان  ثاٍن،  كملتزم  سنة   14

متناقضان.

لم تفضّ 
اللجنة 

العرض الرابع 
لكونه أصبح 

وحيدًا
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كان الفتًا أن تقدّم إحدى الشركات مستندات غري أصلية وأخرى 
ارتكبت أخطاًء جسيمة )هيثم املوسوي(

محمد وهبة
أن  أيضًا  وتبنّي 
مل  العارضني 
شهادات  أي  ُيرفقا 
من  مستندات  أو 
املراجع الصاحلة اليت 
ذمتهما  براءة  تثبت 
دعاوى  أي  عن 
حبقهما،  مقامة 
العارضان  وأرفق 
منهما  موقعة  إفادة 
ليس  بأنهما  تفيد 
أو  التصفية  قيد 
دون  من  اإلفالس 

وعروض ملعامل بواسطة الغاز وليس 
بواسطة الفيول والديزل، أتاح اجمللس 
اليابسة، على أن  تقديم عروض على 
تكون املعامل بواسطة الفيول والديزل 
حصرًا، ثم مّدد مهلة تقديم العروض 

لثالثة أسابيع بداًل من أسبوعني!
يف الواقع، اعرتضت إدارة املناقصات 
من  حتّد  اليت  الشروط  هذه  على 
املنافسة، وطلبت توسيعها وجعلها أكثر 
تالؤمًا مع قانون احملاسبة العمومية، إال 
أن إصرار جملس الوزراء ووزير الطاقة 
على السري بهذه الشروط، دفع إدارة 
املناقصات إىل فتح استدراج العروض 
النتيجة  لكن  العروض.  واستقبال 
البنود املطلوبة، فقد  جاءت على قدر 
الشركات  إحدى  تقّدم  أن  الفتًا  كان 
دفرت  أن  رغم  أصلية،  غري  مستندات 
كل  تكون  أن  على  ينّص  الشروط 
أن  الفتًا  وكان  أصلية،  املستندات 
إدارية جسيمة يف  أخطاء  تكون هناك 
عروض أخرى، وأال تتمكن الشركات من 
إثبات جدّيتها يف املنافسة. هذا األمر 
يعزى أساسًا إىل مهلة تقديم العروض 
سلبيًا  انطباعًا  تركت  اليت  القصرية 
لدى الشركات الدولية واحمللية الراغبة 
يف الفوز بصفقة قيمتها مئات ماليني 
الشركات  هذه  فامتنعت  الدوالرات، 
عن املشاركة، فيما شّكل عنصر الوقت 
عاماًل ضاغطًا على الشركات اليت أخذت 
قرارًا باملشاركة... باختصار، املنافسة 
مل تفتح على مصراعيها، ال جلهة مهل 
املعامل  جلهة  وال  والتسليم،  التقديم 
ونوعية الوقود إلنتاج الكهرباء من فحم 
حجري إىل غاز بأنواعه وفيول وديزل، 
اليت جرى  اإلدارية  الشروط  وال جلهة 
طبيعة  مع  يتالءم  ال  بنحو  تشديدها 
املناقصة، إذ كان ميكن ختفيف بعض 
لكن  جوهرية،  تعّد  ال  اليت  الشروط 

تأمينها يتطلب وقتًا طوياًل.

محضر بال تحفظات
جورج  املهندس  التلزيم  جلنة  ترأس 
للتنظيم  العامة  املديرية  السيقلي من 
من  التكلي  مجال  وعاونه  املدني، 
املديرية العامة للبيئة، ونزار طراد من 
أعضاء.  بصفة  العامة  املالية  مديرية 
العروض،  فض  جلسة  حضر  كذلك، 
املديرية  من  باسيلي  جان  املهندس 
واملهندس  املدني،  للتنظيم  العامة 
علي حسني من املديرية العامة للطرق 
واملباني. وحضر بصفة مندوبني، أربعة 
سيزار  الطاقة  وزير  مّساهم  أشخاص 
أبي خليل، هم: مستشار وزير الطاقة 
بشارة  املهندس  سفريي،  روبرت 
عطية، واملهندس حازم عاشور، وهبة 
اهلل حاطوم من مؤسسة كهرباء لبنان. 
وقد جاء حمضر جلنة التلزيم موقعًا من 

اجلميع من دون أي حتفظات.

أي مستندات أو شهادات من املراجع 
الصاحلة تثبت هذا األمر. كذلك تبنّي 
للتقنية  خربة  دليل  أي  يوجد  ال  أنه 
طاقة  مولدات  ذات  )معامل  املقرتحة 
عكسية(، وال يوجد دليل خربة التشغيل 
يف  عنه  منصوص  هو  كما  والصيانة 
دفرت الشروط... إىل جانب أخطاء يف 
تعبئة بعض اجلداول وأخطاء أخرى أقل 

جسامة.
شركة  إىل  يعود  الثاني  العرض  ـــ 
شركة  مع  بالتحالف  بروس«  »يونس 
تبنّي   .STX Heavy InduSTrIeS
األول،  للقسم  مقّدم  العرض  هذا  أن 
أي  يتضمن  ومل  عمار،  دير  أي حمطة 
أصلية كما هو مطلوب يف  مستندات 

دفرت الشروط.
شركة  إىل  يعود  الثالث  العرض  ـــــ 
 MeP/OeG/IndIa/arkay IBPIL/
navTek/erkaL، وهو مقدم للقسم 
الثاني، أي حمطة دير عمار. وتبنّي أن 
لغاية  يغطي  املصريف  الضمان  كتاب 
2018/3/22، أي ال يغّطي فرتة الـ180 
الشروط،  دفرت  يف  املطلوبة  يومًا 
مذّيلة  التقّدم  رسالة  أن  أيضًا  وتبنّي 
قبل  من  املفّوض  الشخص  بتوقيع 
التحالف وغري ممهورة خبتم الشركات 

املتحالفة خالفًا لدفرت الشروط.
جلنة  قّررت  النتائج،  هذه  ضوء  يف 
الثالثة  العروض  رفض  التلزيم 
ملخالفتها دفرت الشروط بنحو جوهري 
من دون أن تفّض العرض األخري لكونه 
بقي وحيدًا، إذ إن الرأي االستشاري 
الصادر عن ديوان احملاسبة حتت الرقم 
عدم  يتضمن   1979/3/14 بتاريخ   11
الوحيد، ما يوجب على  بالعرض  األخذ 
وإعادة  بالتلزيم  السري  »عدم  اللجنة 
املناقصات  إدارة  إىل  امللف  كامل 

الختاذ اإلجراء املناسب«.
إذًا، هذه املّرة الثانية اليت يصل فيها 
إىل  الكهرباء  معامل  عروض  استدراج 
استدراج  الوحيد«.  »العارض  ُحرمة 
العروض السابق أّدى إىل بقاء عرض 
وحيد، رغم التعديالت اليت أجرتها جلنة 
على  االستشارية  والشركة  التلزيم 
املناقصة.  تنفيذ  أثناء  الشروط  دفرت 
وقد أخذ األمر جداًل واسعًا يف جملس 
الوزراء الذي أجرى تعديالت على دفرت 
إدارة  رأي  يؤخذ  أن  على  الشروط، 
التعديالت  أبرز  ومن  بها.  املناقصات 
أنه فصل التلزيم إىل قسمني: األول 
خيّص حمطة دير عمار، والثاني خيّص 
حمطة الزهراني، ثم حّدد مهل التسليم 
األول  للقسم  أن تكون 3 أشهر  على 
الثاني، وتشّدد يف  و6 أشهر للقسم 
مليون   50 بقيمة  مؤقت  وضع ضمان 
جدل  وبعد  قسم...  كل  عن  دوالر 
طويل بني الوزراء حول فتح اخليارات 
اليابسة  على  عروض  بتقديم  للسماح 

املستويات  يف  صعب  كريس  لعب 
إالوارا  جورج  »سينت  مع  االبتدائية 
روسرتز«  »سيدني  و  دراجونز« 
سيدني  و«نورث  سيدني«  و«ساوث 
بريز« و«سيسنوك غواناز« و«ماونتيز« 
و«سيدني بولز« و«غيلفورد آولز«، إال 
أنه معروٌف بكونه أسطورة ورائد لدوري 

الركيب يف لبنان.
يقول صعب: »كان اللعب يف منتخب 
ولعل  املهنية،  مسريتي  ذروة  لبنان 
أهم حلظة كانت عام 2015 عندما تأهلنا 
شاركت  قد  كنت  حيث  العامل،  لكأس 
مسبًقا يف ثالث حماوالت للفوز بكأس 

العامل.«
عندما ينزل صعب إىل امللعب فهو يلعب 
ختليًدا لذكرى أبيه جو. قد هاجر والدّي 
صعب إىل أسرتاليا قبل مولده، وعلى 
الرغم من أن جو صعب مل يرد إبنه أن 
يلعب الركيب، إال أنه حضر ليشاهد أول 
ظهوٍر عاملي له ضد فرنسا يف تريبولي 
منتخب  حيث ساعد صعب   ،2002 عام 

األرز على الفوز بنتيجة 6-36.
هاًما  أمًرا  ذلك  »كان  صعب:  يروي 
يؤيد  والدي  يكن  فلم  إلي،  بالنسبة 
لعيب الركيب أبًدا، لكنه فور علمه بأني 
إىل  طائرًة  استقّل  وطنه  متثيل  بصدد 
هنا وشاهدنا نلعب مباراة جتريبية ضد 

فرنسا.«
والثالثني  اخلامسة  يف  صعب  كون 
من عمره فال شك أن تلك ستكون آخر 
العامل،  للمشاركة يف كأس  له  فرصة 
من  يتحلى  املهاجم  الوسط  العب  لكن 
التواضع ما ميلؤه امتناًنا رغم خربته يف 

التشكيلة.
يقول صعب: »مل يتم اختيار التشكيلة 
النهائية بعد، لذا ال أود اعتبار نفسي 
أي  توجد  فال  التشكيلة،  ضمن  من 
قد  كنت  لكين  شخص،  ألي  ضمانات 
لعبت الركيب على مدى الست أو السبع 
اللعب يف  أردت  املاضية ألنين  سنني 
املنتخب اللبناني وأردت التأهل لكأس 
مناسبة  أمثل  تلك  العامل...ستكون 

النسحابي من اللعبة.«
ع وَساِند »منتخب األرز يف مبارياته  َشجِّ

يف كأس العامل للرغيب ليغ 2017
مباريات املنتخب اللبناني يف اجملموعة 

)a( كأس العامل للرغيب ليغ 2017:
املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
أكتوبر/تشرين   29 األحد  الفرنسي، 
بالعاصمة  كانربا،  ملعب  على  األول، 
 04:00 الساعة  )كانربا(،  األسرتالية 
مساًء على التوقيت الشرقي األسرتالي 

)adST(
املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
نوفمرب/تشرين   4 السبت  اإلجنليزي، 
الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
مبدينة )سيدني(، الساعة 08:00 مساًء 
األسرتالي  الشرقي  التوقيت  على 

)adST(
املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
نوفمرب/تشرين   11 السبت  األسرتالي، 
الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
مبدينة )سيدني(، الساعة 08:00 مساًء 
األسرتالي  الشرقي  التوقيت  على 

)adST(
التذاكر:

ليغ  للرغيب  العامل  كأس  تذاكر  ُتباع 
و$20  لألطفال،   $10 بسعر   2017
 $45 بسعر  تذاكر  توجد  كما  للبالغني، 

للعائالت املكونة من أربعة أفراد.
.rlwc2017 توجد التذاكر اآلن على موقع

com
نادي امُلشجعني:

املنتخب  مشجعي  لنادي  لالنضمام 
آخر  وتلقي  جماني  بشكٍل  اللبناني 

األخبار، تفضل بزيارة هذا الرابط
fanclubs.rlwc2017.com

نبذة عن الالعب اللبناني  - 
جيمس إلياس

باإلصابات  معتلة  مهنية  مسرية  يف 
كانت أبرز حلظة جليمس إلياس هي حني 
للركيب  اللبناني  املنتخب  فانلة  ارتدائه 
ألول مرة، فقد كان أول ظهور لالعب 
وعشرين  الثالث  ذي  اخللفي  اهلجوم 
ضد  األرز  منتخب  مع  لعبه  عند  ربيًعا 

»فيجي« عام 2014.
أفضل  من  كانت  »لقد  إلياس:  أوضح 
باإلمكان  ليس  حياتي،  يف  التجارب 
نوادي  يف  باللعب  ذلك  مقارنة 
الركيب، فنحن نلعب لتحقيق غايٍة أهم 
تراثنا  ألجل  نلعب  إننا  األومسة،  من 
جاؤوا  وما  جاؤوا  حيث  ومن  وأجدادنا، 

ألجله.«
يف  باي«  »نيلسون  يف  ترعرع  كونه 
»نيو ساوث  »هانرت« من والية  منطقة 
ويلز« األسرتالية فقد لعب إلياس يف 
الثانوية  والرتب  الصغرى  الدوريات 
لفريق »نيوكاسل نايتس« قبل انضمامه 
إىل ناٍد حملي يدعى »ويسرتن سابربز«. 
من  هنغارية  أصول  ذو  إلياس  يتأهل 
من  األرز  منتخب  لدخول  والدته  طرف 
خالل أصول أهل أبيه الذين هاجروا إىل 

أسرتاليا من لبنان يف اخلمسينات.
الثقافة  على  أنشأ  »مل  إلياس:  يقول 
اللبنانية كما كان احلال يف بعض األسر، 
لكن األمر يف غاية األهمية بالنسبة إلي، 
فأنا على وفاق تام مع جدتي وقد روت 
لي بعض القصص عن ديارنا ]مبا معناه 
للغاية،  عائلي  شخٌص  إنين  لبنان[. 
وكوني أحندر من ثقافتني خمتلفتني عن 
بعضهم البعض متاًما فإنين بالطبع آخذ 

األمر على حممل اجلد.«
يف  يشارك  ال  بأنه  إلياس  يقّر  بينما 
اجملتمع اللبناني بقدر بعض زمالئه يف 
الفريق، إال أنه مقتنع أن ظهورهم يف 
لعام  العامل  كأس  يف  إجيابية  صورة 

2017 سيعود على شعبه بالكثري.
من  التقدم  نود  »إننا  إلياس:  يقول 
هدًفا  ذلك  أظن  بالتأكيد،  جمموعتنا 
من  ِفرق  ثالث  تتقدم  حيث  معقواًل، 
وإجنلرتا  فرنسا  فيها  مبا  جمموعتنا، 
إخواننا  خنذل  أن  نريد  ال  وأسرتاليا. 
اللبنانيني، فسيكون لدينا مجهور هائل 
بنا،  يفخروا  أن  ونريدهم  سيدني  يف 
بل  فحسب  الركيب  ألجل  ذلك  ليس 
بصورة  اللبنانية  اجلالية  تتجلى  لكي 

إجيابية.«
ع وَساِند »منتخب األرز يف مبارياته  َشجِّ

يف كأس العامل للرغيب ليغ 2017
مباريات املنتخب اللبناني يف اجملموعة 

)a( كأس العامل للرغيب ليغ 2017:
املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
أكتوبر/تشرين   29 األحد  الفرنسي، 
بالعاصمة  كانربا،  ملعب  على  األول، 
 04:00 الساعة  )كانربا(،  األسرتالية 
مساًء على التوقيت الشرقي األسرتالي 

)adST(
املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
نوفمرب/تشرين   4 السبت  اإلجنليزي، 
الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
مبدينة )سيدني(، الساعة 08:00 مساًء 
األسرتالي  الشرقي  التوقيت  على 

)adST(

نبذة عن الالعب اللبناني 
– كريس صعب

رياضـة
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مقاالت وتـحقيقات

يف  الثمن  باهظة  طبية  وجتهيزات  معدات  فقدان 
خيالية  تعويضات  وإعطاء  مهنيني  معهدين  خمازن 
األوىل.  للدورة  املهنية  الرمسية  االمتحانات  للجان 
هذا غيض من فيض الفضائح يف أروقة املديرية 

العامة للتعليم املهين والتقين.
قطاع  يف  جتري  ومسسرات  صفقات  على  الكالم 
التعليم املهين والتقين الرمسي واخلاص يكاد يكون 
واألساتذة  للمديرين  سنوات  منذ  اليومي  احلديث 
املهنية،  واملدارس  املعاهد  أروقة  يف  واملوظفني 
مستندات  امتالك  كثرية  أحيان  يف  يصعب  لكن 
املخالفات  وتفضح  الكالم  هذا  تدعم  ووثائق 
القانونية. فاملديرية العامة، حبسب مصادر إدارية 
إصدار  على  القدرة  لديها  القطاع،  ألحوال  مواكبة 

فتاوى قانونية يف أي ملف تربوي أو إداري.
فضيحة فقدان معدّات لوزارة الصحة

لكن ما يطفو على السطح قبيل اقرتاب موعد خروج 
املدير العام أمحد دياب يف 19 كانون األول املقبل 
فقدان  منها  اإلشارات،  بعض  يعطي  التقاعد،  إىل 
معدات وجتهيزات طبية باهظة الثمن قدرت مباليني 
الدوالرات تعود لوزارة الصحة العامة، بعد إيداعها 
يف خمازن معهدين مهنيني يف اجلنوب بالتنسيق مع 
دياب، يف آخر أيام والية وزير الصحة آنذاك علي 
جلنة  حضرت  يومها،   .2013 عام  يف  خليل  حسن 
من وزارة الصحة لتأكيد استالم املعدات من البائع 

ودفع مثنها.
أّنه يف  إدارية  التفاصيل اليت ترويها مصادر  يف 
أحد  مدير  من  العام  املدير  طلب  املاضي،  أيار 
املخازن.  من  املعدات  إخراج  املذكورين  املعهدين 
املصادر، رفض هذا  املعهد، حبسب  مدير  أن  إال 
الطلب الشفهي بسبب ما قد يرتتب عليه شخصيًا 
من مسؤولية إذا فقدت املعدات، وطلب من املدير 
العام تزويده بكتاب خطي بهذا اخلصوص. لكن ما 
حصل أن املدير ُنقل إىل معهد آخر، وجرى استبداله 
مبديرة جديدة تبدي تعاونًا أكثر يف هذه املسألة. 
وهذا ما حصل. وكان املدير السابق قد أصر على 
بإشراف  والتسلم  التسليم  اجتماع  إجراء  وجوب 
وليس  املذكور،  املعهد  مبنى  يف  املكلفة  اللجنة 
ألعضاء  ليتسنى  الدكوانة  يف  املديرية  مبنى  يف 
اللجنة إجراء اجلردة على أرض الواقع وعدم االكتفاء 
التأكد من صحتها  وبيانات ال ميكن  فقط جبداول 
أو مطابقتها الفعلية. وعندما رفض الطلب، دّون 
ومل  احملضر  صفحات  على  حتفظه  السابق  املدير 
أّنه  بعد  ما  تبني يف  وقد  األخرية.  الصفحة  يوقع 
جرى حتوير يف نص البند الرابع من احملضر، ففي 
النص األول ورد أن املدير السابق مل يتقدم جبردة 
الذهاب  يستطع  مل  كونه  املعهد  موجودات  تبني 
إىل حرم املعهد ألسباب خاصة، فتعذر على اللجنة 
على  أصر  قد  املدير  وكان  املطابقة.  من  التحقق 
املعهد  عن  بعيدًا  اجلردة  على  التوقيع  جواز  عدم 
ومن دون التحقق منها حبضور أعضاء جلنة اإلشراف 
على التسليم والتسلم اليت شكلها دياب، وال سيما 
أن هناك أسبابًا أمنية حالت دون متكينه من إعداد 
جداول مفصلة باملعدات واملوجودات قبل مغادرته 
إفادة املغادرة املوقعة  املعهد )كما هو ثابت يف 
من املديرة املكلفة(. وهنا تشري املصادر إىل أن 
أشخاص  جمموعة  بدخول  تتعلق  األمنية  األسباب 

حزبيني إىل املعهد والعبث باملستودعات.
وقد استكمل االجتماع من دون املدير السابق ومل 
يتسّن له التوقيع على الصفحة األخرية من احملضر 
بالتدوين  واالكتفاء   4 البند  مضمون  تغيري  ومت 
التجهيزات  تسلمت  للمعهد  اجلديدة  املديرة  »بأن 
على خمتلف أنواعها وفقًا جلردات معدة وموقعة من 
أمني الصندوق ورئيس الدروس التطبيقية ورئيسة 
أن  دون  من  املتعاقدين،  وأحد  املعلوماتية  خمترب 
يذكر يف احملضر ما إذا كان رئيس اللجنة واألعضاء 
على  اطلعوا  قد  والتسلم  التسليم  مهمة  املكلفون 
بأنها  اجلديدة  املديرة  اليت صرحت  اجلردة  جداول 

تسلمت املعدات والتجهيزات استنادًا إليها.
مبهمات  اجلديدة  املديرة  تكليف  قرار  أن  املفارقة 
املدير السابق حصل بعد إعفاء األول يف شهر أيار، 
ومن ثم صدر قرار آخر يف نهاية العطلة الصيفية 
آخر قبل بداية  بإعادة نقل هذه املديرة إىل مركز 
هل  منها:  كثرية؛  أسئلة  يطرح  ما  احلالي،  العام 
اكتشفت اجلهة اليت نقلت املديرة إىل املعهد أيضًا 
أن  أم  نقلها،  إعادة  إىل  فبادرت  إدارتها،  سوء 
الغاية من تكليفها اإلدارة بعد التخلص من املدير 

التعليم املهين: فساد مباليني الدوالرات
فاتن الحاج

 2017 األول  تـشرين   21 Saturday 21 October 2017الـسبت 

- املنتخب اللبناني أمام املنتخب األسرتالي، السبت 11 
نوفمرب/تشرين الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
التوقيت  على  مساًء   08:00 الساعة  )سيدني(،  مبدينة 

)ADST( الشرقي األسرتالي
التذاكر:

 $10 بسعر   2017 ليغ  للرغيب  العامل  كأس  تذاكر  ُتباع 
 $45 بسعر  تذاكر  توجد  كما  للبالغني،  و$20  لألطفال، 

للعائالت املكونة من أربعة أفراد.
com.rlwc2017 توجد التذاكر اآلن على موقع

نادي امُلشجعني:
برنامج الركيب ليغ للنساء يف لبنان

إن أهم ما ُأضيف إىل إسرتاتيجية االحتاد اللبناني للركيب 
ليغ هو الركيب ليغ للنساء، األمر الذي يرتقي باملنظمة 
ليغ.  للركيب  الدولي  االحتاد  أعضاء  باقي  مستوى  إىل 
علما أن الركيب ليغ للنساء هو رياضة تنمو بسرعة، حبيث 
كان كأس العامل للنساء إىل جانب كأس العامل للرجال 
خالل هذه السنة. لقد ُوِضعت ُخّطة التنفيذ ومّتت املرحلة 
األوىل منها بنجاح. واهلدف هو زيادة عدد املشاركني، 
اللبناني  االحتاد  تركيبة  النساء يف  من  أكرب  عدد  وجود 
للركيب ليغ، ويف النهاية متثيل لبنان باسم جونيربز على 

املسرح العاملي.
 يف حزيران )يونيو( 2016 ُلعَبت أول مباراة فعلية يف 
يف  األمريكية  اجلامعة  بني  للنساء  اللبناني  ليغ  الركيب 
بريوت ونادي الركيب ليغ يف جونية. وكانت هذه املباراة 
وليدة 18 شهرا من النشاطات والتقدم الذي أحرزه طالب 

وعاملون لبنانيون طموحون بهدف إطالق هذه الرياضة.
على  النسائي  للتقدم  حافز  مبثابة  املباراة  هذه  كانت 
هذا الصعيد، مما جنم عنه نشوء فريق اجلامعة اللبنانية 
اجلمهور.  يف  ليغ  للركيب  أوركاس  ونادي  األمريكية 
صحيح أن الصورة السلبية للمرأة وهي تشارك يف نوع 
تشّكل  جسديا  احتكاكا  تتطلب  اليت  الرياضة  أنواع  من 
حتديا كبريا، غري أن الركيب ليغ للنساء نشأ بفضل طالب 
يف مؤسسات تربوية لديهم فكر متقّدم وطموح رياضي 

يسمو فوق اهلوية اجلنسية.
لدى االحتاد اللبناني للركيب ليغ ثالث حكام من النساء 
أساسية  عناصر  هّن  املباريات  يف  رمسيا  معتمدات 
املباريات  يف  من  حيكِّ وهّن  املباريات.  حكام  قسم  يف 
املهمة يف بطولة الركيب ليغ اللبناني وبطولة الركيب ليغ 

للمدارس واجلامعات.
جونيربز هو فريق الركيب ليغ الوطين اللبناني للنساء. لقد 
وهم  األرز«،  »بالد  منتخب  اجنازات  الفريق  هذا  أهلمت 
يأملون أن يسريوا على خطاهم ويصريوا فريقا منافسا 
على املسرح العاملي. يف 25 شباط )فرباير( 2017 لعب 
الفريق اللبناني على أرضه أول مباراة دولية للنساء ضد 
أهلمت  وقد  للنساء.  املتوسط  البحر  كأس  يف  إيطاليا 
هذه املباراة التارخيية النساء يف االحتاد اللبناني للركيب 
ليغ يف أسرتاليا للمشاركة. وكان هذا األمر مفاجئا ألنه 
أتى معاكسا لنشأة الركيب ليغ يف لبنان، غري أنه أسفر 
األسرتالي  الصعيدين  على  متزايدة  أعداد  مشاركة  عن 

واحمللي.
تربوية وخلفيات  الفريق نساء من عدة مؤسسات  يضم 
وحضارات وديانات، مما جيّسد الِقيم األساسية لالحتاد 
اللبناني للركيب ليغ وما يهدف االحتاد إىل حتقيقه من 

خالل إنشاء الركيب ليغ للنساء يف لبنان.
خلفية  ذوات  العبات  من  املؤلف  جونيربز،  فريق  افتتح 
لبنانية يف أسرتاليا، محلته الدولية للمباريات التساعية 
ضد كوك آيلندز اليت جرى خوضها على ملعب رينغروز 
يف أسرتاليا بتاريخ 30 تشرين األول )أكتوبر(. وكانت 
هذه املرة األوىل اليت تلعب فيها النساء اللبنانيات يف 
أسرتاليا، واملرة األوىل على اإلطالق بالنسبة إىل معظم 
الفتيات الالعبات. فليندا هاوث وتالي هوملز من فريق 
كوك آيلندز كانتا أول َمن سجل أهدافا. غري أن فاطمة 
بهدف  رّدت  جونيربز،  فريق  يف  اجلناح  العبة  ضّناوي، 
األول.  الشوط  نهاية  عند  نقاط   6 بـ  النتيجة  وعادلت 
الشوط  منتصف  يف  الطليعة  يف  جونيربز  فريق  وكان 
الثاني بنتيجة 10-6 بعد أن ركضت هانرت حكيم 75 مرتا. 
ولكن يف الثواني الـ 20 األخرية قلب فريق كوك آيلندز 

النتيجة وفاز بنتيجة 10-12.
سعدات:  سام  جونيربز  لفريق  الرئيسية  املدّربة  قالت 
اللبناني  االحتاد  أن منّثل  وامتيازا عظيمني  »كان شرفا 
للركيب ليغ وفريق جونيربز يف أول مباراة لنا ضد فريق 
الفريقني  فيها  برهن  مثرية  اللعبة  كانت  آيلندز.  كوك 
عن مهارات استثنائية. من املؤسف أن فتياتنا خسروا 
بفارق ضئيل كان جمرد نقطتني يف الدقيقة األخرية من 
أن يفتخر بصموده  لكّن فريق جونيربز يستطيع  اللعبة، 
أمام أحد فرق كأس العامل. واملدّربون متحمسون لكونهم 
سيتوجهون إىل لبنان يف أواخر هذه السنة للعمل ضمن 
واعدا  جونيربز  مستقبل  يبدو  للنساء.  احمللي  الربنامج 
يف أسرتاليا وخاصة يف لبنان، وحنن كلنا ثقة ومحاسا 

بانتظار مشاركتنا يف كأس العامل مستقبال«.
ستكون املباراة املقبلة بتاريخ 14 تشرين األول )أكتوبر( 
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ومهم  وحيد  هدف  حتقيق  أجل  من  كانت  السابق 
يتمثل يف املوافقة واإلشراف على إخراج املعدات 
والتجهيزات الطبية الغالية الثمن من خمازن املعهد 
إىل جهة جمهولة من دون أن تطرح أي أسئلة أو 

تبدي أي اعرتاض؟
إعفاء  نفسه  الوقت  يف  جيري  أن  أيضًا  الالفت 
الناظر يف املعهد من مهماته وتعيني ناظرة جديدة 
واملعدات  التجهيزات  عن  مسؤواًل  كونه  منه،  بداًل 
أّي منها من دون موافقته. وبعد  إخراج  وال ميكن 
االنتهاء من حتقيق املهمة، مت إبدال املديرة اجلديدة 
بالناظرة اجلديدة، وهذه املفاجأة الثالثة. كل ذلك 

حصل خالل العطلة الصيفية.
تعويضات خيالية للجان االمتحانات

خيالية  تعويضات  إعطاء  أيضًا،  التسريبات  ومن 
لرئيس وأعضاء اللجنتني الفاحصتني يف االمتحانات 
هي   .2017 يف  األوىل  للدورة  املهنية  الرمسية 
املرة األوىل اليت يوزع فيها املدير العام املهمات 
الشهادات  حبسب  الرمسية،  باالمتحانات  املتعلقة 
املعطاة، على جلنتني علييني تضم كل منهما 15 
عضوًا بداًل من جلنة واحدة كانت تهتم يف العادة 

بكل الشهادات، بهدف مضاعفة التعويضات.
ففي 25 أيلول املاضي، وّقع وزير الرتبية مروان 
إلعطاء  و185   184 الرقم  محال  قرارين  محادة 
يرأسهما  اللتني  اللجنتني  ألعضاء  التعويضات 
دياب، إذ إّن األوىل تعنى بشهادات اإلجازة الفنية 
الثانية  وتهتم  املهين،  واملشرف  الفين  واالمتياز 
املهنية  والثانوية  املهنية  البكالوريا  بشهادات 
املهنية.  والتكميلية  التحضريية  الفنية  والتأهيلية 
أعلى  ضعفي  العام  املدير  ينال  القانون،  ففي 
تعويض ناله رئيس جلنة التصحيح، ويف هذه احلالة 
حظي دياب يف القرار األول بـ 49 مليونًا و842 ألف 
لرية لبنانية، ويف القرار الثاني بـ 79 مليونًا و384 
ألف لرية، أي ما جمموعه 129 مليونًا و226 ألف لرية 
لبنانية للدورة األوىل فقط، فيما نال نائب الرئيس 
مليونًا   97 ما جمموعه  يونس  جوزيف  اللجنتني  يف 
و380 ألف لرية. يذكر أن هناك 7 أمساء تكررت يف 
اللجنتني وتراوحت التعويضات بني 19 مليون لرية 
و130 مليونًا. وسيستفيد أعضاء اللجنتني أنفسهم 
من تعويضات الدورة الثانية. وإذا ما احتسبنا أن 
ماليني   4 يتجاوز  ال  منهم  لكل  الشهري  الراتب 
لرية، فمعنى ذلك أن جمموع رواتبهم ال يتعدى 48 
مليون لرية، يف حني أنهم حيصلون على تعويضات 

خيالية يف شهر واحد.
إجازاته  بأخذ  مطالب  دياب  أن  املصادر  تضيف 
 4 البند  التقاعد، حبسب  إىل  خروجه  قبل  اإلدارية 
املادة 35 من املرسوم االشرتاعي 1969/112  من 
)نظام املوظفني( اليت تنص على اآلتي: »ال يسري 
التقاعد  إىل  اإلحالة  أو  اخلدمة  من  الصرف  مفعول 
إال بعد انتهاء مدة اإلجازات اإلدارية اليت يستحقها 
املوظف«. وتقول املصادر إن لدى دياب 60 يومًا 
عليه  لكان  املدة  احتسبنا  ولو  يأخذها،  مل  إجازة 
رفض،  دياب  قليلة.  أيام  قبل  خدماته  ينهي  أن 
من  مكانه  أّنه سيبقى يف  وأكد  املصادر،  حبسب 
 68 املادة  أّن  إال  مالي.  بدل  أي  تقاضي  دون 
على:  الرابع  بندها  يف  تنص  املوظفني  نظام  من 
خدمته  املنتهية  املوظف  العمل  عن  حكمًا  »ينقطع 
بسبب بلوغه السن القانونية أو قضائه يف اخلدمة 
يرتتب  ال  العمل  استمر يف  وإذا  القانونية.  املدة 
له أي أجر أو راتب أو تعويض أو بدل أتعاب عن 
حد  أو  السن  حد  بلوغه  بعد  يؤديها  اليت  اخلدمات 
اجلزائية«. وملا  للمالحقة  القانونية ويتعرض  املدة 
اخلدمة  جملس  إىل  استشارة  الرتبية  وزير  أرسل 
املدنية بشأن بقاء دياب يف مهماته من دون أن 
أتاه اجلواب بالرفض. وحتى يوم  أتعابًا،  يتقاضى 
أمس، كان دياب ال يزال يداوم يف املديرية، فيما 
الشأن.  هذا  قرار محادة يف  ما سيكون  يعرف  ال 
املادة  سيما  وال  هنا  بالقانون  التذكري  جيدر  لكن 
14 من نظام املوظفني اليت تنص يف بندها الثاني 
املباشر  للرئيس  املوظف  خيضع  »أن  اآلتي:  على 
وينفذ أوامره وتعليماته إال إذا كانت هذه األوامر 
والتعليمات خمالفة للقانون بصورة صرحية واضحة. 
ويف هذه احلالة، على املوظف أن يلفت نظر رئيسه 
هذه  بتنفيذ  يلزم  وال  احلاصلة  املخالفة  إىل  خطيًا 
األوامر والتعليمات إال إذا أكدها الرئيس خطيًا، وله 
أن يرسل نسخًا عن املراسالت اىل إدارة التفتيش 

املركزي«.

يف  فيجي  ضد  مساء  والربع  السادسة  الساعة   ،2017
ملعب اليكاردت أوفال بسيدني، وستكون اللعبة املمهدة 
للعبة األساسية بني فريق »بالد األرز« وفريق نيو يف 

كأس العامل للركيب ليغ.
جونيربز 6( 10( v )6( 12 كوك آيلندز

ع وَساِند »منتخب األرز يف مبارياته يف كأس العامل  َشجِّ
للرغيب ليغ 2017

مباريات املنتخب اللبناني يف اجملموعة )A( كأس العامل 
للرغيب ليغ 2017:

 29 األحد  الفرنسي،  املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
بالعاصمة  كانربا،  ملعب  على  األول،  أكتوبر/تشرين 
األسرتالية )كانربا(، الساعة 04:00 مساًء على التوقيت 

)ADST( الشرقي األسرتالي
 4 السبت  اإلجنليزي،  املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
نوفمرب/تشرين الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
التوقيت  على  مساًء   08:00 الساعة  )سيدني(،  مبدينة 

)ADST( الشرقي األسرتالي
- املنتخب اللبناني أمام املنتخب األسرتالي، السبت 11 
نوفمرب/تشرين الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
التوقيت  على  مساًء   08:00 الساعة  )سيدني(،  مبدينة 

)ADST( الشرقي األسرتالي
التذاكر:

 $10 بسعر   2017 ليغ  للرغيب  العامل  كأس  تذاكر  ُتباع 
 $45 بسعر  تذاكر  توجد  كما  للبالغني،  و$20  لألطفال، 

للعائالت املكونة من أربعة أفراد.
com.rlwc2017 توجد التذاكر اآلن على موقع

نادي امُلشجعني:
الالعب اللبناني مايكل ليشع 

مل يأت مايكل ليشع من قبل إىل لبنان، لكنه حني سريتدي 
يف  فرنسا  مواجهة  يف  األوىل  للمرة  اللبناني  القميص 
29 تشرين األول )أكتوبر( سينظر إىل اجلماهري وسريى 

االبتسامة املشرقة على وجه سيدة مميزة يف حياته.
سيلعب العب الـ بولدوغز من أجل جدته اليت انتقلت إىل 
أسرتاليا سنة 1967 مع عائلتها ومن ضمنها والده جو 

الذي كان يبلغ األسبوعني من العمر.
والدي  كان  عندما  أسرتاليا  إىل  أتوا  »لقد  ليشع:  قال 
صغريا جدا، وكم ستكون حلظة مميزة لكل العائلة حني 

أركض إىل امللعب وجدتي بني اجلماهري«.
شاير،  ساذرلند  يف  سنة   24 الـ  ابن  ونشأ  ولد  لقد   
لكنه سيستغل هذه الفرصة ليعرف املزيد عن حضارته 

وثقافته.
عن  الكثري  أعرف  ال  بصراحة  أنا  رائعا!  األمر  »سيكون 
لبنان ألنين ُولدت هنا يف أسرتاليا وليس لدي العديد 
العاملني  معظم  أن  مبا  ولكن  اللبنانيني،  األصدقاء  من 
وبعض الالعبني هم من هناك فهذا سيساعدني للتعرف 

على البلد«.
العامل  كأس  يف  للبنان  الثاني  الظهور  هذا  سيكون 
للركيب ليغ، ويتأمل العب الـ ياراوارا جونيور أن جتذب 

هذه املباراة أناسا أكثر.
»الشعب اللبناني مفعم بالفخر والشغف. وأنا على ثقة 
أننا سنحظى بالكثري من الدعم، وأمتنى أن يصريوا من 

حميب هذه اللعبة بشكل عام«.
سيلعب لبنان مباريات صعبة جدا من أجل التأهل كونه 
سيواجه كل من فرنسا وبريطانيا وأسرتاليا، لكّن فوزه 

الوحيد هو أمله بالتقدم.
»من الواضح أننا ال منلك العبني يف الركيب ليغ الوطين 
بقدر ما متلك الفرق األخرى، لكننا سنلعب بشغف كبري. 
وأحيانا يطغى ذلك على اللعب املنظم، لذا سنلعب كل 

مباراة بكل ما أوتينا من قوة«.
ع وَساِند »منتخب األرز يف مبارياته يف كأس العامل  َشجِّ

للرغيب ليغ 2017
مباريات املنتخب اللبناني يف اجملموعة )A( كأس العامل 

للرغيب ليغ 2017:
 29 األحد  الفرنسي،  املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
بالعاصمة  كانربا،  ملعب  على  األول،  أكتوبر/تشرين 
األسرتالية )كانربا(، الساعة 04:00 مساًء على التوقيت 

)ADST( الشرقي األسرتالي
 4 السبت  اإلجنليزي،  املنتخب  أمام  اللبناني  املنتخب   -
نوفمرب/تشرين الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
التوقيت  على  مساًء   08:00 الساعة  )سيدني(،  مبدينة 

)ADST( الشرقي األسرتالي
- املنتخب اللبناني أمام املنتخب األسرتالي، السبت 11 
نوفمرب/تشرين الثاني، على ملعب سيدني لكرة القدم، 
التوقيت  على  مساًء   08:00 الساعة  )سيدني(،  مبدينة 

)ADST( الشرقي األسرتالي
التذاكر:

 $10 بسعر   2017 ليغ  للرغيب  العامل  كأس  تذاكر  ُتباع 
 $45 بسعر  تذاكر  توجد  كما  للبالغني،  و$20  لألطفال، 

للعائالت املكونة من أربعة أفراد.
com.rlwc2017 توجد التذاكر اآلن على موقع

نادي امُلشجعني:
لالنضمام لنادي مشجعي املنتخب اللبناني بشكٍل جماني 

وتلقي آخر األخبار، تفضل بزيارة هذا الرابط
 com.fanclubs.rlwc2017
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مـقاالت وتحقيقات

املوت بني الزهراني وصور: إهمال الدولة أم »لعنة نيب«؟

حوادث السري. جيزم »خادم النيب ساري« بأّن 
»أرض الوقف وقف، واملكان فيه ربط. هناك 
من  تسجن  الدولة  املقام.  حرمة  امسه  شيء 
ميّس بأمالكها. فماذا يفعل النيب؟«. تقاطعه 
ابنته: »ما ذنب الناس إذا كانت الدولة هي 
»أبو  يعّلق  ال  املقام؟«.  أرض  جرفت  اليت 
قاسم«، لكنه يعرض مواقف عدة تعرض هلا 
داخل  من  موجودات  سرقة  حاولوا  أشخاص 
حرم  من  حجارة  قلع  أحدهم  وخارجه.  املقام 
املقام ومّحلها يف شاحنة فتعطلت فجأة. غزالة 
أكد له أنه »إذا أعاد احلجارة إىل مكانها يدور 

احملرك، وهكذا كان«.
يقني غزالة شائع بني أهالي املنطقة. إحدى 
يدفعون  الناس  بأن  مقتنعة  املقام  جارات 
مثن املّس حبرمته. تستفيض يف احلديث عن 
»كرامات النيب« بتحقيق النذورات: »نذره ال 
املتخصص  زوجها  لشرح  تكرتث  ال  خيرم«. 
األسباب  حول  التحتية  والبنى  باألشغال 
عن  تنقل  احلوادث.  عن  املسؤولة  اإلنشائية 
والدتها كيف ُشّلت حركة شخصني حاوال سرقة 

آمال خليل, نظمية الدرويش

الكشف الفني أظهر مساوئ يف التنفيذ تشكل خطرًا كبريًا على سالمة املارة )حسني جعفر(

أهل املنطقة مؤمنون 
بأّن »لعنة النبي« 
تالحق الطريق 

وسالكيه بسبب 
انتهاك حرمة املقام

سقوط قتلى يف حوادث سري على أوتوسرتاد 
الزهراني ـ صور بات أمرًا شبه يومي. العدد 
»النيب  حملة  يف  يرتّكز  احلوادث  من  األكرب 
فداحة  وعدلون.  أنصارية  بني  ساري«، 
عن  تساؤالت  أثارت  األرواح  يف  اخلسائر 
الكشف  الزائدة.  للسرعة  اإلضافية  العوامل 
اهلندسي أظهر عيوبًا يف إنشاء األوتوسرتاد، 
فيما سكان املنطقة يؤمنون بأن »لعنة النيب« 

تالحق الطريق وسالكيه!
ليس سهاًل العثور على مكان مقتل الشقيقني 
وقع  سري  حادث  يف  بيضون  وزينب  عبد 
الزهراني  أوتوسرتاد  على  املاضي  األسبوع 
ــــ صور. على احلاجز اإلمسنيت الوسطي، بني 
احلديدي  الفاصل  وعلى  وعدلون،  أنصارية 
األمطار  مياه  تصريف  وقناة  الطريق  بني 
متكررة  ارتطام  آثار  اجلانبية،  اإلنارة  وأعمدة 
أدى بعضها إىل تكسر أجزاء من احلاجز والتواء 

أجزاء من الفاصل واألعمدة.
بعد  الشقيقان  قضى  عيان،  شهود  حبسب 
وانقالبها  إنارة  بعمود  سيارتهما  ارتطام 
يقود  كان  السائق  فيها.  النريان  واشتعال 
على  السيطرة  فقد  عندما  زائدة  بسرعة 
يف  »منخفض«  يف  نزوله  حلظة  السيارة 
ساري  النيب  حملة  بني  األوتوسرتاد  منتصف 
»املنخفض«  عدلون.  األسود يف سهل  وأبو 
ظهر بعد سنوات من إنشاء األوتوسرتاد، وهو 
يزداد »اخنفاضًا«. والشقيقان بيضون ليسا 
آخرهم. وعلى  يكونان  الضحايا، وقد ال  أول 
تقع معظم  ــــ حيث  احلادث  أن موقع  األرجح 
الذي  الوحيد  املكان  ليس  ــــ  السري  حوادث 
زائدة  بسرعة  سيارته  بيضون  عبد  فيه  قاد 
على طول األوتوسرتاد. فلماذا »حتتكر« هذه 
األوتوسرتاد  حوادث  معظم  حتديدًا  النقطة 
وحتصد معظم ضحاياها، حتى باتت »حوادث 

النيب ساري« ظاهرة؟
اهلندسي  القسم  توصل  الفين،  الكشف  بعد 
أن  إىل  الزهراني  ساحل  بلديات  احتاد  يف 
تنفيذ الطريق اعرتته عيوب عدة تزداد سوءًا 
مبرور الزمن. وهي، مع السرعة الزائدة، تنتج 
الفائت، سّلم  اجلمعة  وقاتلة.  مروعة  حوادث 
رئيس االحتاد علي مطر، تقريرًا مفصاًل بنتائج 
األشغال  لوزارة  اإلقليمي  للمدير  الكشف 
العامة والنقل يف اجلنوب علي حب اهلل. علميًا 
وميدانيًا، شّخص املعنيون الداء، يف انتظار 
الطرقات  على  الوصية  األشغال  وزارة  دواء 
العامة. مع ذلك، يؤمن بعض الضحايا األحياء، 
للحوادث سببًا  بأن  املنطقة،  أهل  من  وكثري 
اقتطع  الذي  ساري«  النيب  »لعنة  إنها  آخر. 
األوتوسرتاد جزءًا من حرم املقام الذي حيمل 

امسه.
غزالة  حسن  يضرب  باملّية«.  مّية  َحة  »مرجَّ
قاسم«  »أبو  يؤمن  الكنبة.  طرف  على  بكفه 
فيه  األذان  ورفع  املقام  حراسة  توىل  الذي 
لسنوات يف السبعينيات، بأن جرف جزء من 
اجمللس  أوقاف  ضمن  املدرج  الوقف  أرض 
اإلسالمي الشيعي األعلى، »عاد باللعنة على 
الناس ويسّبب تلك احلوادث القاتلة«. يلفت 
و700  دومنًا   65 تبلغ  الوقف  مساحة  أن  إىل 
مرت. مّر األوتوسرتاد جبانب الغرفة الرئيسية 
بأنه  يعتقد  الذي  املقام  صاحب  دفن  حيث 
وليٌّ صاحل يدعى حممد بن أمحد الساري، هرب 
من تونس إىل شاطئ عدلون واختذ من أعلى 
تلة فيها سكنًا له مع زوجته وأوالده السبعة 
يزال  ال  »النيب«  عام. ضريح   600 حنو  قبل 
تابعتني  غرفتني  جرفت  الطريق  لكن  قائمًا. 
تعود  أنها  ُيعتقد  قبور  مخسة  وحنو  للمقام 
إىل أفراد عائلته. والالفت أن املخطط الذي 
ميكن  كان  التسعينيات،  يف  للمشروع  ُوضع 
شرقًا  ويلتّف  غربًا  املقام  حرم  عن  حييد  أن 
باجتاه البساتني اليت كانت تعود ملكيتها إىل 
اقتطاع  فّضل  لكنه  احلريري.  رفيق  الرئيس 
من  جزء  اقتطاع  على  »النيب«  أرض  من  جزء 

أرض احلريري!
القبور  جرف  بأّن  يقني  على  قاسم«  »أبو 
لضحايا  القبور  عشرات  فتح  سّبب  اخلمسة 
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حنو اليمني بالدفع العكسي بسبب ميول نصف 
الطريق الغربي باخنفاض 45 سنتمرتًا يف اجتاه 
على  السيطرة  الكثريون  فيفقد  املياه.  قناة 
سياراتهم ويطريون خارج الطريق حنو الوادي 
واحلقول احملاذية«. يلفت مطر إىل أن وزارة 
املنطقة  تلك  يف  السرعة  حددت  األشغال 
وفق  األوتوسرتاد  افتتاح  عند  كلم  بـ100 
َتت على جانيب الطريق. »لكن هذه  إشارات ُثبِّ
إشارات  استحداث  واملطلوب  كافية.  تعد  مل 
تطلب من السائقني خفض السرعة وحتذرهم 
من انزالقات خطرية، وتسيري دوريات دائمة 
ملفرزة السري«، مشريًا إىل أن غياب اإلنارة 
الليلية يزيد األمور سوءًا بسبب انعدام الرؤية. 
الكشف الفين لفت أيضًا إىل املفرتقات غري 
الشرعية اليت استحدثت يف السنوات املاضية 
للوصول إىل البلدات احملاذية لألوتوسرتاد، إذ 
أصبح لكل بلدة أكثر من مدخل وخمرج، فيما 
املخطط األصلي يشتمل على ثالثة مفرتقات 
فقط يف الزهراني والسكسكية وأبو األسود. 
ويؤكد مطر أن هذه الفتحات تساهم يف زيادة 

حوادث السري.
املتعهد نفسه... باٍق باٍق باٍق!

»االحتاد« هي الشركة اليت رست عليها مناقصة 
الشركة  صور.  ــــ  صيدا  أوتوسرتاد  تنفيذ 
تنفيذ  »قاسيون«  شركة  بدورها،  كلفت، 
ذ على مراحل، ُأجنز  األشغال. الطريق الذي ُنفِّ
بداية إىل حدود الزهراني ثم إىل حدود بلدة 
البيسارية قبل أن تنجز املرحلة الثالثة منه حتى 
أبو األسود. أما املرحلة الرابعة فوصلت حتى 
احلكومة  رحال. وقد عهدت  برج  ــــ  القامسية 
السابقة  املراحل  نفذت  اليت  »االحتاد«  إىل 
احلوش،  مفرتق  حتى  الالحقة  املراحل  تنفيذ 
إذ أقّرت حكومة الرئيس متام سالم عام 2016 
 25 بقيمة  سلفة  واإلعمار  اإلمناء  جملس  منح 
األعمال  لـ »االحتاد« الستكمال  دوالر  مليون 
اليت توقفت عند بلدة برج رحال. وحلظ القرار 
أن املبلغ يعاد إىل اخلزينة بعد إقرار اجمللس 
النيابي قبول متويل من البنك اإلسالمي للتنمية 
لتنفيذ الطريق. ووافقت احلكومة احلالية، يف 
16 كانون الثاني املاضي، على مشروع قانون 
يرمي إىل »اإلجازة بإبرام اتفاقييت استصناع 
ووكالة عائدتني لتمويل مشروع األوتوسرتاد 
من  اخلامسة(  )املرحلة  اجلنوبي  الساحلي 
رئيس  وتفويض  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
اجمللس التوقيع عليهما وعلى مشروع مرسوم 
بإحالتهما على جملس النواب«. وفيما تنهمك 
الدولة بتوفري األموال الستمالك األراضي اليت 
ُيَعد النظر بتكليف  ميّر فيها األوتوسرتاد، مل 
اإلنشائية  العيوب  ظهور  بعد  نفسه  املتعهد 
جسر  أن  علمًا  العشرات.  أرواح  أزهقت  اليت 
العباسية )جزء من املرحلة اخلامسة( انهار قبل 
عامني من دون وقوع ضحايا، فيما أدى انهيار 
جسر البابلية، خالل إجناز املرحلة الثالثة قبل 

سنوات، إىل سقوط عدد من القتلى.

زيتون  زيت  جرار 
أمام  َنذرًا  ُوضعت 
وعندما  الضريح، 
أرضًا  وضعاها 
قدرتهما  استعادا 

على احلركة!
كان  الذي  املقام 

عبارة عن غرفة صغرية مرتفعة تعّرض للتخريب 
واهلدم اجلزئي من قبل جيش العدو اإلسرائيلي 
خالل اجتياح عام 1982. بعد 2006، أخضعته 
شاملة،  ترميم  لورشة  اخلريية  اإلمداد  مجعية 
فُشيدت قاعة كبرية فوق الضريح، وُفصل عن 
إىل  ليتحول  دعم ضخم،  حبائط  األوتوسرتاد 
يؤّمه  إذ  الدينية،  السياحية  املواقع  أبرز  أحد 

زوار من خارج لبنان.
انحراف ومنخفضات وتشققات

احتاد  مهندسو  أجراه  الذي  الفين  الكشف 
بلديات ساحل الزهراني على األوتوسرتاد أظهر 
على  كبريًا  خطرًا  تشكل  التنفيذ  مساوئ يف 
سالمة املارة. مطر أّكد لـ«األخبار« أن العيوب 
بل  فحسب،  وعدلون  أنصارية  بني  ترتكز  ال 
على طول األوتوسرتاد من جسر الزهراني حتى 
أبو األسود. ويلفت إىل تشققات تزداد على 
جسور الزهراني وتفاحتا والبيسارية وعدلون، 
مع  اإلسفلت  تدّك  مل  املنفذة  الشركة  »ألن 
ساري«  النيب  »كوع  أما  كفايًة«.  اإلمسنت 
الذي يبلغ طوله 1400 مرت، فالعيب اإلنشائي 
فيه يتمثل باحنراف املسلك الغربي من الطريق 
السالمة  ملعايري  خالفًا  املعاكس،  االجتاه  يف 
املسرعة  السيارة  »تقع  عليه،  وبناًء  العامة. 
يف الفخ لدى وصوهلا إىل املرتفع عند حملة 
انصارية قبل أن تبدأ باالخنفاض تلقائيًا بشكل 
سريع حتى جيد السائق أن املقود يشده بقوة 

باشر رئيس اجلمهورية ميشال عون تنفيد 
املسار الرمسي اجلديد ملعاجلة ازمة النازحني 
الدولية  املنظمات  حتريك  عرب  السوريني، 
على  لبنان  مساعدة  باجتاه  املاحنة  والدول 
شريفة  آمنة  عودة  بالدهم  اىل  اعادتهم 
كرمية من دون تعريض حياتهم للخطر، وهي 
خطوة تدل على وجود توافق سياسي بني 
ومساراتها  العودة  آلية  على  احلكم  اركان 
برعاية دولية واضحة كما تريد االمم املتحدة 
السورية  باالزمة  املعنية  االقليمية  والدول 
ومبا خيدم اهداف لبنان »يف اكل العنب ال 

قتل الناطور«.
وتشري مصادر رمسية متابعة هلذا امللف اىل 
ان خطوة الرئيس عون هي جزء اساسي من 
عملية طويلة ومعقدة نسبيا ال ترتبط بالوضع 
الداخلي اللبناني فحسب، بل ترتبط ارتباطا 
السياسية  بالعملية  عمليًا وتقنيًا ولوجستيًا 
اليت بدأت يف سوريا عرب ختصيص مناطق 
للسكان،  االمنة  املناطق  او  التوتر  خفض 
وهي بالتالي جزء غري مباشر من مفاوضات 
جنيف واستانة الدولية للحل السياسي يف 

سوريا.
وتؤكد املصادر ان اخلط االساسي ملعاجلة 
ازمة النازحني ال زال هو ذاته الذي اقرته 
احلكومة اللبنانية بتوافق االطراف السياسية، 
وعنوانه العريض عودة النازحني عرب التكليف 
الرمسي لالمم املتحدة والدول املعنية الكربى 
ان تتوىل اهليئات  واالقليمية، حبيث ميكن 
السلطات  مع  االتصال  املعنية  والدول 
السورية الرمسية لتكون هي قناة االتصال 
للتنسيق يف معاجلة هذا امللف والبحث عن 
التفاصيل واآلليات الكفيلة بتنفيد العودة 
اىل مناطق آمنة يف داخل سوريا، وفق آليات 
احلل السياسي التدرجيي اجلاري العمل عليها 

يف عدد من املناطق السورية.
وبغض النظرعن مواقف االطراف السياسية 
كيفية  من  املتنافرة  واحيانا  املتعارضة 
معاجلة ملف النزوح، وبغض النظر عن وجود 
مستفيدة  واقليمية  حملية  عديدة  جهات 
فإن  وسياسيا،  ماليا  السوري  النزوح  من 
وجوب  ترى  تقنيًا  للملف  املتابعة  اجلهات 
سياسية  نقاط  تسجيل  وعدم  اخلالف  نزع 
من هذا الطرف على ذاك، واملضي سريعا 
يف تنفيذ اخلطة الرمسية إلعادة النازحني، 
ألنها اواًل مصلحة وطنية لكل االطراف وهي 
مصلحة للشعب اللبناني ولالقتصاد اللبناني 

وللنازحني انفسهم.
واذا كان التقصري سابقا هو بعدم التحرك 
تنفيذية  آليات  عن  البحث  بهدف  الرمسي 
الدبلوماسية  القنوات  عرب  النازحني  لعودة 
الدولية، واالكتفاء »باستجداء« املساعدات 
للماحنني  الدولية  املؤمترات  يف  املالية 
واليت مل يصل منها اىل لبنان سوى القليل 
فإن  اخلطأ،  املكان  اىل  ذهب  وبعضها 
املبادرة  العهد  أخذ  وقد  حان،  قد  الوقت 
الدول  وجامعة  الدولي  اجملتمع  بتحريك 
العربية للسري يف وجهة لبنان ملعاجلة االزمة 
قد  اليت هلا مصاحل كبرية  الدول  ال وجهة 

تتعارض واملصلحة اللبنانية.
وتعتقد املصادر ان العملية قد تستغرق وقتا 
العامل مبشكالت اخرى، لكن  نظرًا إلنشغال 
والديبلوماسي  السياسي  اللبناني  الضغط 
ولعل  املعنية،  الدول  كل  على  سيتواصل 
وضع  يتفهم  بدأ   - روسيا  مثل   - بعضها 
من  االستفادة  وحماولته  ودوافعه  لبنان 
العملية السياسية اجلارية يف سوريا خلفض 
احلل  ملصلحة  العسكري  والتصعيد  التوتر 

السياسي اجلاري.

بدء املسار الرمسي إلعادة 
النازحني بالتوازي مع مفاوضات 

احلل السوري
غاصب املختار
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مــقاالت وتـحقيقات

الشائعات يف شأن إغالق فروع TSC يف لبنان 
صارت واقعًا فعليًا. حتى اآلن ُأغلَقت 7 فروع من 
أصل 8. الفرع األخري الصامد هو فرع األسواق 
التجارية. ال أحد يعلم إىل متى سيصمد. موظفو 
على  اإلدارة  قدرة  عدم  تبلغوا  الـ300  الشركة 
تسديد رواتبهم، فيما عمد عشرات املوردين إىل 
رفع دعاوى قضائية إلثبات ديون على الشركة 
تزيد على 19 مليون دوالر. املوظفون واملوردون 
ينتابهم القلق من إعالن الشركة إفالسها وأكل 
عن  سلطان  أمين  حتييد  »لعبة«  بعد  حقوقهم 

جملس اإلدارة.
سبعة   TSC شركة  أقفلت  أسابيع  بضعة  خالل 
الذوق،  جعيتا،  هي:  مثانية،  أصل  من  فروع 
فرع  األشرفية.  احلمرا،  فردان،  اجلناح،  بعبدا، 
األسواق التجارية باٍق حتى إشعار آخر. فاملعلومات 
املستقاة من مصادر مطلعة، تقول إن الشركة 
وتقديم  مفتوحًا  الفرع  هذا  إبقاء  تنوي  كانت 
الدعم له، إال أن هذا التوّجه ليس مضمونًا بعد 
انكشاف فضيحة اختالس بقيمة 12 مليون دوالر 
يف  الشركة  مسؤولي  بني  االتهامات  وتبادل 
أي  الكويت،  األم يف  الشركة  ولبنان.  الكويت 
بضعة  قبل  أنها  تّدعي  سنرت،  سلطان  جمموعة 
 TSCأشهر خّصصت وأرسلت 12 مليون دوالر لـ
يف لبنان، لكن اإلدارة احمللّية تزعم أنها مل تتلقَّ 

أي أموال!
اإلدارة  ومزاعم  األم  الشركة  ادعاءات  بني 
احمللية، يدفع الثمن 300 موظف انقلبت دميومة 
لبنان  يف  فاإلدارة  جمهول.  مصري  إىل  عملهم 
أبلغتهم أنها ال تنوي صرفهم من العمل، لكنها 
مل تعد قادرة على تسديد رواتبهم! ماذا يعين 
ذلك يف ضوء إغالق الشركة سبعة فروع من أصل 
مثانية؟ هل هم مصروفون من العمل؟ هل يرتّتب 
على الشركة تعويضات صرف تعسفي؟ أي لعبة 

تلعبها إدارة الشركة مبصري 300 عائلة؟
الشبهات املثارة يف ملف موظفي TSC، توازيها 
تبنّي  فقد  دين.  املورِّ ملف  يف  مماثلة  شبهات 
قضائية  دعاوى  رفعوا  دين  املورِّ عشرات  أن 
على TSC إلثبات حقوقهم عليها، وربطًا للنزاع 
قبل  ديونهم  بتحصيل  أماًل  معها  القانوني 

إفالسها.
األيدي  مكتويف  يقفون  حاليًا  لألسف،  لكن، 
بعدما تبنّي أنه ليس لدى أيٍّ منهم القدرة على 
أي  لديها  واحد. فالشركة ليس  حتصيل قرش 
موجودات أو أصول يف لبنان ميكن احلجز عليها 
وبيعها باملزاد العلين. وقد سبق للموردين أن 
جلأوا إىل الوسيلة »السوقية« الوحيدة لتحصيل 
حقوقهم من خالل التفاوض، إال أن وعود إدارة 
احمللية يف  والشركة  الكويت  األم يف  الشركة 
من  أكثر  الوسيلة.  هذه  فشل  أثبتت  بريوت 

:TSC املورِّدون واملوظفون يف مهّب أزمة

 الـهروب عـرب إعـالن اإلفــالس!
محمد وهبة

تسديد  على  املوردين  مع  الشركة  اتفقت  مّرة 
مّرة. يف  كل  الوعد يف  أخلفت  لكنها  الديون، 
يصل  حسمًا  الكويتية  الشركة  طلبت  مّرة  آخر 
أنه رغم  إال  الديون لتسديدها،  إىل 50% على 
موافقة املوردين أو غالبيتهم على هذا الطلب، 
املعطيات  وحبسب  التسديد.  عن  امتنعت  فقد 
الديون  لوائح  تزيد  املوردين،  بني  املتداولة 
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الكوييت  للسفري  بوعدهم  الكويت  يف  الشركة 
أن  سيما  وال  عليهم،  سلطة  لديه  ليس  الذي 
الشكوك تزداد حول مسار الشركة املرسوم حنو 
ومن  الديون  تسديد  من  بًا  تهرُّ اإلفالس  إعالن 
دون أن ترتك أي ضمانات مصرفية أو عقارية 
تغّطي هذه الديون. ال بل إن الشركة األم يف 
جملس  عن  سلطان  أمين  عزل  قّررت  الكويت 
بالشركة  مباشرة  املعنية  اجلهة  ألنه  اإلدارة 
التجارية يف  اللبنانية )امسه مذكور يف اإلذاعة 
لبنان(، وحتييده بهذه الطريقة أمر أثار الريبة من 
أن تسعى الشركة إىل إعالن اإلفالس وتناسي 

حقوق املوظفني واملوردين.
ليس  املسار  هذا  أن  املوّردين  بعض  يعتقد 
بريئًا، بل هو مدروس من أشخاص ذوي خربة يف 
هذا اجملال. فمن الالفت أاّل ُيصَرف العمال رغم 
إغالق سبعة فروع من أصل مثانية، بل إبالغهم 
بعدم قدرة الشركة على تسديد الرواتب! ومن 
جملس  عن  سلطان  أمين  حتييد  أيضًا  الالفت 
اإلدارة إال إذا كان هلذه اخلطوة صلة بادعاءات 
الشركة األم يف شأن األموال اليت أرسلتها إىل 
هذا  ثبوت  حال  وبالتالي يف  اللبنانية،  الشركة 
واستعادة  القضاء  على  امللف  إحالة  األمر جيب 
ذهبنا  »إذا  الديون.  لتسديد  املسلوبة  األموال 
إىل احملاكم وقّررت الشركة اإلفالس فإن أموال 
املوردين واملوظفني لن تعود قابلة لالسرتجاع. 
السفري، ال من  احلّل من طريق  يكون  أن  جيب 
طريق التفاوض الذي مل يوصل إىل أي نتيجة«، 

يقول أحد املوردين.
الدولة  على  اللوم  يضعون  آخرون  موّردون 

دوالر  مليون   19 على 
مستوردي  بني  تتوّزع 
املواد الغذائية وجتارها، 
ومستوردي جتار األدوات 
وجتار  املنزلية،  والسلع 
الكهربائية،  األدوات 
اللحوم،  ومستوردي 
وجتار  واملزارعني 
وشركات  احملروقات 

اإلعالنات... وسواهم.
املوردون  جلأ  »السوقي«  التفاوض  فشل  بعد 
غرفة  من  طلبوا  التفاوض.  من  آخر  نوع  إىل 
وجبل  بريوت  يف  والزراعة  والصناعة  التجارة 
لبنان،  يف  الكوييت  السفري  تراسل  أن  لبنان، 
وأن تطلب منه املساهمة يف معاجلة هذه املسألة 
الكويتية  االستثمارات  »مسعة«  تطاول  اليت 
السفري  أبدى  املعلومات،  وحبسب  لبنان.  يف 
بهذه املسألة، ووعد مبتابعتها  اهتمامًا  الكوييت 
مع املستثمرين الكويتيني، غري أنه ال ثقة بهذا 
الوعد وبنتائجه. ال شيء مينع أن ُيلف مسؤولو 

لم يتبلغ 
املوظفون 
بقرارات 

صرفهم، بل 
بالعجز عن دفع 

أجورهم

خسائر الشركة األم بلغت 443.6 مليون دوالر يف نهاية 2016 )هيثم املوسوي(

اللبنانية اليت تسمح بأن تعمل هذه االستثمارات 
يف لبنان من دون أي ضمانات. »فعلى سبيل 
املثال، إن جلنة الرقابة على شركات التأمني يف 
وزارة االقتصاد، تفرض عليهم وضع ضمانات 
الصادرة  والبوالص  التأمني  حملافظ  تأمينًا 
عنهم، لكن يف حالة شركات التجارة بالتجزئة، 
ال يضع املستثمر أمواله على احملك، بل يستثمر 
املوّردين  أموال  ويف  البشري  املال  رأس  يف 
ويضع املخاطر عليهم، ألنه يستدين من دون أن 
تكون لديه قدرة ثابتة على اإليفاء... وهذا ما 
حصل يف حالة TSC منذ ثالث سنوات حني بدأت 
مع  عليها  املتفق  املّدة  عن  تتأخر  الشركة  هذه 
املوّردين للتسديد. غالبية الغارقني يف الديون 
أماًل  التوقف عن توريد السلع  معها قّرروا عدم 

بتعزيز مبيعاتها وحتصيل دينهم«.
املثارة  الشبهات  إن  الوضع،  هذا  جانب  إىل 
أمر  والكويت،  لبنان  بني  سرقة  حصول  حول 
بسهولة  إثباتها  ميكن  املالية  فاحلواالت  غريب، 
الشركة  إذا كانت  إال  إذا حصلت وممن وملن، 
ترسل األموال نقدًا من الكويت إىل لبنان، وهذا 
أمر أغرب يثري السؤال اآلتي: من هم املتورطون 
هذه  من  اهلدف  وما  امللف؟  هذا  الفعليون يف 
الشركة  تقول  الواقع،  الغامضة؟ ففي  الصورة 
األم إنها حّولت أكثر من 35 مليون دوالر، على 
»مركز  اللبنانية  الشركة  إىل  خمتلفة،  فرتات 
سلطان  »مركز  متلك  اليت  هولدنغ«  سلطان 
لألسواق املركزية والبيع بالتجزئة واجلملة« )هذه 
األخرية متلك مباشرة مثانية فروع سوبر ماركت 
حتت العالمة التجارية TSC(. اهلدف كان تعزيز 
سيولة الشركة اليت مل تتوقف عن االدعاء أنها 
الديون  تسديد  مبواعيد  اإليفاء  على  قادرة  غري 
النقدية...  سيولتها  ضعف  بسبب  للموردين 
هذه  استعمال  كيفية  عن  السؤال  جانب  وإىل 
املشاكل  ضوء  كثرية يف  أسئلة  تربز  األموال، 
اليت تعاني منها الشركة األم يف الكويت، اليت 
اختذت قرارًا باالمتناع عن متويل أي خسائر تتعلق 
بالشركة التابعة يف لبنان بعدما تعرضت خلسائر 
الشركة  خسائر  العامل.  أحناء  خمتلف  يف  كبرية 
دينار  مليون   128.4 بلغت  حتى  تراكمت  األم 
كوييت، أي ما يعادل 443.6 مليون دوالر، يف 
نهاية 2016، وعليها حسابات دائنة بقيمة 94.6 
مليون دوالر،  أي 326.8  مليون دينار كوييت، 
وإيطاليا  املتحدة  الواليات  يف  دعاوى  وعليها 
مؤسسها  موت  لنكسة  وتعرضت  والربازيل... 

وخالفات الورثة.
زمنية  مراحل  مفاوضات، يف   TSC إدارة  أجرت 
سوبر  وتدير  متلك  شركات  ثالث  مع  متقاربة، 
ماركت يف لبنان، وذلك بهدف بيع موجوداتها 
وأصوهلا. هذه الشركات هي: تعاونيات لبنان، 
حبسب  البساط.  وحييى  ماركت  سوبر  فهد 
إىل  املفاوضات  هذه  ُتفِض  مل  املعلومات، 
فشل  أسباب  حول  الروايات  وتعددت  نتيجة، 
بعدما كانت فروع  النوع،  إبرام صفقة من هذا 
مراحل سابقة.  املنافسني يف  أنظار  TSC حمطَّ 
فإىل جانب احلديث عن الديون الكبرية، تبنّي أنه 
ال جدوى من االستحواذ مقارنًة مع خيار استعمال 
من  جديدة  فروع  فتح  لتمويل  االستحواذ  كلفة 

الصفر!
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والتنباك  التبغ  حصر  إدارة  أمام 
التبغ  شراء  مناقصة  نتائج 
عروضها  فّضت  اليت  األمريكي 
الشهر  من  التاسع  يف  املالّية 
قرار  اختاذ  بصدد  وهي  احلالي، 
أو رفضها. تكمن  النتائج  بقبول 
بكون  املناقصة  هذه  أهّمية 
فوز  إىل  أّدت  املعروضة  النتائج 
األسعار  أعلى  قّدمتا  شركتني 
يرّتب يف  قد  ما  أدناها،  وليس 
 1.5 بقيمة  خسارة  تلزميهما  حال 

مليون دوالر.
والتنباك  التبغ  حصر  إدارة  تنتج 
علبة  مليون   80 حنو  »الرجيي« 
عكس  وعلى  سنويًا.  سجائر 
يف  ترتكز  ال  الشائع،  االنطباع 
عملية التصنيع على التبغ املنتج 
مالءمته،  عدم  حبجة  فقط،  حمليًا 
سنة  كل  مناقصات   6 جتري  بل 
لشراء حنو 5 ماليني كيلوغرام من 
التبغ، من أنواع ومصادر خمتلفة 
أفريقي،  أمريكي،  )أوروبي، 
وضلع  تصنيعه  ُمعاد  برازيلي، 
مناقصات  عن  فضاًل  منفوش(، 
والنايلون  الفالتر  لشراء  أخرى 
والكرتون، كمواد أساسّية تدخل 
يف عملّية تصنيع سجائر »سيدرز« 

املعروفة.
اىل  باإلضافة  املناقصات،  هذه 
احمللّية،  التبغ  زراعة  دعم  آليات 
تنطوي على شبهة الفساد كسائر 
املعلومات  تفيد  إذ  املناقصات، 
لشراء  األخرية  املناقصة  بأن 
وبريلي(  )فرجيين  أمريكي  تبغ 
فازت بها شركات قّدمت أسعارًا 
أعلى بنحو 1.5 مليون دوالر عن 
وهي  مشاركة،  أخرى  شركات 
عن  يصدر  نهائيًا  قرارًا  تنتظر 
بقبول  يقضي  »الرجيي«  إدارة 
ولكن  رفضها.  أو  النتائج  هذه 
ما  فإن  القرار،  هذا  كان  مهما 
جرى يطرح عالمات استفهام حول 
دفاتر الشروط واالستنسابية يف 
تقييم العروض اليت تؤدي عادة 
اىل فوز موردين حمددين بأسعار 

غري مربرة.
املناقصة رقم 13/ صناعيّة

أعلنت  املاضي،  آب   23 يف 
اإلدارة عن إطالق املناقصة رقم 
بطريقة   ،2017 صناعّية/   /13
وحصرتها  املختوم،  الظرف 
املتخّصصة  األمريكّية  بالشركات 
عرب  والورق،  التبغ  وجتارة  بفرز 
وكالئها احملليني. وطلبت اإلدارة 
يف هذه املناقصة شراء ورق تبغ 
 A أمريكي من نوع فرجيين صنف
)198 ألف كلغ( وفريجيين صنف 
B )514 ألفًا و800 كلغ( وبريلي 

)653 ألفًا و400 كلغ(.
احلالي،  األول  تشرين   9 يف 
جرى فّض أغلفة العروض املالّية 
وأتت  الشركات،  من  امُلقّدمة 

النتائج كالتالي:
فازت  بريلي:  تبغ  مناقصة   -
 MoreheAd شركة  بها 
احمللي  )وكيلها   diAMond
ماليني   5 بسعر  حليب(،  مؤّسسة 
بـ  أعلى  وهو  دوالر،  ألف  و782 
السعر  عن  دوالر  ألف   790.6
 BSC شركة  قدمته  الذي  األدنى 

)وكيلها احمللي نبيل طعمة(.
 :A مناقصة تبغ فريجيين صنف -
 riChloAM شركة  بها  فازت 
زوين(  سريج  احمللي  )وكيلها 
دوالر،  ألف  و564  مليون  بسعر 

مناقصات الرجيي: األسعار األعلى تربح
مقعَده أحد، مع القدرة التجيريية للحزب التقدمي فيفيان عقيقي

هذه  أن  إاّل  اجلنبالطية.  والعائالت  االشرتاكي 
الطمأنينة لن تنضج. ما حال املقاعد املسيحية 
َح جنبالط عليه الدكتور  واملقعد السين الذي َرشَّ
الثاني،  الدرزي  املقعد  بالل عبداهلل؟ وما حال 
الوزير  دام  ما  محادة،  مروان  الوزير  مقعد  أو 
منذ  عليه  أسنانه  يسّن  وّهاب  وئام  السابق 
ــ  مفتوحة  إليه  الطريق  وباتت  طويلة،  سنوات 

وإْن شاقة ــ بعالمة اعرتاف جنبالط لبارود؟
املثالي  اخليار  وليس  »مالكًا«،  ليس  وّهاب 
الوحيدة  الدرزية  الشخصية  لكّنه  للكثريين. 
أن  األخرية،  السنوات  يف  استطاعت  اليت 
الشوف، يف  املختارة يف  تكسر حصرّية قصر 
املوقف السياسي األعلى ضد مغامرات جنبالط 
املكلفة دمًا وخوفًا، ويف فتح البيت الستقبال 
يف  محادة  مروان  منزل  ُأغلق  منذ  الضيوف 
العاّمة  اخلدمات  ويف  ساكنيه،  على  بعقلني 
اليت يناهلا وّهاب من الوزارات والداعمني، بعد 
اخلدمات جلنبالط يف عهد  تقّلصت حصرّية  أن 
عون. أهمّية وّهاب، ليس يف كونه بنى قصرًا 
يف اجلاهلّية، ويرّبي كلبًة امسها »جينا«، مثل 
»أوسكار« )كلب جنبالط(، بل ألنه عمل جبهٍد 
إلثبات نفسه ومتّرد على حتمّية السلطان، وبات 
ميّثل منوذجًا أمام الشوفيني، الذين تعّودوا أن 
جيودوا باملوجود. الشراكة الدرزية يف الشوف 
سياساته  تغيري  على  األوحد«  »القائد  جُترب 
الداخلية جتاه ناخبيه، وتفتح باب املنافسة على 
اإلمناء، وتضع حّدًا للمغامرات املدفوعة سلفًا. 
كذلك فإنها حتمي فريق »القائد األوحد« نفسه، 
من أن ُيرمى به بعد أن تنتهي احلرب، أو حني 
لـ«احلرس  »اجتثاث«  التوريث إىل محلة  حيتاج 

القديم«.
حتالفان  هناك  االنتخابية،  احلسابات  يف 
واضحان حتى اآلن: حتالف جنبالط ــ احلريري، 
الوطين  والتيار  أرسالن  طالل  النائب  وحتالف 
احلر. التحالف األّول، ُبين على مفاعيل الضغط 
حتالف  كان  أن  بعد  الرجلني،  على  السعودي 
التيار الوطين احلّر حمسومًا يف كل  ــ  احلريري 
الدوائر. ويؤكد سياسيون شوفيون أن التحالف 
أّول  مع  انتهى  وعون  احلريري  بني  االنتخابي 
ومع  السبهان،  ثامر  السعودي  للوزير  تغريدة 
أّما  آخر خطاب لعون، دافع فيه عن املقاومة. 
حتالف أرسالن ــ عون، فهو سياسي ــ مصلحي، 
يسمح لطرفيه بالكسب يف عاليه من دون مّنة 

من أحد.
حتالفات وّهاب ليست حمسومة بعد. هو يفّكر، 
كما يقول لـ«األخبار«، يف تشكيل الئحة يتحالف 
فيها مع احلزب السوري القومي االجتماعي. غري 
أنه مل يناقش األمر معهم بعد، وال هم حسموا 
خياراتهم. كذلك األمر بالنسبة إىل التحالف مع 
الوزير السابق ناجي البستاني، الذي مل حُيسم 
أمر ترّشحه على الئحة التيار الوطين احلّر، لكّن 
ترّدد  إذا  جنبالط،  الئحة  على  جاهز  مقعده 
هذه  يف  االنتخابي  احلاصل  طوياًل.  العونيون 
الدائرة سقفه أن يصل إىل 15 ألف صوت، يف 
حال جتاُوز نسبة التصويت عتبة الـ60 يف املئة. 
القوميني ووّهاب تأمني هذا احلاصل،  بإمكان 
لكن على ماذا سيحصل القوميون؟ ومن يضمن 
الالئحة؟  يف  آخر  أحد  وليس  وّهاب  يفوز  أن 
بتأمني  املرّشحون مجيعًا، سينهمكون  وما دام 
بينهم  التفضيلية هلم وحدهم، ومن  األصوات 
وجود  ظّل  )يف  اإلقليم  يف  احلريري  مرشحو 
نتيجة  إىل  تصل  مل  اليت  اإلسالمية،  اجلماعة 
إّما بالرتشح يف هذه الدائرة أو بالتخلي  بعد، 
عن أصواتها ملصلحة احلريري مقابل مقعد يف 

بريوت(، تزداد املهّمة صعوبة أمام اجلميع.
ستشهده  كبري  انتخابي  ــ  سياسي  صراع 
وجنبالط  اخلرق،  فرصة  ميلك  وهاب  الدائرة. 
عن  عَدل  السبب،  وهلا  اخلطر.  هذا  يستشعر 
والده،  حمل  محادة  مروان  كريم  ترشيح  خيار 
نفسه.  محادة  مروان  ترشيح  خيار  إىل  عائدًا 
مدير  مثل  حلمادة،  بديٍل  يف  حتى  يفّكر  وهو 
بلدة  ابن  العماد  زهري  وزين  عني  مستشفى 
كفرنربخ، أو آخرين، رّبا من بيت محادة، حتى 

ال ختسر بعقلني مقعدها.
مسألة أخرى، مدير أعمال جنبالط السابق بهيج 
املقعدين  أحد  عن  الرتّشح  ينوي  محزة،  أبو 
ميلك  ال  الئحة.  وحده  شّكل  ولو  الدرزيني، 
»املعتقل« السابق فرصة الفوز، لكّنه منافس 

من داخل البيت.

للمّرة األوىل، تبدو الطريق مفتوحة أمام مرّشح 
اجلنبالطية.  العباءة  خارج  الشوف  يف  درزي 
الوزير السابق وئام وّهاب ينتظر هذه الفرصة 
وحتالفاته  شاقة  طريقه  لكّن  طويل،  زمٍن  منذ 

غري حمسومة
ذات أحد، أعّد الوزير السابق زياد بارود نفسه 
وحّط  »املنطق«،  أسلحة  بأفتك  ودًا  ُمزَّ جّيدًا، 
رحاله يف املختارة. املهّمة شاّقة، واهلدف عنيد 
وسريع البديهة. والوزير الراحل فؤاد بطرس، 
ل على حنكة عّراب »اجملتمع املدني«، لتليني  ُيَعوِّ
موقف النائب وليد جنبالط جتاه القانون املختلط 
بطرس  جلنة  كانت  الذي  واألكثري(،  )النسيب 
يفتح  نشاطه،  بكامل   .2005 عام  عليه  تعمل 
بارود »البتوّبه« عند التاسعة صباحًا، مستخدمًا 
جنبالط،  أمام  ليسّوق  وجداول،  وأرقام  خرائط 
لبنان  جبل  على  َكَمة  احمُلْ َقْبَضَته  ُيرخي  قانونًا، 
وشرب  وعطش  طوياًل،  بارود  شرح  اجلنوبي. 
ماًء، وختم جنبالط املقابلة بعبارة/ عربة واحدة: 
وئام  ح  وتربِّ )محادة(،  مروان  ط  تسقِّ ك  »َبدَّ

)وّهاب(«.
النسيب اجلديد، كّوًة  القانون  ِعَلِله، يفتح  على 
أبناء الشوف، النتقاء  من الضوء واألمل، لدى 
غري  مثالية،  بالضرورة  ليست  جديدة،  خيارات 
َوِرَثها  أن  بعد  األبناء،  بها  يضرس  اليت  تلك 

اآلباء لعقود متتالية.
الطائف،  اتفاق  بعد  تالها  وما  اجلبل،  فحرب 
ثّبتت جنبالط زعيمًا مطلقًا على دروز الشوف، 
السوري  الدور  للتذكري بفضل  مع حاجة دائمة 
بظالهلا  الزعامة  أرخت  املعادلة.  يف رسم هذه 
على إقليم اخلّروب، وحتّول اإلقليم إىل صندوق 
بريد بني الرئيس الراحل رفيق احلريري وغرميه/ 
أيضًا  فت  َخلَّ الزعامة  لكّن  جنبالط.  صديقه 
تنجح  مل  املسيحيني،  لدى  باملظلومية  شعورًا 
املصاحلة مع البطريرك نصراهلل بطرس صفري، 

يف تفكيكها، إاّل »فولكلورًا«.
»القائد املطلق«، ذلك الذي ال ُيطيقه جنبالط 
ُيعمل له جردة حساب، وال  لكن يتمّثل به، ال 
ُيقاس عنده مقدار املنفعة العاّمة اليت عادت بها 
ت  َظلَّ ورعّيته.  بيئته  على  »احلكيمة«  سياساته 
جمدًا  الدروز  باستعادة  ونتائجها،  اجلبل  حرب 
مسلوبًا منذ القرن التاسع عشر، املعيار الوحيد 
يف  تكّرست  اليت  الزعامة،  جناح  مدى  لقياس 
الطائف شريكًا يف السلطة وليس يف النظام، 
من دون أن »ُتَقرِّش« العائد خريًا على الرعّية، 
بل على »العائلة« وحفنة من األزالم واملّداحني 

يف البالط.
هل اخلوف »األبدي« من اآلخر، عند »األقلّيات 
الشوف  يكون  أن  مينع  اجلبال«،  قت  َتَسلَّ اليت 
املنطقة السياحية األوىل يف لبنان؟ هل رأى أحٌد 
مصنعًا أو معماًل واحدًا يف الشوف، »يسرتزق« 
منه أبناء القرى من الدامور إىل أعالي الباروك؟ 
أمل تكن مصيبة مطمر الناعمة كافية، حتى ُأتي 
الغربية؟  الشوف  بوابة  على  بـ«الكوستابرافا« 
سيسّبب  دارة،  عني  فّتوش يف  معمل  أن  أم 
»سرطانات« ألهالي القرى اجملاورة، ويف معمل 
أسئلة،  احلياة«؟  »إكسري  جنبالط  يوّزع  سبلني 
كان يأكلها جبل الباروك يف ما مضى، فتعود 

بال صدًى.
هذا يف أبسط مقّومات احلياة، وليس يف اإلمناء 
حتى. أّما يف السياسة )وسيلة »القائد املطلق« 
حلماية مجاعته(، فلم يدخل »عمود الّسماء« رهانًا 
السنوات  واحدًا منذ عام 2000، ورحبه. طوال 
فعاداها  سوريا،  ليعادي  جبهد  عمل  املاضية، 
عن  دافع  السعودية.  يصادق  ومل  عنها،  رغمًا 
ورحبت  َو«النصرة«،  فَخِسَر  النصرة«،  »جبهة 
حزب  مع  مسريته  واستقرارًا.  هدوءًا  السويداء 
العام  األمني  اختصرها  عليه،  وحتريضه  اهلل، 
حلزب اهلل السيد نصراهلل يف خطابه عشّية 7 أيار 
2008 بعبارٍة شهرية. لكّن جنبالط، حني انقلب 
على الرئيس سعد احلريري بعد حلف األخري مع 
عون، وقّرر احلريري »كسر اجلّرة«، مل جيد غري 
حزب اهلل والرئيس نبيه بّري ملجًأ. كيف؟ ألنَّ 
ة يف البالد من حيرص على الدروز وقائدهم،  َثَّ
أكثر من قائدهم نفسه، ألسباب تتعّدى حدود 

لبنان.
جنبالط  نال  بري ونصراهلل،  أمام ضغط  حسنًا، 
عّله يطمئن،  الشوف وعاليه،  واحدة يف  دائرة 
إىل أن وريثه سيكون نائبًا مع كتلة نيابّية، هي 

ُحكمًا أصغر من كتلة اللقاء الدميوقراطي.
تيمور جنبالط، بوصفه وريثًا للزعامة، ال يهّدد 

درب وّهاب »النسبية« شاّقة... لكن مفتوحة
فراس الشويف

وهي قّدمت السعر األدنى.
صنف  فريجيين  تبغ  مناقصة   -
 USTG شركة  بها  فازت   :B
فتوح(  جورج  احمللي  )وكيلها 
ألف  و149  ماليني   4 بسعر 
 705.2 بنحو  أعلى  وهو  دوالر، 
األدنى  السعر  عن  دوالر  آالف 
 ToBACCo الذي قدمته شركة

.de WilSon
يف احلصيلة، حصلت 3 شركات 
على صفة »العارض األنسب«، 
بعروض تبلغ قيمتها 11 مليونًا 
و496 ألف دوالر، بعدل وسطي 
لسعر الكيلوغرام الواحد بلغ 8.4 
املمكن  من  حني  دوالرات، يف 
ختفيض القيمة اإلمجالية للصفقة 
اىل 10 ماليني دوالر، أي بعدل 
وسطي لسعر الكيلوغرام الواحد 
حال  يف  دوالرات،   7.3 يبلغ 
الشركات  على  العقود  إرساء 

اليت قّدمت أدنى األسعار.
ولكن يف جمال املناقصات، ال 
إذا  األدنى  بالسعر  دائمًا  يعتد 
يلتزم  ال  العرض  صاحب  كان 
واملواصفات  الشروط  بدفاتر 
على  حرصًا  وذلك  املطلوبة، 
وااللتزام...  والنوعية  اجلودة 
إدارة  يدفع  قد  ما  هذا  فهل 
عروض  قبول  إىل  »الرجيي« 

السعر األعلى؟
حصر  إدارة  عام  مدير  يقول 
التبغ والتنباك ناصيف سقالوي 
عن  معلومات  »أي  ميلك  ال  أنه 
مل  فالنتائج  املناقصة،  هذه 
تصلين بعد، ومل أوّقع على أي 
نتيجة«. فيما يشري رئيس جلنة 
حسن  اإلدارة  يف  املناقصات 
جنا إىل أن »املناقصة مل تلّزم 
أنهت  لقد  شركة.  أي  إىل  بعد 
اللجنة الفنّية تقييمها ووضعت 
جلنة  كشفت  فيما  العالمات، 
األسعار  عن  العروض  فض 
اليت قّدمتها الشركات املطابقة 
عليها  وطّبقت  للمواصفات، 
والعالمات  »األسعار  معادلة 
يف  عنها  املنصوص  الفنّية« 
زلنا  ما  إذًا  الشروط.  دفرت 
للمناقصة،  األولّية  املراحل  يف 
حيث من املتوّقع أن تنجز اللجنة 
تقريرها،  للمناقصات  اإلدارّية 
اليت  اإلدارة،  جلنة  إىل  ورفعه 
بقبول  القرار  اختاذ  هلا  يعود 
لنظام  وفقًا  رفضها  أو  النتائج 
عقد الصفقات والعرض األنسب 

لإلدارة«.
هكذا تتمّ عملية التالعب بالنتائج!

تساؤالت  املناقصة  هذه  تثري 
التقييم  مرحلة  ففي  كثرية، 
املختصة  اللجان  عّدت  الفين 
أصل  من  شركات   6 عروض 
للمواصفات  مطابقة  شركات   8
تبغ  بتوريد  املتعّلق  الشق  يف 
عروض  قبلت  وكذلك  بريلي. 
3 شركات من أصل 7 شركات 
تبغ  بتوريد  املتعّلق  الشق  يف 
 4 عروض  وقبلت   ،A فرجيين 
شركات من أصل 7 يف الشق 
فرجيين  تبغ  بتوريد  املتعّلق 
الشركة  عرضا  ضمنها  من   ،B
ميتلكها  أخرى  وشركة  الفائزة 
جنل الشركة األوىل! وهذا يعين 
أن مجيع العروض املقبولة مؤهلة 
للفوز بالصفقة، وبالتالي يصبح 
أو  احلاسم،  العامل  هو  السعر 

هكذا يفرتض أن يكون.

اليت  النتيجة  وراء  الكامن  اللغز 
أّدت إىل فوز شركتني قّدمتا أعلى 
شركات  مع  باملقارنة  األسعار، 
الفنّية،  للشروط  مطابقة  أخرى 

تكشفه ثالثة عوامل وهي:
- كيفّية تسّلم العّينات با يضمن 
إجراء  عند  العارض  هوية  حتديد 

التقييم الفين.
الفنّية  العالمة  وضع  معايري   -
يف  احملّددة  وغري  االستنسابّية 

دفرت الشروط.
- طريقة احتساب العالمة النهائّية 
وفقًا ملعادلة تضمن فوز شركات 
اليت  الشركة  حمّددة على حساب 

تقّدم السعر األدنى.
أن  على  الشروط  دفرت  ينّص 
يف  الراغب  العارض  يقّدم 
من  عّينة  باملناقصة،  االشرتاك 
التبغ، يلصق عليها ورقة تتضّمن 
امسه وعنوانه، ويرفقها بشهادة 
معلومات  تتضّمن  وورقة  منشأ، 
وسنة  وصنفه،  التبغ  نوعية  عن 
والكمية  املنشأ،  وبلد  احلصاد، 
املتوفرة، وشهادة حتليل خمتومة 
ومعتمد  مستقل  خمترب  قبل  من 
والسكر  النيكوتني  بعّدلي  تفيد 
فرجيين  تبغ  يف  به  املسموح 
ومعّدل النيكوتني يف تبغ بريلي.

املهل  ضمن  العّينات  ُتسّلم 
املشرتيات  مصلحة  إىل  احمُلّددة 
يف »إدارة حصر التبغ والتنباك«، 
العارض  اسم  إخفاء  يتم  حيث 
اإلبقاء  مع  للعّينة،  رقم  وإعطاء 
على اسم املخترب مكشوفًا، وهذا 
هوية  إىل  التعّرف  عملّية  جيعل 
ترسل  بعدها  ُمكنة.  العارض 
للعّينات  التابعة  الفنّية  النشرات 
ترفض  اليت  الفنّية  اللجنة  إىل 
النتائج  حبسب  منها  كّل  وتقبل 
املخربّية لنسب النيكوتني والسكر 
الشروط،  دفرت  يف  احملّددة 
العّينات،  تدخني  جتارب  وجتري 
تعطي  الذي  تقريرها  إعداد  بغية 
فيه عالمة لكّل عّينة من 0 إىل 20 
وفقًا ملعايري غري حمّددة يف دفرت 
تقييمها  عند  فتخضع  الشروط، 

الستنسابية اللجنة الفاحصة.
قررت  األخرية،  املناقصة  يف 
اللجنة اعتماد املعدالت التالية من 
دون أي تربير: جتربة التدخني )4 
نقاط(، معدل االحرتاق )نقطتان(، 
الرطوبة  معّدل  )نقطتان(،  اللون 
)نقطتان(،  النضوج  )نقطتان(، 
ورائحتها  التبغ  ورق  مساكة 
ورقة  واتساق  نوعية  )نقطتان(، 
أوراق  غياب  )نقطتان(،  التبغ 
التبغ الصغرية واألضالع واألجسام 

الغريبة )نقطتان(.
يف جلسة فّض العروض، ترفض 
وغري  املطابقة  غري  العروض 
شركاتها،  وتستبعد  املكتملة 
التابع  السعر  غالف  ويفّض 
وحتتسب  املطابقة،  للعروض 
عرض  لكل  اإلمجالّية  العالمة 
أدنى  اآلتية:  املعادلة  وفق 
 %50 بـ  مضروبًا  معروض  سعر 
العارض،  سعر  على  ومقسومًا 
الفين  التقرير  عالمة  إىل  مضافًا 
)املوضوعة باستنسابّية( مضروبة 
بـ 5% ومقسومة على أعلى عالمة 
صاحب  عارض.  أخذها  فنّية 
يكون  األعلى  اإلمجالّية  العالمة 
صاحب العرض األنسب بداًل من 
للمواصفات  املطابق  العارض 

والذي قّدم السعر األدنى.
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أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

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

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*

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

مسري  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  اعرب    
يف  املارونية  الرابطة  بلقاء  سروره  عن  جعجع 
النائب  وباسم  بامسه  الشكر  مقدماً  أسرتاليا، 
اليت  واحملبة  احلفاوة  كل  على  جعجع  سرتيدا 

شعرا بها خالل استقباهلما. 
وذّكر جعجع، خالل العشاء الذي اقامته الرابطة 
املارونية يف أسرتاليا على شرفه، ان »لبنان قوي 
وصلب بالرغم من كل ما يدور حوله يف املنطقة، 
والسيما حني كان البلد بدون رئيس للجمهورية 
معّطال«،  النيابي  واجمللس  حكومة  شبه  ومع 
وشفاعة  بقوة  صمَد  »لبنان  ان  اىل  مشرياً 

قديسيه شربل ورفقا واحلرديين وغريهم«.  
يف  ضاربة  لبنان  جذور  ان  من  »بالرغم  وقال: 
التاريخ وال تتزعزع، ولكن جيب ان تقوم دولة 
كن أن يتغرّي اذا  يف لبنان، فالوضع يف بلدنا يمُ
قرر الشعب ذلك، حنن لسنا حباجة اىل ثورات 
دول  تدخل  اىل  أو  فوضى  أو  انقالبات  اىل  او 
خارجية، اذ يكفي ان يمُصمم الشعب ويتوجه اىل 

صندوق االقرتاع وينتخب كما جيب«.
بعد  سنوات  أربع  املواطنون  ضي  وتابع:«يمُ
جمدداً  يصوتون  ثم  »النق«  يف  االنتخابات 
لنفس األشخاص الذين صوتوا هلم يف السابق، 
فعلية  بديقراطية  يتمتع  لبنان  ان  صحيٌح 
ولكن علينا ان نعرف كيف منارسها، اذ يكفي ان 
نستعمل حقنا لنحقق التغيري املطلوب من أعلى 
منه،  اهلرم اىل اسفله، ان وضعنا ليس ميؤوساً 
مبجرد  شاهدمت  وكما  فاشلة  دولة  ليس  فلبنان 
الذي  الفرق  الحظتم  قواتيني  وزراء   3 وصول 

متكنوا من احداثه«. 
اىل  املغرتبني  والسيما  اللبنانيني  جعجع  ودعا 
ان  صحيح  فغري  مناسباً،  يرونه  ملن  »التصويت 
بقرار  جدياً  مسؤوالً  ان  منه،  ميؤوس  الوضع 
البلد،  يف  الوضع  ّسن  يمُ أن  كنه  يمُ جدي 
يف  اجلميل  بشري  الرئيس  ان  فقط  وللتذكري 
عشرين يوماً قبل وصوله اىل قصر بعبدا أرعب 
الفاسدين، اطمئنوا الوضع سوف يتحسن ولكن 
األماكن  يف  املناسبون  املسؤولون  ومُجد  ان  اللّهم 

املناسبة«.
يف  التسجيل  ضرورة  على  املغرتبني  حث  جعجع 

عودته  لتأمني  األردن  مع  نتفاوض  اجلنوب  اىل 
أيضاً، وكّل ذلك حتت سقف مظلة دولية قوامها 

أمريكا وروسيا، فاألمر ليس سحرًا«.
وناشد جعجع وزير اخلارجية جربان باسيل »بدء 
طلب  لنقل  فوراً  وامريكا  روسيا  مع  اتصاالته 
السوريني  النازحني  بإعادة  اللبنانية  احلكومة 
اىل بالدهم باعتبار ان االوضاع يف سوريا باتت 
تسمح بذلك، وكذلك الطلب من تركيا واألردن 
مساعدتنا يف تأمني وسائل النقل املطلوبة لنقلهم 
اىل تركيا ملن يرغب بالعودة اىل الشمال أو اىل 

األردن ملن يرغب بالعودة اىل اجلنوب«. وأردف: 
النازحني  شعار  يستخدم  البعض  يكون  لو  »ماذا 

خلدمة بشار األسد وهذا ما نرفضه كلياً«.
اجلبل  مصاحلة  موضوع  اىل  جعجع  وتطرق 
اليت وصفها بـ«أهم خطوة حصلت يف آخر 50 
عاماً ألنه يف كل املعارك واحلروب اليت دارت 
اليت  للعوامل  احلرب  انتهاء  وبعد  لبنان  يف 
مصاحلة  أي  أثرها  على  تعلمونها، مل يصل 
فعلية، بينما املكان الوحيد الذي حصلت فيه 
مصاحلة حقيقية هو يف اجلبل ومببادرة طيبة 

من الطرفني اللذين كانا على عالقة بها وهما 
احلزب التقدمي االشرتاكي والقوات اللبنانية 
حتت مظلة كبرية هي البطريرك مار نصراهلل 
يمُصاحل  من  هو  يمُقاتل  فمن  صفري،  بطرس 
وبالتالي حنن متمسكون بهذه املصاحلة حتى 
عليها  للحفاظ  شيء  كل  وسنبذل  النهاية 
انطالقاً من أهميتها والوضع الذي وصل اليه 
بهذه  مسرورون جداً  بعدها، حنن  من  اجلبل 
كي  إضايف  عمل  اىل  حتتاج  اليت  املصاحلة 
يعود كل أهل اجلبل اىل اجلبل، وهذا مطلب 

الرابطة املارونية تكرم الدكتور جعجع وعقيلته النائب سرتيدا جعجع

السفارات أو القنصليات ملمارسة حقهم االنتخابي 
لبنان لالقرتاع قائاًل: »انتخبوا  التوجه اىل  او 
للشخص  اال  تصوتوا  ال  ترون،  ما  ضوء  على 
فمستقبل  واضحة،  سياسة  يلك  الذي  الكفوء 

بالدكم واوالدكم مرتبط بطريقة تصويتكم«.
النازحني  أزمة  استعمال  رفضه  جعجع  وجدد 
فأفضل  أخرى،  ألغراض  »كَمطية  السوريني 
هي  بالدهم  اىل  النازحني  عودة  لعدم  وصفة 
إدخال اسم بشار األسد يف هذا امللف، ألن طرح 
لبنانياً  شرخاً  دثمُ  يمُ املعادلة  يف  األسد  اسم 
أكرر  وهنا  ودولياً،  عربياً  شرخاً  وكذلك  داخلياً 
سيادي  قرار  هو  السوريني  النازحني  عودة  ان 
لبناني، فهذه أرضنا يف نهاية املطاف وال نريد 
من أحد ان يمُعلمنا اإلنسانية، لقد تصرفنا بكل 
ان  دوماً  نعترب  فنحن  سنوات،   7 طيلة  إنسانية 
أبداً  نقبل  ومل  اخالقي،  تصرف  هي  السياسة 
إقفال احلدود أمام تدفق النازحني حني كانوا يف 
خطر، ولكن حان وقت عودتهم اىل بالدهم وفق 
طرق عملية، فالنازحون ينقسمون اىل فريقني: 
يكنه  األول  ضده،  وفريق  األسد  مع  فريق 
يريده  هل  السؤال:  ولكن  يشاء  ساعة  العودة 
هذا  امام  مفتوحة  فاحلدود  يعود؟  أن  األسد 
الفريق ليعود اىل سوريا فوراً، أما الفريق الثاني 
الشمال  يف  اآلمنة  املناطق  اىل  العودة  فيمكنه 
األسد يف  مع  نتكلم  ان  واجلنوب حيث ال جيب 
هذا املوضوع، ألن من يرغب بالعودة اىل الشمال 
العودة  يريد  ومن  إلعادته  تركيا  مع  نتفاوض 

سواء،  حدٍّ  على  ودروز  مسيحيني  من  اجلميع 
أخذ  لبنان  السياسيني يف  كل  من  امتنى  لذا 
هذا الواقع بعني االعتبار لنعمل سوياً يف هذا 

االجتاه«.
وباألخص  كمسيحيني  جعجع:«حنن  وختم 
كموارنة نعيش باإليان، وال تعتقدوا ان الوضع 
صعب، فأين هي الصعوبة مقابل ما مررنا به من 
للرابطة  أوّجه حتية  وهنا  التاريخ؟  مراحل يف 
التوفيق  هلا  وأمتنى  اسرتاليا،  يف  املارونية 

والنجاح الدائمني«.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 »العسكرية« حتكم على »طليقة البغدادي« 

بالسجن سنة 
يف مثوهلا األخري أمام احملكمة العسكرية الدائمة، وقفت العراقية 
سجى الدليمي »طليقة البغدادي«، لتطلب الرباءة »وال شيء غري 
الرباءة«، من تهمة اإلرهاب، »فأنا بقيت يف لبنان ومل أغادره ألنال 

الرباءة ليس لي وإمنا ألطفالي«.
ففي جلسة حماكمتها االثنني قبل النطق باحلكم الذي قضى بسجنها 
وتزوير  اإلرهاب  تهميت  من  نفسها  عن  الدليمي  دافعت  سنة، 
دون  ومن  لبنان،  بواسطتها يف  تتنقل  كانت  فلسطينية  بطاقات 
الركن  العميد  العسكرية  احملكمة  رئيس  واجهت  وجل،  أو  خوف 
حسني عبداهلل، فصّوبت بعض ما ورد يف إفاداتها األولية، وناقشت 
وأوضحت تفاصيل عديدة وردت يف تلك اإلفادة، حتى أنها ذهبت 
إىل مقاطعة زوجها الفلسطيين كمال خلف املتهم إىل جانبها، أثناء 
استجوابه، لتصّوب أقواله، أقواٌل يف حمّصلتها بأنها مل تعلم بأنها 
»طليقة البغدادي« إال أثناء ظهوره على التلفزيون يف إحدى خطب 
رمضان 2014، حيث شعرت بـ«الرعب« وعقدت العزم على السفر 
إىل تركيا عرب سوريا، بعد أن بدأت قضية التبادل مع جبهة النصرة 
عن  احملققني  تبلغ  مل  إنها  وتقول  لتعود  العسكريني،  واألسرى 
غامزة من قناة  توقيفها،  أيام من  بعد عشرة  إال  احلقيقة  هويتها 
»إن األمن يف لبنان كان يعلم بهوييت«، مضيفة »أنا مسرورة كون 

تبادلي قد أحيا أشخاصًا آخرين«.
لؤي  وعلى  أشهر   6 بالسجن  خلف  كمال  على  كما حكمت احملكمة 

املصري بالسجن مدة ثالث سنوات.
جلنينها  فقدانها  من  أمس،  الثاني  استجوابها  الدليمي يف  شكت 
وهي يف الشهر اخلامس، وذلك خالل اجللسة السابقة حيث انتظرت 
جالسة سبع ساعات من دون أن يسمح هلا أحد العسكريني بالوقوف 
مشيئة  هي  وإمنا  خنقًا  مات  اجلنني  أن  اعتقد  »وأنا  زعمت،  كما 

اهلل«.
تصف الدليمي طليقها أبو بكر البغدادي بأنه »إنسان طبيعي«، ومير 
بشكل عادي على احلواجز، وفق تعبريها، وقد امثر زواجها منه الذي 
دام فقط ثالثة اشهر طفلة تدعى هاجر، قالت إنها سجلتها على 
اسم والدها أي والد الدليمي ألن طليقها، الذي كان يرسل هلا 
أموااًل عرب والدتها إىل الطفلة، كان خيشى إرسال أوراقه الثبوتية 
لتسجيلها على امسه وقد أخفت محلها عنه بعد عودتها إىل منزل 
»استشهد«،  وقد  العراقي  اجليش  يف  ضابط  وهو  األول  زوجها 
ألنها مل تكن ترغب بالعودة إليه خصوصًا أن البغدادي كان متزوجًا 
وزوجته حتبه ولديه أطفال ومل يكن يتقاضى أكثر من تسعماية ألف 
لرية يف الشهر حيث كان مدّرسًا ملادة الرتبية اإلسالمية والعربية 
وشيخ مسجد. وتضيف قائلة: لو كنت مكان زوجة هشام حممد وهو 

امسه احلقيقي للبغدادي ملا قبلت بأن يتزوج علّي«.
الدليمي أن تنتهي اجللسة من دون أن تفصح عن »كل  مل تشأ 
شيء« كما تقول، وهي كانت ختشى وجود اإلعالم داخل القاعة، 
مع  بأنه  تعلم  تكن  مل  الذي  خالد  شقيقها  مسألة  تناولت  عندما 
مل  بكلمات  وتتمتم  القوس  من  لتقرتب  »النصرة«،  أو  »داعش« 
يفهمها سوى رئيس احملكمة لتعود إىل مكانها وتقول بأنها نصحت 

شقيقها باالبتعاد عن هذه األمور، »وهو قتل يف سوريا«.
استعادت الدليمي »نشاطها« بعد أكثر من مثاني ساعات من االنتظار 
والربع  اخلامسة  قرابة  جلستها  بدء  حني  إىل  احملكمة  قاعة  داخل 
الفلسطيين  احلديث مع زوجها  أطراف  تتناول  أحيانًا  مساًء، كانت 
من  بالزواج  حلمت  طاملا  اليت  وهي  خلفها،  اجلالس  خلف  كمال 
فلسطيين، كما تقول، وقفت أمام قوس احملكمة، بعد أن أصغت 
»سُأخلص  القول:  إىل  لتبادر  إليها،  املسندة  التهمة  إىل  بإمعان 
املرحلة  عن  سأهلا  احملكمة  رئيس  لكن  جبملة«،  لكم  املسألة  كل 
اليت سبقت جميئها إىل سوريا ومنها إىل لبنان، فأفادت بأنه بعد 
مقتل زوجها األول عام 2007 تزوجت من هشام حممد )البغدادي( 
يف العام 2008، ولكن زواجها مل يدم أكثر من ثالثة أشهر وكان 
متزوجًا ولديه أوالد أكربهم يدعى أبو بكر. بعد وقوع الطالق عادت 
سجى إىل منزل زوجها األول حيث اكتشفت بأنها حامل بإبنتها هاجر 
فكتمت األمر عن هشام ليس خوفًا وإمنا مل أكن أريد أن أعود إليه، 
أقربائي  من  علم  )10 سنوات(  هاجر  الطفلة  أن وضعت  بعد  إمنا 
بوجودها. وتضيف: »بدأ احلديث عن أنين سأتزوج، وكان هشام 

يف تلك الفرتة يرسل مبالغ مالية كنفقة للطفلة«.
مل يكن التواصل بني الزوجني املطلقني قد انقطع يف تلك الفرتة، 
إمنا كانت الدليمي قد قررت زيارة أهلها يف سوريا، حيث بوصوهلا 
ألقى اجليش السوري القبض عليها واستمر اعتقاهلا مدة ستة أشهر 
قبل أن حتصل عملية تبادل مع راهبات معلوال، بعد تدخل مباشر من 
شقيقها خالد الذي كان حينها يف اجليش احلر حيث تعرف شقيقها 
على أناس يف جبهة النصرة ومتكن من وضع امسها ضمن عملية 

التبادل فتم حتريرها.
و«بسبب الوضع يف سوريا - تتابع الدليمي - قصدت لبنان وعندما 
علمت أن زوجي هو البغدادي خفت«، وهي مل تعلم بذلك إال عندما 
شاهدته على التلفزيون يلقي خطبة يف شهر رمضان 2014 »خلتين 
مرعوبة، فإذا كان أخي يف اجليش احلر وسجنت ستة أشهر فكيف 

إذا كنت زوجة البغدادي«.

لبنان، مكثت  اإلختباء يف  بالدليمي إىل  بالرعب دفع  الشعور  هذا 
سبعة أيام فقط يف بلدة جمدل عنجر، وكانت حينها قد تزوجت من 
الفلسطيين املتهم كمال خلف بعد أن تعّرفت عليه عرب الفايسبوك، 
وهو مل يكن يعلم بأنها طليقة البغدادي. »يف تلك الفرتة بدأت 
قضية التبادل مع األسرى العسكريني لدى النصرة بالظهور، شعرت 
أنين سأكون أكرب فرصة للجيش اللبناني للتبادل وأصبحت كبش 
أجل  من  السجن  من  خرجت  بأنين  أطفالي ولست حبزينة  مع  فداء 

أناس عاشوا«.
اليت  هي  النصرة  جبهة  بأن  ليذّكرها  احملكمة  رئيس  قاطعها  هنا 
أوردت امسها ضمن صفقة التبادل وليس اجليش اللبناني، فردت: 
»حتى لو طلبوا فأنا أوقفت ألنين زوجة البغدادي واألمن يعرف ذلك 

يف أول يوم دخلت فيه إىل لبنان«.
أن  أواًل  هلم  وقلت  التحقيق  أثناء  أكذب  »مل  أفادت  وبسؤاهلا 
أمسي ملك وأنا كنت خائفة من إمسي فأنكرت يف البدء انين زوجة 
البغدادي، إمنا بعد عشرة أيام من التحقيق أقريت بهوييت وذكرت 
بأن هاجر ابنيت هي أخيت، وأنا عّندت ألن عسكريًا حّدثين بطريقة غري 

الئقة فلم أفصح حينها عن شيء«.
وتكشف الدليمي عن أن »داعش« قتل شقيقها خالد ألنه »أفصح 
ذلك  عرب«تويرت«  نشرت  اليت  النصرة  لدى  احلقيقية  هوييت  عن 

وذكرت أن اجلبهة أطلقت سراحي مع أن البغدادي ما بيستاهل«.
هذه  عن  البعد  كل  بعيدة  »أنا  الدليمي:  قالت  سؤال  على  وردًا 
األمور، وقصدت لبنان بسبب احلرب وحاولت وزوجي كمال السفر 
إىل تركيا عرب سوريا لكن مل حيضر املهرب إىل شتورا كما كان 
االتفاق، وأثناء عودتنا اىل خميم نهر البارد جرى توقيفنا على حاجز 

املدفون وذلك يف تشرين الثاني العام 2014«.
وباستجواب خلف قال إنه تعرف على سجى اليت عّرفت عن نفسها 
اكتشفت  بعدما  خائفة  كانت  ألنها  أمحد  السيد  مالك  باسم  أمامه 
بأنها طليقة البغدادي. وعما قاله سابقًا بأنها كانت تتواصل مع 
أبو أيوب العراقي أمري داعش يف القلمون، تدخلت الدليمي لتوضح 
»أن احملقق كتب أبو أيوب إمنا هو أيوب وكان يتواصل مع والدتي 
بأبو اهلدى املوقوف أمحد  لتأمني املال ألخي خالد«. وعن عالقته 
ميقاتي أفاد خلف بأنه ال يعرفه وال ملن يتبع إمنا قام بتأمني مسكن 
هلم يف سري الضنية. وقال خلف بأن مثة مشاكل مع والدة خلف 

ألنها »تتدخل يف حياتنا«.
وباستجواب املتهم لؤي املصري أفاد من جهته بأن خلف صديقه 
وكان برفقته عندما أرادوا الذهاب إىل تركيا عرب سوريا نافيًا بأن 

يكونا أرادا االلتحاق بداعش.
وذكر رئيس احملكمة أنه من خالل فحوص احلمض النووي الواردة 
يف امللف ثبت بأن هاجر هي ابنة البغدادي وإمسه احلقيقي ابراهيم 
بكر  بـ«أبو  امللقب  السمورائي  القرني  حسني  البدري  عواد  بن 

البغدادي«.
مايا كنعان طالبة  القاضية  العامة  النيابة  ترافعت ممثلة  أن  وبعد 
تطبيق مواد االتهام، ترافع احملامي حنا جعجع وكيل الدليمي وخلف 
واعترب بأنه وإن كانت موكلته قريبة »أكرب داعشي«، فهناك حقوق 
فوجىء  بأنه  وأوضح  العقوبة،  شخصنة  بالتالي  ويقتضي  إنسان 
موكليت  »إن  وقال:  الشرائع  أم  بريوت  أن  تعرف  بأنها  بالدليمي 
تطلب من أم الشرائع الرباءة ألنها تريد أن تهاجر من لبنان«. كما 

طلب الرباءة ملوكله خلف.
أما احملامي حافظ بكور فاعترب يف مرافعته عن املصري بأن موكله 

ضحية خطأ ارتكبته األجهزة األمنية طالبًا له الرباءة.
وبسؤال الدليمي عما تطلبه أجابت: »أطلب الرباءة ليس لي وإمنا 

ألطفالي وأنا بقيت يف لبنان بعد إطالق سراحي ألنال الرباءة«.
ُيذكر أن الدليمي أخلي سبيلها يف األول من كانون العام 2015 
عسكريًا   13 حترير  مقابل  النصرة  جبهة  مع  التبادل  ضمن صفقة 
من قوى األمن الداخلي، بعد أسرهم يف اليوم األول من »أحداث 
عرسال« العام 2014، وأخلي سبيل زوجها مقابل كفالة مالية. وهي 

كانت وضعت طفلها من زوجها خلف أثناء وجودها يف السجن.

إرجاء حماكمة ضباط وعسكريني باختالس أموال
سجناء: هل ميكن رشوة جمّند مبئة ألف لرية فقط؟

حسني  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  احملكمة  أرجأت 
عبداهلل إىل 22 كانون األول املقبل حماكمة 29 متهمًا معظمهم من 
موقوفون يف  وبينهم ضباط  الداخلي  األمن  قوى  العسكريني يف 
ملف اختالس أموال عن طريق إثبات وقائع كاذبة يف فواتري وهمية 

وتزوير وصفات طبية.
الدفاع، فيما قرر  إرجاء اجللسة لعدم حضور عدد من وكالء  وجاء 
رئيس احملكمة النظر يف طلبات مقدمة من عميد ومقدم لتخفيض 
قيمة كفالتهما مقابل إخالء سبيلهما بعدما حددت لألول كفالة مليار 

لرية والثاني نصف مليار لرية.
على حماضر  االطالع  طلبوا  قد  احلاضرين  من  الدفاع  وكالء  وكان 
جير  ومل  القضية  يف  مشموشي  عادل  العميد  أوليًا  نظمها  ضبط 

ضمها إىل أوراق الدعوى، فتقرر ذلك.
من جهة أخرى نظرت احملكمة يف ملف التماس رشوة يعود إىل العام 
2007 ويضم عددًا من السجناء واملوقوفني جبرائم جنائية ومنهم 

حمكومون بالسجن املؤبد جبرائم قتل وقد اتهموا برشوة عسكريني 
وشرائح  خليوية  هواتف  إلدخال  الفرتة  تلك  يف  رومية  سجن  يف 

عائدة هلا.
جمندين  من  »متهيد«  بعد  هواتف  باستعمال  سجناء  اعرتف  وفيما 
سابقني عملوا على تسهيل إدخاهلا هلم، نفى آخرون كانوا سجناء 
وأخلي سبيلهم استعماهلم تلك اهلواتف من نوع نوكيا »قديم« وفق 
تعبريهم، ومل يعرتف أي منهم برشوة أي عسكري مقابل ذلك، وبرر 
أحدهم عدم صحة ذلك بالقول: »هل ميكن رشوة عسكري مبئة ألف 
لرية فقط؟«.ومن بني هؤالء »حالق« كان يقوم حبلق شعر السجناء 

كعقاب هلم.
وكانت التهمة قد سيقت بوجه هؤالء يف ضوء ما أدىل به سجني 
مل جتِر مالحقته وسأل أحدهم »اين هو هذا السجني الذي حتاكموننا 

على اقواله«.

»وائل« استغل الفتيات عرب أحد مواقع التواصل
حببه  أوهمهن  بعدما  شباكه  يف  الفتيات  من  عددًا  ع.س.  أوقع 
التواصل، ليتوصل إىل  أحد مواقع  هلن مستخدمًا امسًا وهميًا عرب 

ابتزازهن بعد تهديدهن بنشر صورهن وهن عاريات.
ومحاية  املعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  من  دورية  متكنت  وقد 
يف  توقيفه  من  القضائية،  الشرطة  وحدة  يف  الفكرية  امللكية 

طرابلس ويدعى ع.س. )24 عامًا(.
وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه بالتعرف على العديد من الفتيات من 
بينهن قاصرات، وذلك من خالل إنشائه حسابًا وهميًا عرب تطبيق 
يقوم  ثم  ومن   »Waelal.ahmad« باسم   »Instagram«
بإيهامهن حببه ويعدهن بالزواج، ثم يستحصل منهن على صور هلن 
عاريات، وبوضع غري حمتشم، ويعمد إىل ابتزازهن ماليًا، وتهديدهن 

بنشر الصور على مواقع التواصل االجتماعي.
وقد تعرفت إليه بعض من اللواتي وقعن ضحية أعماله، واختذن 

حبقه صفة اإلدعاء الشخصي.
عدم  املواطنني،  من  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وطلبت 
الفيديو بشكل غري  عرب  أنفسهم  أو تصوير  فوتوغرافية  أخذ صور 
الئق، كي ال يقعوا ضحية، ويتم استغالهلم من قبل اآلخرين، وعدم 
االتصال  خالل  من  احلاالت  هذه  مثل  عن  فورًا  اإلبالغ  الرتدد يف 
مبكتب مكافحة جرائم املعلوماتية ومحاية امللكية الفكرية على الرقم 
القضاء  إشارة  على  بناء  القانوني،  املقتضى  إلجراء   01/293293

املختص.

29 سورياً دخلوا تهريبًا
يف إطار مكافحة تهريب األشخاص من سوريا إىل لبنان، ونتيجة 
األمن  قوى  يف  املعلومات«  »شعبة  متكنت  والرصد،  للمتابعة 
الداخلي، من توقيف 29 شخصًا من اجلنسية السورية، بينهم مثانية 
األراضي  إىل  دخلوا  البقاعية،  الصويري  بلدة  يف  وذلك  أطفال، 

اللبنانية خلسة.
ومت ضبط سيارة نوع مرسيدس من دون لوحات ومخس بطاقات 

هوية سورية.
وسلموا إىل القطعة املعنية إلجراء املقتضى القانوني حبقهم.

توقيف 13 بتزوير مستندات سفر
قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع 
لتسهيل  سفر  مستندات  تزوير  جبرم  شخصًا  عشر  ثالثة  بتوقيف 
وآسيوية  أوروبية  دول  إىل  لبنان  من  أشخاص  انتقال  عمليات 
إىل  مجيعًا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وأفريقية.وبعد 

القضاء املختص.

»تشكيلة« خمّدرات ُضبطت على حاجز أمين يف 
أبلح

متكن عناصر حاجز تل عمارة / اجلامعة األنطونية / أبلح يف وحدة 
للقضاء  مطلوب  أحدهم  أشخاص   6 توقيف  من  اإلقليمي،  الدرك 
وآخرين ُضبط حبوزتهم مواد خمّدرة، عبارة عن حواىل 100 غ من 
مادة حشيشة الكيف وبضع غرامات من مادة الكوكايني واهلريويني، 

السيلفيا واحلبوب املخدرة.
وقد تبني أنه يوجد حبّق أحدهم 4 خالصات أحكام ومذكرتي توقيف 

جبرائم قتل، تهديد وإطالق نار من سالح حربي، معاملة بشدة.

لصوص يعتدون على خادمي مسجد الصفا
النبع  رأس  حملة  يف  الصفا  مسجد  خادمي  على  لصوص  اعتدى 
يف  وبعثروا  املسجد  ودخلوا  مسدسًا،  عليهما  وشهروا  بريوت   -
وجهازي  توب(  )الب  جهاز  وسرقوا  املكتبة  وخصوصًا  حمتوياته 

اخلادمني اخللويني .
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جعجع من سيدني: نظام الوصاية نفى عون واعتقلين وعندما متوت 14 آذار ميوت لبنان ولبنان باق اىل أبد اآلبدين

يف  اللبنانية  القوات  أقامت 
األول،  مهرجانها  اسرتاليا 
الدكتور  احلزب  رئيس  برعاية 
النائب  وعقيلته  جعجع  مسري 
قاعة  يف  جعجع،  سرتيدا 
سيدني،  يف  »الملونتاج« 
اجمللس  عضو  مبشاركة 
كالرك  دايفيد  التشريعي 
ممثال رئيس الوزراء االسرتالي 
رئيسة حكومة  مالكوم ترينبل، 
برجلكيان،  غالديس  الوالية 
بيطار  جورج  اللبناني  السفري 
غامن، النائب جايسن كلري ممثال 
الفيديرالية  املعارضة  زعيم 
املعارضة  زعيم  شورتن،  بيل 
األبرشية  راعي  فولي،  لوك 
انطوان  املطران  املارونية 
أبرشية  راعي  طربيه،  شربل 
املطران  الكاثوليك  الروم 
احزاب:  ممثلي  رباط،  روبري 
احلر  الوطين  والتيار  الكتائب 
االحرار  والوطنيني  واملستقبل 
وحركة االستقالل، اضافة اىل 
سيدني  يف  القوات  مسؤولي 
االسرتالية،  الواليات  وباقي 
دينية  وفاعليات  حزبي  و1500 

واجتماعية.
بالنشيدين  املهرجان  بدأ 
ونشيد  واالسرتالي  اللبناني 
فدقيقة  اللبنانية،  القوات 
صمت عن ارواح الشهداء، ثم 
قدمت ماري روز جعجع ونسرين 
خضرا االحتفال الذي بدأ بصالة 

تالها طربيه.

كالرك
حتيات  ناقال  كالرك  وحتدث 
»ضيفي  اىل  احلكومة  رئيس 

اسرتاليا« ونوه »بدور القوات 
احلياة  يف  ورئيسها،  اللبنانية 
جلهة  لبنان  يف  السياسية 
وسيادة  حرية  عن  الدفاع 
وكرامة لبنان، مثنيا على عمل 

القواتيني يف اسرتاليا«.

كلري
احرتام  فقال:«هناك  كلري  اما 
كبري للدكتور جعجع ورفاقه يف 
لقب  عليه  واطلق  اسرتاليا«، 
القيم  عن  يدافع  النه  البطل 
ذاتها اليت تؤمن بها اسرتاليا، 
ليس  لبنان  ان  »على  مشددا 
بل هو رسالة كما  جمرد وطن 

اطلق عليه قداسة البابا«.

بريجييلكيان
»عن  برجلكيان  اعربت  بدورها 
اعتزازها الن تكون يف حضرة 
الذي  واملبادىء  القيم  رجل 
يريد ان يبين وطنا جديدا على 
والدميقراطية  العدالة  أسس 
االنسان«، ونوهت مبا  وحقوق 
للبنان  جعجع  الدكتور  قدمه 
وأثنت على دور اجلالية اللبنانية 

احليوي والبناء يف اسرتاليا«.

فولي
زيارته  فولي  استذكر  كذلك 
مع  ولقائه  لبنان  اىل  االخرية 
جعجع مرحبا به يف سيدني بني 
أهله ورفاقه وقال:«ان الدكتور 
جعجع عمل ملصلحة وطنه قبل 
مصلحته اخلاصة وقبل حزبه«، 
جيب  لبنان  مصري  »ان  مؤكدا 
ان حيدده أبناؤه وليس سوريا 

او ايران«.

عبيد
اسرتاليا  القوات يف  كلمة  اما 
فألقاها رئيس املقاطعة طوني 
رفاقه  وباسم  »بامسه  عبيد 
القوات  دعموا  الذين  ومجيع 
أشد  يف  جانبها  اىل  ووقفوا 
سنة   38 وقال:«منذ  احملن«، 
احلكيم،  على  تعرفت  حني 
ال  الذي  القائد  على  تعرفت 
يتعب، ظن البعض ان 11 سنة 
حبس قد غريتك، وانا أقول ال، 
القطارة  ايام  من  ادرك  ألنين 
الليل  ان  كانت حمبستك  اليت 
كان يتعب اما انت فال. كنت 
الوطن  ترسم خطة دفاعك عن 
وكان همك ان تستعيد الدولة 
عافيتها وما زال هذا همك حتى 

اليوم«.
شربل  مار  »ان  اىل  واشار 
يف  الدائم  جعجع  رفيق  كان 
مؤكدا  الدفاع«،  وزارة  حمبسة 
احملن  من  الرغم  على  »انه 
رغم  وعلى  وتنوعها،  وكثرتها 
طول الطريق وصعوبتها، كنت 
قلبك  يف  الرجاء  حتمل  دائما 
وتعمل  عملك  يف  والتفاؤل 

بفرح املؤمن«.
وخاطب جعجع قائال:«11 سنة، 
وقاهرة  صعبة  طويلة  كانت 
وانت واجهتها كالعادة بصالبة 
املؤمن فلم تهبط عزميتك ومل 
أضعفت  وال  إرادتك  تكسر 
إميانك بانه ال يصح اال الصحيح 

يف النهاية«.

وتطرق اىل موضوع االنتخابات 
فأكد ان »مكتب القوات سيبقى 

مفتوحا كل يوم لتسهيل مسألة 
التسجيل«.

وتابع:«بيننا رفيقة يف كانون 
األول سنة 1990 سأهلا املطران 
مسري  تريدين  هل  شبيعة: 
النعم  كانت  لك؟  زوجا  جعجع 
ليس فقط لشريك حياتها، بل 
للمؤسسة  بالتضحية  للشراكة 
وإميانها  صالبتها  بفضل  اليت 
وحبها للحكيم مل تشعر باخلوف 
قضبان  من  وال  اجلالد  من  ال 
مع  صامدة  بقيت  السجن. 
على  جرأة،  وبكل  رفاقنا 
على  واحلفاظ  املسؤولية  حتمل 
املخاطر  كل  وحتدت  املؤسسة 
طول ال11 سنة ونصف. وكلنا 
نعلم صعوبة تلك املرحلة ولكن 
كانت  سرتيدا  السيدة  جرأت 

حيث ال جيرؤ اآلخرون«.
روحانية  »ان  اىل  الفتا  وختم 
مسري جعجع العظيمة تتجلى يف 
جترده عن املادة وخصوصا عن 
عاشها  أمثلة  واعطى  املال«، 

معه عن قرب تؤكد ذلك.

جعجع
بدوره القى جعجع كلمة، وشكر 
االسرتاليني  املسؤولني  فيها 
االحتفال  يف  مشاركتهم  على 
وقال:«األرض والسماء تزوالن 
وحرف واحد من كالمك يا ربي 
ال يزول، هذا الكالم مسعه كثر 
من الناس وحنن كان لدينا احلظ 
األوفر يف أن نسمعه ونعيشه. 
الوراء،  إىل  سنينا  عدنا  إذا 
كانت  الصورة،  واستعرضنا 
احلاضرين  من  كبرية  جمموعة 
الليلة بيننا بصدد الوصول إىل 

جائعني،  منهكني،  أسرتاليا، 
يف  بقي  آخر  قسم  مرتوكني، 
مقهورين  مضطهدين،  لبنان 
مع  مستمر  بشكل  ومالحقني 
رفاق آخرين حتت سابع أرض، 
وصلوا  من  يتنفسون.  بالكاد 
اليوم،  بيننا  وهم  هنا  إىل 
وباإلضافة إىل مصاعبهم، بقوا 
يعيشون  لبنان  يف  وكأنهم 
يف  رفاقهم  مع  االضطهاد 
همني.  همهم  وكان  املعتقل، 
هنا  الدنيا  انتهت  قالوا:  كثر 
من  توقف.  قد  الزمن  وكأن 
يف  سنلتقي  اننا  ليقول  كان 
يوم ما يف صالة واحدة ووجها 
لوجه؟ األرض والسماء تزوالن 
وحرف واحد من كالمك يا ربي 

ال يزول«.
الصحيح.  إال  يصح  اضاف:«ال 
إال  يصح  مل  تارخينا  كل  ويف 
يصح  ال  الصحيح  الصحيح. 
حسب ساعتنا إمنا حبسب ساعة 
على  موقتة  غري  وهي  ربنا 
أن  علينا  جيب  وحنن  ساعتنا، 
نوقت ساعتنا على ساعة ربنا. 
عندما كنت حتت األرض، كان 
بتعذيب  منهمكني  السجانون 
هنا  من  يعتقلون  آخرين، 
خطأ  احتجزوهم  من  وحيررون 
احلقيقة كنت  من هناك، ويف 
أجلس وكأنين وحيدا وكأنين ال 
أشعر بكل ما جيري من حولي. 
ألف  ثالثون  الكثريون:  قال 
عسكري سوري كيف سيخرجون 
أكثرية  وجود  مع  لبنان  من 
مع  متآمرة  السياسية  الطبقة 
وكأنه  أمورهم  وتسهل  هؤالء 
بينت  التجربة  لكن  الزمن،  آخر 

أن آخر الزمن هو يف قلب كل 
وبقينا  هم  ذهبوا  منا.  واحد 
وجها  معكم  اليوم  حنن، وحنن 

لوجه«.
وتابع:«ان كل هذا كان سببه 
حافظ  نظام  الوصاية،  عهد 
األسد الذي نفى ميشال عون، 
اللبنانية،  القوات  حزب  حل 
ورفاقه،  جعجع  مسري  إعتقل 
إضطهد اآلخرين والحق زوجيت. 
االعتقال،  سنوات  أوىل  يف 
كانت سرتيدا عندما خترج تلحق 
بها سيارة من نظام الوصاية. 
أمنها  طبعا ليس خلوفهم على 
هم كانوا يالحقونها لريوا أين 
تذهب، وإن كان لدينا بعد أي 
الرغم  وعلى  إلغالقه.  متنفس 
وأصبحوا  هم  ذهبوا  ذلك  من 
ما  وحنن  أرض  سابع  حتت 
األسد  نظام  نتنفس.  زلنا 
قصف األشرفية، زحلة، قنات، 
بشري  قتل  صيدا،  طرابلس، 
ورفيق  جنبالط  وكمال  اجلميل 
احلريري ولألسف ينسى بعض 
وكل  ذلك،  كل  اللبنانيني 
همهم يف الوقت احلاضر إجياد 
طريقة لنسج عالقات مع نظام 
األسد حتت مئة ذريعة وذريعة 
ويقولون: أال تريدون أن يعود 
النازحون لذلك نريد أن نناقش 
متاما  األسد،  نظام  مع  ذلك 
الذهاب  أردت  إن  يقول  كمن 
طائرة  فاستقل  أمريكا  إىل 
بانكوك. جل ما يف األمر، إجياد 
احلجج إلعادة نسج عالقات مع 
لنظام  عودة  ال  األسد.  نظام 

عبيدفوليكلريكالركبريجييكليانجعجعطربيه

سليم الشدياق يتسلم درع التقدير من الدكتور جعجع وعقيلته النائب سرتيداالدكتور جعجع يتسلم درع التقدير من القوات اللبنانية  يف سيدنيوقوفا لالناشيد وكذلك حدادا واجالال ألرواح الشهداء

حزب االحرار مع الدكتور جعجع وعقيلته النائب سرتيداجورج غصني وعقيلته الربوفيسورة فاديا  مع الدكتور جعجع وعقيلته النائب سرتيدا جان ونيسي ناصيف مع الدكتور جعجع وعقيلته النائب سرتيدا
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 Shop 3, 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 -  Tel: 02 9790 5807

تشكيلة واسعة ومتنوعة من الحلويات العربية واالفرنجية

129 Haldon St, Lakemba NSW 2195 -  Tel: 02 8021 5737

خربة أكثر من 30 سنة يف  عالم الحلويات
حمالت ملك احللويات  لصاحبيها السيد مسري خاجني والسيدة رشا املنـّاوي اسم أصبح على كل شفة ولسان لدى ابناء اجلالية اللبنانية والعربية.. وذلك يعود 
للخربة الطويلة اليت يتمتع بها صاحبا احملالت.. فالسيد مسري له خربة طويلة تزيد على ثالثني عاما يف عامل احللويات.. اما السيدة رشا فلها تاريخ ناصع يف 

تصنيح احللويات يربو على 17 سنة .. وقد  وضع كل من مسري ورشا خربتهما معا فطورا هذه الصناعة وارتقيا بها اىل عامل الشهرة.
فمنذ حواىل السنتني افتتحا فرعهما االول يف منطقة غرينايكر فاكتسب شهرة واسعة نظرا للنكهة املميزة للحلويات وجوتها والنظافة والتامة داخل احملل 

واخلدمة املمتازة والـ »اهال وسهال« اليت يستقبالن بها الزبائن والبسمة اليت ال تفارق وجهيهما حيث يشعر الزبائن وكأنهم »من اهل البيت«.
ونزوال عن رغبة العديد من الزبائن الذين كانوا يتوافدون من مناطق جماورة قام صاحبا احملل بافتتاح الفرع الثاني يف منطقة الكمبا خلدمة ابناء املنطقة 

وضواحيها
ويف سؤال للسيد مسري عن سبب اختياره هذه املهنة قال انه ورثها »أبّا عن جّد« حيث تعلمها منذ صغره على يد والده الذي هو اآلخر ورثها وتعلمها عن والده 

املشهور بصناعة احللويات والذي له خربة تتعدى الـ 50 عاما يف هذه الصناعة.
وعما اذا كان قد اكتفى مبا تعلمه من والده قال السيد مسري ان كل صناعة قابلة للتطور واالضافات وهكذا فلم نكتِف انا ورشا مبا تعلمناه بل قمنا بتحسني 

النكهة وزيادة نكهات أخرى لتكون مميزة.
وعندما سئل عما مييز حلوياتهم قال تتميز حلوياتنا باجلودة والنظافة كما انها ذات قطر قليل  واننا خمتصون بصناعة الفطاير باجلوز والقشطة ذات الطعم 

اخلاص والفريد من نوعه.
ويتميز ملك احللويات بتشيكلة واسعة من قوالب الكاتو بنكهات متعددة جلميع املناسبات وصواني القشطة على خمتلف انواعها بأسعار خاصة، اضافة اىل 
احللويات العربية واالفرجنية.. بقالوة، بييت فور، معمول بالفستق واجلوز  والتمر ومعمول مّد، زنود الست بالقشطة والشوكواله، منـّورة، صفوف، شعيبيات،  

كنافة بالقشطة واجلنب وحالوة اجلنب وغريها الكثري.
زوروا ملك احللويات على العنوانني أدناه وستصبحون من زبائنه الدائمني.. وع قبال الفرع الثالث واملزيد من الفروع والنجاح والتألق. 

العودة  لبنان،  إىل  األسد 
عودة  هي  املمكنة  الوحيدة 
النازحني السوريني إىل سوريا 
هي  لذلك  الوحيدة  والطريقة 
هذا  تسييس  عن  االبتعاد  يف 
باالبتعاد  خصوصا  املوضوع، 
عن االسد والتعاون مع الدول 
لعودة  املمر  اليت ستكون هي 
إىل  السوريني  النازحني 

ديارهم«.
وقال:«نعترب أنفسنا اليوم أننا 
نقاوم ومقاوتنا مستمرة. أقول 
لكل فرد من رفاقنا وأصدقائنا 
األيام  من  يوما  حنتكر  مل 
املقاومة على الشعب اللبناني، 
حلظة  أي  على  تندموا  ال  لكن 
اليت مرت علينا.  اللحظات  من 
أن هناك اشياء  اعتبار  ميكنكم 
ميكنكم  احلياة،  يف  فاتتكم 
اعتبار انكم اضطهدمت وتعذبتم، 
كان باستطاعتنا أن نعيش على 
أن  أعترب  أنا  يكون،  ما  أفضل 
اهم مرحلة من حياتي كانت يف 
املهم  ليس  االعتقال.  مرحلة 
تنتهي  أينما  إمنا  تكون  أين 
املطاف.  نهاية  يف  االمور  بك 
إميل حلود جلس تسع سنوات 
يف قصر بعبدا، لكن ماذا جرى 
أننا  فخورون  حنن  ذلك؟  بعد 
الشعب  وندعو  املقاومة  يف 
بروح  يتمتع  أن  إىل  اللبناني 
الطريق  ألنها  هذه،  املقاومة 
جبميع  خالصنا.  إىل  الوحيد 
الفضل  لدينا  ليس  األحوال، 
يف أن نكون يف املقاومة ألننا 
برعما صغريا على شجرة كبرية 
كلها مقاومة منذ آالف السنني 

حتى اليوم«.
يف  فكرنا  »إذا  واعلن 
اإلمرباطوريات  ويف  جدودنا 
مرت  اليت  والديكتاتوريات 
عليهم واليت واجهوها، جند أن 
ما نقوم به اليوم صغري كثريا 
أمام ما قاموا هم به، وسنكمل 
مبا نقوم به كي نصل يف لبنان 

إىل ما نصبو إليه«.
وعن الوضع احلالي يف لبنان، 
يف  جعجع:«انتشرت  قال 
جديدة  فلسفة  مؤخرا  لبنان 
هلا  اليت  التذمر  فلسفة  امسها 
والكثري  وسلبياتها،  إجيابياتها 
ألجلها  يتذمر  اليت  األمور  من 
أن  اريد  صحيحة.  الناس 
املمتلىء  النصف  عن  أحتدث 
من الكوب، ليس جتاهال للقسم 
مللئه.  سعيا  بل  منه  الفارغ 
يقولونه  ما  كل  من  فبالرغم 
لكم، من كل ما تسمعوه ومن 
عظيم.  بلد  لبنان  آرائكم،  كل 
خالل السنوات السبع املاضية، 
الشرق  يف  دولة  تبق  مل 
األوسط إال وسقطت، والبعض 
من هذه الدول كانت أنظمتها 
والعراق  كسوريا  جدا،  عاتية 
لبنان  وغريها،  وليبيا  واليمن 
السنة  ونصف  سنتني  بقي 
للجمهورية  رئيس  دون  من 
ومن دون حكومة وتقريبا دون 
هل  جرى؟  ماذا  نواب،  جملس 
متكن  كيف  يوما  أحدكم  سأل 
دون  من  االستمرار  من  لبنان 
وكيف  الدستورية  املقومات 
استطاع الصمود؟ نسبة اجلرائم 
يف لبنان اقل منها يف أسرتاليا 
وتستطيع أن جتول يف سيارتك 
مساء يف كل البلد من دون أن 

تتعرض ألي مكروه«.
الرغم  على  »انه  وأوضح 
دولة  ميلك  ال  لبنان  أن  من 
فعلية، تالحظون أن اللبنانيني 
الشرق  يف  بشرية  طاقة  أهم 
األوسط. اإلمارات أكثر الدول 
أن  شك  وال  املنطقة  يف  منوا 
يف  كبري  فضل  لالماراتيني 
اىل  أيضا  أنظروا  لكن  ذلك، 
أو يف  هناك  اللبنانية  العقول 
ودول  اخلليج  دول  من  غريها 
يف  هنا  وبالتحديد  العامل 
أن  معناه  ذلك  كل  أسرتاليا. 
خطأ  وليس  حقيقي  بلد  لبنان 
وجذوره  بيكو   - سايكس  يف 

حتى  قادر  غري  لكنه  عميقة، 
ملاذا؟  يزهر،  أن  على  الساعة 
من  جيدا.  به  نهتم  ال  ألننا 
بلبنان،  االهتمام  السهل 
الكالم  على  كلبنانيني  تعودنا 
انطالقا  شيء  أي  نفعل  وال 
أربع  بعد  ونعود  كالمنا،  من 
األشخاص  النتخاب  سنوات 
ثورة  إىل  حنتاج  ال  انفسهم. 
األمور،  لتغيري  إنقالب  إىل  أو 
بأننا  نقتنع  أن  يلزمنا  ما  كل 
والذهاب  األمور  تغيري  نريد 
إىل وضعية أفضل. نعم هناك 
كيف  تالحظون  انتم  بدائل. 
التغيري  من  وزراء  ثالثة  متكن 
يف احلكومة، فكيف لو كانوا 13 
وزيرا؟، طبعا لكانوا فعلوا كل 
شيء. ومن يستطيع أن يوصل 
هناك  أصواتكم.  طبعا  هؤالء؟ 
أن  البعض  لدى  راسخة  قناعة 
الدول األجنبية تتدخل يف كل 
شيء وهذه قناعة خاطئة. وأنا 
أكلمكم عن خربة مباشرة عمرها 
30 عاما من التعاطي مع الدول 
ال  عندما  واألحزاب.  والقوى 
فعل  على  قادرين  حنن  نكون 
اليت لديها  أي شيء، فالدول 
مصاحل يف لبنان واملنطقة هي 

وإذا  وتتحرك.  ستبادر  اليت 
أردنا حنن أن نأخذ زمام األمور 
التدخل. عندها  ألحد  ميكن  ال 
الشرق  أمل حتصل مشاكل يف 
لبنان؟  تطل  فلم مل  األوسط؟ 
أمجعوا  اللبنانيني  الفرقاء  ألن 
مستقرا  الوضع  يبقى  أن  على 
يدكم  يف  التغيري  البلد.  يف 
هو  يفيد  ما  يفيد.  ال  والتذمر 
يف  إما  والتصويت،  العمل 
التسجيل  خالل  من  وإما  لبنان 

للتصويت يف أسرتاليا«.
اداء  نرى  أن  »قبل  انه  واكد 
نقيم  أن  علينا  السياسيني، 
خصوصا  كمواطنني،  أداءنا 
أنتم واللبنانيني يف االنتشار. 
قد  الداخل  يف  اللبنانيون 
لكنكم  الزعيم،  إىل  حيتاجون 
أحد.  إىل  حتتاجون  ال  أنتم 
التصويت  على  قادرون  أنتم 
لبنان.  ليحيا  لقناعاتكم  تبعا 
وجذوره  جدي  وطن  فلبنان 
التاريخ، ما ينقصه  عميقة يف 
يف  والدميقراطية  االهتمام. 
فعلية،  دميقراطية  هي  لبنان 
لبنان  دميقراطية  من  وانطالقا 
يف  الدميقراطية  ستنتشر 
ترتكوها  فال  األوسط،  الشرق 

تذبل  ال  كي  لبنان  يف  تذبل 
يف املنطقة. سرتيدا وأنا نشعر 
كأننا  وأشعر  أهلنا  بني  بأننا 
نستضيف  لبنان  يف  حفل  يف 
فيه بعض األجانب. لبنان آخر 
فقط  حيتاج  اليوم  هنا  موجود 
هنا  من  سنذهب  يصوت.  أن 

وكلنا معنويات«.
مل  آذار   14 »ان  جعجع  وختم 
وعندما  ترزق،  حية  وهي  متت 
نشاهد إعالم 8 آذار يتأكد لنا 
ذلك، والفريق اآلخر ينتظر من 
أننا  مع  الضربة  ستأتيه  أين 
ضربة  اي  توجيه  بصدد  لسنا 
لسبب  حية  آذار   14 أحد.  ألي 
بسيط هو لبنان، وعندما متوت 
ولبنان  لبنان،  ميوت  آذار   14
آذار   14 اآلبدين.  أبد  إىل  باق 
مستمرة بكل مرحلة من املراحل. 
اهليكل التنظيمي الذي تعتمده 
أن  األكيد  ولكن  تفصيلي  أمر 
باقية  والروح  باق  املشروع 
على  وسنبقى  باق  واهلدف 
حتقيقه  حتى  املشروع  هذا 

بالكامل«.

افالم وثائقية وهدايا
من  عدد  املناسبة  ختلل 

القوات  الوثائقية حول  األفالم 
تراث  من  ولوحات  اللبنانية، 

الشعب األصلي االبورجيين.
ويف اخلتام، قدم كل من عبيد 
جهاد  سيدني  مركز  ورئيس 
القانوني  واملستشار  داغر 
الدولية  للشؤون  للقوات 
احملامي ستيف ستاننت هديتني 
كما  وعقيلته،  جلعجع  رمزيتني 
العامة  العالقات  مسؤول  أعلن 
عن  جعجع  داني  القوات  يف 
تقديم جعجع وعقيلته هدية اىل 
اسرتاليا«  يف  القوات  بي   «
سليم الشدياق و«أم القوات« 

الراحلة تريز الشدياق.
شكر  كلمة  الشدياق  والقى 
اسرتاليا  يف  القواتيني  خالهلا 
أسري  لكي  ساعدوني  »الذين 
املقاومة  طريق  على  معهم 
احيي  كما  احلقيقية،  اللبنانية 
جعجع  والسيدة  احلزب  رئيس 

على حمبتهما«.
يكن  مل  الشدياق  ان  اشارة 
اللبنانية  القوات  اىل  ينتمي 
اال انه وقف اىل جانب الكوادر 
مغادرة  اىل  اضطروا  الذين 
لبنان حنو اسرتاليا، بعد اعتقال 

جعجع.
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عذرًا إىل أّم الّشهيِد 
ومغفرْة

حربي دمي ووعاء قليب 
حمربْه

عذرًا إذا اختلط الرياُع 
برجفيت 

فأنا أحّدث عن بسالة
 قسورْة

هو أنبُل األحياء
 يهدأ شاخمًا

هو سّيٌد 
وقت ارتكاب اجملزرْة

هو رّفُة اإلصباِح 
الحْت يف العال
فانداح سلٌم 

واستفاقْت قربْة
أّماه صربًا فاخللود 

شهادٌة
ُكتبْت ملن يف احلّق

 يشهر خنجرْه
ليذود عن وطٍن

 تكالب حولُه
جرذان ليٍل 

يف وجوٍه منكرْة
نبحوا حبقٍد 

والبنادق قد عوْت
صوت الّظالم رصاصهم

 ما أحقرْه
مل يدركوا 

ن الّرجولة شأننا
يف 

جتّسد  قد  طفٍل  كّل 
عنرتْة
خنساء

 وحدك والبطولة موقٌف
فهناك

 من عقد اليمني لينصرْه
أّم الّشهيد 

تقبلي عذري فقد 
ضاق الكالم

 على جمال احلنجرْة
محمد عامر األحمد

أّم الّشهيد 

بسيفه«.  يضرب  السلطان  خبز  من  يأكل  »من 
مقدمة  يف  الشعيب  املثل  هذا  تثبيت  أردت 
الثقايف  واقعنا  على  ينطبق  أصبح  ألنه  املقال 
التعميم(  دون  )من  املثقف  دور  تغرّي  أن  بعد 
من امللتزم بقضايا أمته ووطنه وقومه وأصبح 
سيف السلطان مسلطًا على أقالم الكّتاب الذين 
يفكرون بصوت عال بعيدًا عن مصاحل شخصية، 
نفعية، آنية وأنانية ضيقة، ويغّردون خارج سرب 
مثّقفي السلطان الذين رهنوا إرادتهم وسّخروا 
أقالمهم وحربوا صفحاتهم بسواد الكالم اإللغائي 
التبخريي بأسلوب أنتهازي جملرد أنهم من حاشية 
السلطان احملظية، ويأكلون من خبزه ويريدون 
حق يف  وجه  بدون  ومفهومهم  فرض سطوتهم 
إعتداء فاضح على  احلق واحلقيقة اليت ميعنون 

بها تشويهًا ليصبح احلق باطاًل والباطل حقًا!
ومن أجل خدمة مموليهم ال يتوانى هؤالء املثقفون 
ونعتهم  الرأي  خيالفهم  من  بكل  التهم  إلصاق 
بأبشع األوصاف كاجلهل واالجرام والتخلف وال 
يتورعون عن التشكيك يف وطنيتهم وصواًل اىل 
احلجج  وإستعمال  االكاذيب  بإطالق  تكفريهم، 

املخادعة اليت تفتقر اىل أي مصداقية .
اإلنتهازيني  واملثّقفني  الثقافة  من  النوع  هذا 
ولكل  املستويات  كل  على  رصدهم  ميكن 
إىل  حباجة  ليس  واملرء  ومرتبة.  درجة  منهم 
تعاشر  من  لي  »قّل  منوال  وعلى  ميكروسكوب 
أقل لك من أنت« ينسحب عليهم القول قّل لي 
أين تكتب أقل لك من أنت حيث يتلّون كالمهم 

حسب رغبات ولّي النعمة.
التبخري  مثّقفي  يف  تبقى  الكربى  الطامة  لكن 
اإلنتهازيني والذين بتلّونهم احلربائي على طريقة 
السمات  من  الكثري  يتقامسون  مقال  مقام  لكل 
واملواصفات مع مثّقفي السلطان، وميّيزهم عنهم 
خدماتهم  لعرض  األبواب  كل  على  يقفون  أّنهم 
ملن يدفع أكثر، ويقّدمون أوراق اعتمادهم بدون 
فني وليس  بروتوكول ألن هذا الصنف من امُلَسخَّ
وينتظرون  القيم  كل  عن  خارجون  املثقفني، 

صعود الدخان األبيض إلمتام صفقاتهم.
يفهم املرء أن هناك تضارب مصاحل بني الدول. 
بالدهم  مصاحل  مع  ووقوفهم  املثقفني  وحتّزب 
اإلنساني  اجلانب  يلغي  ال  أن  جيب  القومية 
كيف  الفهم  على  عصّي  هو  ما  ولكن  للمثقف، 
اخلصومة  حيّول  أن  الثقافة  يدعي  من  يستسيغ 
أو  متناسيًا  عداوة،  إىل  الداخلية  السياسة  يف 
الغيًا البعد الوطين والقومي واإلنساني، مسّلطًا 
من  ضد  ومشااًل  ميينًا  املسمومة  قلمه  سهام 
هو  ما  أيضًا  نتساءل  جيعلنا  ما  الرأى،  خيالفه 
وتدمري  التضليل  هذا  وراء  يكمن  الذي  اهلدف 
والتوعية  البّناء  والنقد  للحوار  الثقافية  األسس 
من قبل  الذين يدعون تنوير الناس وتثقيفهم، 
أنهم  الناس  هؤالء  إليهام  جيتهدون  حيث 
واقع  بينما  يدافعون عن مصاحلهم،  وأسيادهم 
احلال يشي عكس ذلك متامًا، واألنكى من ذلك 
أنهم يندفعون يف تغذية مشاعر احلقد والكراهية 
ومسيطرا  جاهاًل  الشعب  وإبقاء  التفرقة  وزرع 
العام  الرأي  وتضليل  إلرادتهم  وخاضعا  عليه 
الباطل  يف  خيشون  وال  الشفافية،  عن  بعيدأ 
لومة الئم كما هو احلال يف العامل العربي، حيث 
اخلاسر الوحيد هو الشعب الذي تتعقد مشاكله 
من احلياة اليومية ومعاناتها إىل اإلنتماء واهلوية 
الطائفية،  البدائية  األسس  إىل  تراجعت  اليت 
هلذا  وتأبيدًا  والعشائرية،  القبلية  املذهبية، 
الواقع القديم املتجّدد الذي كّرس أسس هذه 
املثّقف  الثقافية، يستمّر هذا  اإلجتماعية  اهلوية 
اإلنتهازي املنحرف عن القيم الوطنية والثقافية 
واإلجتماعية يف غّيه، ال يرّف له جفن وال يأخذ 
أي عربة من املأساة اليت تعصف بكل مكونات 
أو  األقطار  مستوى  على  كانت  سواء  العرب 
واألجيال  اجليل  اليت شّوهت هذا  أبنائها  ثقافة 
الدرك  هذا  من  اخلروج  يستدعي  حيث  القادمة 
جهودًا جبارة ألن اخلشية أن تكون األزمة جتّذرت 

وأصبحت عميقة منفلتة من عقاهلا.
فهل من يّتعظ؟!

عباس علي مراد
سدني أسرتاليا

ثقافة االلغاء واملثقف 
االنتهازي

يف  اللبنانيات  النساء  إحدى  أطلقتها  زلغوطة.. 
كرنفال لبنان 2017 يف أمجل منطقة سياحية يف 
زوار  من  أذنان  له  من  كل  فسمعها  أسرتاليا، 
ذلك املعلم السياحي.. وكأنها تريد أن تصل اىل 
أمساع املسؤولني يف لبنان، علهم يتساءلون عن 
مصدر تلك الزلغوطة، وملاذا أطلقتها تلك املرأة 
الدارلينغ  يف  املرفرفة  اللبنانية  األعالم  وسط 

هابر.
املغرتبني  آالف  غمرت  اليت  العارمة  الفرحة  إنها 
اللبنانيني الذين أتوا من كافة املناطق، لالحتفال 
الفلكلورية  لبنان  أرز  فرقة  وبعيد  لبنان،  بيوم 

األربعني.
أربعون سنة، وايلي عاقوري وفرقته يرفعون اسم 
لبنان عاليًا يف كل بقعة من بقاع األرض، فنالوا 
تكريم معظم الدول إال دولة واحدة إمسها ولألسف 
لبنان.. وكأن املسؤولني فيها ال يريدون لتلك 

املرأة أن تزغرد مرة أخرى. 
أطفالنا  وسنعلم  أنوفهم،  رغم  ستزغرد،  بلى 
الزغردة يف كرنفال يرتفع فيه علم لبنان، ولسان 

حالنا يردد مع الرحابنة:
خبطة قدمكم ع األرض هداره

إنتو األحبه وإلكن الصداره
الفرقة،  يف  سنة  األربعني  عرب  شارك  من  فكل 
نقدم له هذه األبيات، مع كلمة شكر كبرية، أكرب 

من احللم، وأشد وقعًا من دموع الفرح.
االحتفال،  قدمت  حوراني  سوزان  االعالمية 
فأجادت كعادتها، كما أن الفنان ألكس حدشييت 
إيلي  صديقه  ليشارك  أدليد  من  خصيصًا  جاء 

عاقوري فرحته. 
أن  حتى  أجادوا،  كلهم  والفنانون  الفنانات 
األطفال الصغار رقصوا من كثرة الطرب. كما أن 
عشرات الفرق األجنبية اليت شاركت، جعلت من 

املناسبة اللبنانية مناسبة عاملية بامتياز.
الفرقة  أترك االحتفال طلبت من مدرب  أن  قبل 
ايلي عاقوري أن يدعو الناس من اآلن للمشاركة 
بكرنفال لبنان 2018، فلم أجد عنده رغبة لذلك، 
اخلرب  تذيع  أن  سوزان  السيدة  بأذن  فهمست 

اآلف يشاركون فرقة أرز لبنان الفلكلورية فرحتها بعيدها الـ 40

فوافقت، وأمتنى أن تكون قد أعلنته، وإال سأعلنه 
أنا من اآلن.. اىل اللقاء يف كرنفال لبنان 2018 
اللبنانيني حتت راية  بإذن اهلل.. فمن مجع آالف 

بالده، ال حيق له أن يرتاجع.
وكالعادة ككل عام فقد حضر هذا املهرجاناآلالف 
من أبناء اجلالية اللبنانية وسائر اجلاليات العربية 
وحشد من أبناء اجملتمع األسرتالي، نظمت فرقة 
اللبناني  املهرجان  األحد  يوم  الفولكلورية  األرز 
يف    2017  The Lebanese Carnival السنوي 
أشهر  من  يعد  الذي  سيدني،  هاربريف  دارلينغ 

املواقع السياحية يف أسرتاليا.
األربعني  العيد  مع  العام  هذا  مهرجان  وتزامن 
الذي  عاقوري  إيلي  الفنان  بقيادة  األرز  لفرقة 
ليعكس  سنويًا  املهرجان  هذا  تنظيم  على  دأب 

الصورة احلضارية والثقافية للبنان.
الغد  املذيعة يف صوت  املهرجان  برنامج  قدمت 
من  عدد  فيه  وشارك  حوراني  سوزان  أسرتاليا 
مارك  النائب  تقدمهم  األسرتاليني  املسؤولني 
ويلز،  ساوث  نيو  حكومة  رئيسة  ممثال  كوري 
يف  املعارضة  زعيم  ممثاًل  ديب  جهاد  والنائب 
الوالية لوك فولي وعدد من النواب األسرتاليني 
إضافة إىل رئيس بلدية هورنزبي فيليب رادوك 
والسيد نقوال شدياق ممثاٍل القنصل اللبناني العام 
سفريًا  مؤخرًا  تعيينه  مت  الذي  غامن  بيطار  جورج 

لدى ماليزيا، وعدد من شخصيات اجلالية.
اللبنانية  الدبكة  من  لوحات  الكرنفال  ختلل 
والرقصات الفولكلورية قدمتها فرقة األرز بقيادة 
املؤسس إيلي عاقوري الذي كان ألقى كلمة رحب 
فيها باحلضور ودعا األهالي اىل تشجيع أوالدهم 
الدبكة  أصول  وتعلم  األرز  فرقة  اىل  لالنضمام 

للحفاظ على الرتاث اللبناني.
كما قدمت خالل املهرجان لوحات راقصة وغنائية 
قدمتها جموعة من الفرق والوجوه الفنية اللبنانية 

والعربية املعروفة يف أسرتاليا.
وكانت كذلك كلمات لكل من النواب مارك كوري، 
جهاد ديب، جيف لي، سويف كوستيس، دايفد 

كالرك ولرئيس بلدية هورنزبي فيليب رادوك.
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اعــالن
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

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

وغريها الكثري..
خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

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 27 تشرين األول

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

مــانغو )احلبة(  بـ 1،99 $ خيار لبناني )1 كـلغ  بـ 2،49 $

بــطيخ )بدون بذر( )1 كلغ(  بـ 1،20 $

مـاء )12X2 كلغ(  بـ 4،99 $

بــصل )الكيس 10 كلغ(  بـ 5،99 $بــندورة )1 كلغ(  بـ 1،99 $

خـس اسرتالي )اخلسـّة(  بـ 0،99 $



Page 24صفحة 24     

اعــالنات

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

على  صدرت  اليت  الكتب  هي  كثرية 
بتتبع  واهتمت  املاضية  العقود  مدار 
ساعدت  اليت  األيديولوجية  الصراعات 
على تكوين اجملتمع الربيطاني العصري، 
ونربز فيما يلي قائمة بأفضل 10 كتب 
من  بدًء  الربيطانية  السياسة  تناولت 

جورج لويد حتى بريكست:

الليربالية  إجنلرتا  »موت  كتاب   -
 )1935( دينغرفيلد  جلورج  الغريب« 
بها  احندر  اليت  الطريقة  عن  حتدث   :
احلزب الليربالي بعد أقل من عقد على 
من  متكنه  وعدم   1906 يف  انهياره 

قيادة احلكومة مرة أخرى.

السياسة«  عن  الدفاع  »يف  كتاب   -
ز الكتاب من  لربنارد كريك )1962(: ركَّ
منظور مؤلفه على الطريقة املثلى اليت 
ينبغي أن تدار بها السياسة اليت يراها 
ملوثًا  قذرًا،  جماال  األولي  شكلها  يف 
بالرشاوي، فوضويًا، ناقصًا وحمل نزاع 

على الدوام.

- كتاب »الدولة يف جمتمع رأمسالي« 
الكتاب  حذر   :)1969( ميليباند  لرالف 
األسواق  ترويض  يف  الفشل  أن  من 
سيقود لزيادة هيمنة قطاعات رئيسية 
الشركات  من  نسبيًا  قليل  عدد  عرب 

العمالقة.

لستيوارت  تاتشر«  »سياسة  كتاب   -
هول )1983(: تنبأ فيه هول بأن جناح 

أفضل 10 كتب يف السياسة الربيطانية من جورج لويد إىل بريكست

يتعلق بشغلها  فيما   ( الوشيك  تاتشر 
منصب رئيس الوزراء ( سيعين ما هو 
أكثر من تأرجح البندول االنتخابي ناحية 
اليمني، ومن ثم تأرجحه ناحية اليسار، 
تغيري  يف  جناحها  أيضًا  توقع  أنه  إذ 

السياسة واجملتمع.

هينيسي  لبيرت  »وايتهول«  كتاب   -
)1989( : ألقي الضوء على ما وصفها 
هينيسي بـ »احلكومة الدائمة« للخدمة 
لتاريخ  حي  وصف  وهو  املدنية. 
احلاصل  والتوتر و«التزاوج«  وايتهول 
والوزراء  املدنية  اخلدمة  موظفي  بني 
استنادًا إىل اتصاالت هينيسي واسعة 

النطاق وحبوثه الدقيقة.

فيها«  نتواجد  اليت  »الدولة  كتاب   -
لويل هاتون )1995(: وضع من خالله 
أصحاب  مال  »رأس  لـ  رؤية  هاتون 
فيها  ُتعَطى  أن  جيب  اليت  املصلحة« 
واجلمهور،  املوظفني  ملصاحل  األولوية 
وذلك  فقط،  املصاحل  أصحاب  وليس 

لصاحل اجملتمع األوسع يف النطاق.

- كتاب »التوظيف السياسي: اجلنس، 
الربيطاني«  الربملان  والفئة يف  العرق 
الفيندوسكي  وجوني  نوريس  لبيبا 
لتمثيل  مراجعة  أول  يعد   :)1995(
الربملان  العرقية يف  واألقليات  املرأة 
اإلجنليزي خالل 25 عامًا، ونوه إىل أن 
السياسية  للنخبة  االجتماعي  االحنياز 

ل الرجال البيض األثرياء. ُيَفضِّ

- كتاب »مكافآت غري عادلة : كشف 
بريطانيا  يف  املساواة  وعدم  اجلشع 
ووكر  ودافيد  توينيب  لبولي  اليوم« 
وقوع  من  قبل شهور  ُنِشَر   :  )2008(
األزمة املصرفية، وَفَضَح عقلية »ألني 
بها املصرفيون  اليت يتميز  أستحقها« 

وحماميو املدينة.

- كتاب »نهاية احلزب« ألندرو رونسلي 
)2010(: أبرز بشكل هو األكثر تفصياًل 
واألكثر موثوقية العالقة العاصفة بني 
توني بلري وجوردون براون اليت بدأت 
يف 2001 وانتهت بالفرتة اليت سبقت 

انتخابات عام 2010.

أعمال  جدول  االئتالف:  »بعد  كتاب   -
كوارتينغ،  لكواسي  لربيطانيا«  حمافظ 
كريس  راب،  دومينيك  باتيل،  برييت 
سكيدمور وليز تراس )2011(: تناول 
على  تقريبًا  عام  مرور  بعد  حدث  ما 
تشكيل احلكومة االئتالفية، حيث وضع 
نواب حمافظون منتخبون حديثًا أجندة لـ 
»اليمني اجلديد« الذي سعى لالنفصال 
عن تيار دافيد كامريون وحتديث نظام 
التحرر االقتصادي والتشكك جتاه القارة 
املدارس  جملانية  باملناداة  األوروبية، 
لتصبح قادرة على حتقيق أرباح، خفض 
اخلاص  القطاع  دور  وتعزيز  الضرائب 

يف قطاع الصحة الوطنية.

أعدت الزميل »إيالف« املادة نقاًل عن 
صحيفة »الغارديان« الربيطانية.
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أشرف أبو جاللة

لوعد  املئوية  الذكرى  أبواب  على 
»بلفور« املشؤوم )2 نوفمرب القادم(، 
الوزراء  رئيس  إستعداد  مع  وتزامنًا 
باإلجتماع  نتانياهو  بنيامني  الصهيوني 
يف  ماي  ترييزا  الربيطانية  بنظريته 
وعد  على  قرن  مبرور  لإلحتفال  لندن، 
آرثر  الربيطاني  اخلارجية  وزير  أطلقه 
الربيطاني  اللورد  اىل   )1917( بلفور 
اليهودي يونيل روتشيلد، مبنح اليهود 

وطنًا يف فلسطني... 
منعت »هيئة املواصالت« يف العاصمة 
تفضح  إعالنات  عرض  الربيطانية، 
ألرض  وإغتصابهم  الصهاينة  وحشية 

فلسطني وتشريد أهلها. 
قبل  الفارق  تبني  إعالنية،  ملصقات 
اإلحتالل اإلسرائيلي لفلسطني وبعده، 

مجاعية.  ومآس  جمازر  من  حصل  وما 
فإن  »غارديان«،  صحيفة  وحبسب 
اهليئة منعت هذه اإلعالنات يف حمطات 
املرتو، ألنها اعتربت أن وعد »بلفور«، 
اتهم  فيما  سياسي«،  »خالف  حمط 
إمانويل  بريطانيا  يف  فلسطني  سفري 
»املواصالت«  هيئة  هاساسيان، 

مبمارسة »الرقابة«.
للتذكري  نشرها  أريد  اليت  اإلعالنات 
مبرور قرن على »بلفور«، حتت األرض 
وفوقها، أزالتها السلطات الربيطانية، 
إحتجاجات  ترافقها  أن  يتوقع  فيما 
السلطات  تطالب  لندن،  يف  شعبية 
الربيطانية باإلعتذار عن وعد »بلفور«، 
زال  ما  الذي  الضرر  عن  والتعويض 

قائمًا حتى اليوم.

لندن مع وعد بلفور حتى اليوم!
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انت والعمــل

 2017 األول  تـشرين   21 Saturday 21 October 2017الـسبت 

أنت حمظوظ للغاية إن كنت شخصًا اجتماعيًا أو 
حتب التواصل بشكل يومي مع اآلخرين، فلدينا 
مهاراتك  تذهب  فلن  لك!  املناسبة  الوظائف 
التواصل  يف  املتميزة  ومهاراتك  االجتماعية 

وشخصيتك القوية سدى. 

يف الواقع، تلعب املهارات االجتماعية ومهارات 
الوظائف،  من  العديد  يف  مهمًا  دورًا  التواصل 

وهي بنفس أهمية املهارات التقنية.

يقدم لك خرباء بيت ..كوم، أكرب موقع للوظائف 
وظائف   6 يلي  ما  يف  األوسط،  الشرق  يف 

تتناسب مع شخصيتك االجتماعية:

1. مدير تسويق

يؤدي مدراء التسويق مهمة صعبة وهي التواصل 
أن  لذا جيب  األشخاص،  من  متنوعة  فئات  مع 
املستهدف  اجلمهور  فهم  على  قادرين  يكونوا 
وإتقان فن التحدث يف أساليب خمتلفة وبالتأكيد 
امتالك مهارة االقناع. كما يعمل مدراء التسويق 
كالعالقات  عدة  أقسام  مع  وثيق  بشكل  أيضًا 
العامة واملبيعات، لذا جيب أن يكونوا قادرين 
على التواصل مع أعضاء فرق العمل املختلفني 
وبناء عالقات قوية معهم، باإلضافة إىل امتالك 
بني  الوصل  حلقة  فهم  اجتماعية،  شخصية 
األعمال اليت حتدث يف الشركة والعامل اخلارجي، 
إذ جيب أن يقوموا بإنشاء عالقات مع العديد من 
بشكل  واجلماهري  العمل  لفهم سوق  األشخاص 
أفضل وتنفيذ محالت إعالنية وتسويقية فّعالة.

تقدم إىل وظائف التسويق.

2. تنفيذي مبيعات

اليت  املهارات  أهم  من  التواصل  مهارة  تعد 
يبحث عنها املدراء عند توظيف موظفي املبيعات، 
فمندوب املبيعات هو حلقة الوصل بني منتجات 

الشركة وعمالئها.

 وكي يتمكن هؤالء األشخاص من التحدث إىل 
واألهم  ما  منتج  وفوائد  مزايا  وشرح  العمالء 
عليهم  جيب  الشراء،  على  تشجيعهم  ذلك  من 
ومهارات  ولبقة  اجتماعية  يتمتعوا بشخصية  أن 

تواصل متميزة.

التمتع  أيضًا  املبيعات  موظفي  على  ينبغي  كما 
بقدرة على التواصل مع الشخص اآلخر واكتشاف 
احتياجاته وعرض املنتجات واخلدمات وفقًا لذلك 
واقناعه بأنها احلل األفضل، باإلضافة اىل احلفاظ 

على عالقات قوية معه على املدى الطويل.

تقدم إىل وظائف املبيعات.

3. خبري املوارد البشرية

إن كنت متتلك مهارات تواصل متميزة وشخصية 
حمبوبة وحتب حتفيز اآلخرين ولديك الصرب حلل 
املناسب  هو  اجملال  فهذا  اليومية،  املشاكل 
لك. إن خبري املوارد البشرية هو شخص جيتمع 
يوميًا مع األشخاص من داخل الشركة )املوظفني 
)املتقدمني  خارجها  أو  والشركاء(  واملدراء 
عن  مسؤول  وهو  اخل(،  والبائعني  للوظائف 
واحلفاظ  الشركة  داخل  الشخصية  العالقات 
ويعد  للجميع،  وممتعة  مرحية  عمل  بيئة  على 
وجيب  واملوظفني.  املدراء  بني  الوصل  صلة 
شخصية  امتالك  البشرية  املوارد  خرباء  على 
من  مهمًا  جزءًا  يعد  فذلك  واجتماعية،  ودودة 
عملية البحث عن املرشحني وتوظيفهم وتأهيل 
املوظفني اجلدد وتدريبهم. وكون هذه الوظيفة 
تتطلب العمل بشكل مباشر مع األشخاص، فهي 

مثالية لكل من ميتلك شخصية اجتماعية.

6 وظائف مناسبة لألشخاص الذين حيبون 
التواصل مع اآلخرين

تقدم إىل وظائف املوارد البشرية.

4. مدّرس

إن كنت حتب التحدث أمام اجلماهري وقادر على 
األشخاص،  من  فئة  أي  مع  بفعالية  التواصل 
فهذه الوظيفة مثالية لك! يقوم املدرسون يوميًا 
بالوقوف أمام جمموعة من الطالب والتحدث معهم 
حول موضوع معني والتواصل معهم ومساعدتهم 
امتالك  عليهم  جيب  لذا  ما،  مسألة  فهم  على 
التحدث  على  وقدرة  متميزة  تواصل  مهارات 
مع أي طالب بغض النظر عن عمره أو مستواه 
املدرسني  على  جيب  كما  املعين.  املوضوع  أو 
الطالب  وأهالي  العمل،  زمالء  مع  التواصل 
نقاط  وحتديد  وتقدمه  الطالب  تطور  ملناقشة 
عليهم  جيب  مبا  األهالي  ونصح  وضعفه  قوته 

فعله ملساعدة أبنائهم على حتقيق أهدافهم.

تقدم إىل وظائف التدريس.

5. ممّرض

يومي  بشكل  التواصل  كممرض  العمل  يتطلب 
كاملرضى  األشخاص  من  متنوعة  جمموعة  مع 
الرعاية  خرباء  من  وغريهم  واألطباء  وعائالتهم 
الصعبة  الوظيفة  هذه  تتطلب  لذلك  الصحية. 
امتالك مهارات تواصل جيدة وقدرة على فهم 
طرق  وشرح  الطيب  التاريخ  وتدوين  االعراض 
العالج وحتى إجراء الفحوصات. وغالبًا ما يضطر 
يشعرون  الذين  املرضى  لتهدئة  املمرضون 
لذا  عائلتهم،  أو  الفحوصات  بعض  من  بالقلق 
جيب أن يكونوا رمحاء ومتعاطفني مع املرضى. 
كما جيب على املمرضني أيضًا امتالك مهارات 
يتمكنوا  كي  فريق  ضمن  والعمل  التعاون 
حبالة  معين  شخص  أي  مع  بفعالية  العمل  من 
الوظيفة  هذه  تتطلب  الواقع،  يف  املريض. 
وحيب  باآلخرين  ويهتم  وصبورًا  ملتزمًا  شخصًا 
مساعدتهم وميتلك شخصية ودودة ورحيمة. وإن 
كنت متتلك شخصية اجتماعية وحتب التواصل مع 

اآلخرين، فهذه الوظيفة مناسبة لك!

تقدم إىل وظائف التمريض.

6. مسؤول العالقات العامة

تتمثل مهمة مسؤول العالقات العامة يف إدارة 
لذا  ومسعتهم،  والشركات  األفراد  صورة 
التجارية  العالمة  تسويق  تشمل  الوظيفة  فهذه 
من  الكثري  يتطلب  وذلك  بها،  الوعي  وزيادة 
الطاقة ومهارات تواصل وابداع. وغالبًا ما يكون 
الرمسيني  املتحدثني  العامة  العالقات  مسؤولو 
للشركة ويقومون مبهمة تسويق عالمتها التجارية 
خمتلف  يف  ومتثيلها  عمالئها  مع  والتواصل 
اجتماعية  شخصية  فامتالك  لذا  الفعاليات، 
يسّهل عملية التواصل مع اآلخرين وبناء عالقات 

قوية معهم والتنسيق بني العميل واجلمهور.

ما هو العدد املناسب للوظائف اليت جيب 
التقدم إليها؟

إن  لتحقيقه،  الذي تسعى  أيا كان اهلدف   
املزيد،  الكتشاف  حباجة  أنك  تعتقد  كنت 
فعندها جيب عليك التقدم إىل وظائف أكثر 

من غريك.

هل أنا مرشح متميز؟

شدة  مدى   )1 أمرين:  على  ذلك  يعتمد 
و2(  والشركة،  العمل  جمال  يف  املنافسة 

مدى أهمية ومتّيز مهاراتك.

لنفرض أنك تتقدم لوظيفة يف جمال املبيعات 
يف  الرائدة  التكنولوجيا  شركات  إحدى  يف 
بلدك، ال شك بأن مئات املرشحني يتنافسون 
معك على هذه الوظيفة. هنا جيب عليك تعزيز 
جهودك والبحث عن مزيد من فرص العمل.

يف املقابل، لنفرتض أنك مدير منتج متتلك 
وتسعى  اخلربة  من  سنوات   10 من  أكثر 
جمال  يف  تعمل  ناشئة  لشركة  لالنضمام 

الواقع املعزز.

الوظيفة  هذه  على  املنافسة  بأن  شك  ال   
للقبول  أكرب  بفرصة  أقل وستحظى  ستكون 
عليك  جيب  هنا  كبرية.  خربة  متتلك  كونك 
اختيار الوظائف بدقة والتقدم إىل تلك اليت 

تهمك فقط.

هل أتقدم إىل الوظائف بطريقة عشوائية؟

من األمور األخرى اليت جيب عليك جتنبها هي 
التقدم إىل الوظائف بطريقة عشوائية. تذكر 
أن الكثري ال يعين األفضل دومًا، فال تتقدم 
متطلباتها  إىل  النظر  دون  وظيفة  أي  إىل 
لوقتك  مضيعة  ذلك  يعد  إذ  وتفاصيلها، 

ولوقت صاحب العمل.

التوظيف  مواقع  تقوم  احلظ،  وحلسن 
عند  بتنبيهك  بيت.كوم  مثل  اإللكرتونية 
التقدم إىل وظيفة ال تتناسب مع مؤهالتك، 
وتتيح لك معرفة نسبة مالءمة سريتك الذاتية 
بهذه  ستتمكن  إليها.  تقدمت  وظيفة  لكل 
بطريقة  الوظائف  عن  البحث  من  الطريقة 

منّظمة ودقيقة.

وختامًا، احرص على البحث عن وظائف بنشاط 
وفعالية ولكن حبذر ودقة، تعّرف جيدًا على 
وضعك كباحث عن عمل، وتذكر بأن األمر ال 
يتعلق بعدد الوظائف اليت تتقدم إليها، بل 
مبستوى اجلهد الذي تبذله والتزامك والتقدم 

الذي حترزه.

خلمس  بوسعك  ما  تبذل  أن  األفضل  فمن   
 100 إىل  التقدم  من  بداًل  فقط،  وظائف 

وظيفة دون بذل أي جمهود.

ال شك بأنك تعلم مدى شدة املنافسة على 
هذه  شدة  ختتلف  قد  احلالية.  العمل  فرص 
املنافسة من دولة ألخرى أو من جمال عمل 
آلخر، ولكن بشكل عام يتنافس عادة مئات 

املرشحني على وظيفة واحدة.

 وال شك بأنك تعلم أيضًا أن الشركات يف 
منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا تتلقى 
الشاغرة  لوظائفها  الطلبات  من  أكرب  عدد 
املناطق، وبالتالي تكون  مقارنة بغريها من 

املنافسة فيها أكثر شدة.

للوظائف  موقع  أكرب  ..كوم،  بيت  يف  حنن 
الباحثني  كافة  ننصح  األوسط،  الشرق  يف 
عن عمل ببذل ما بوسعهم لتحسني سريهم 
الذاتية وملفاتهم الشخصية وكافة العناصر 
متّيزهم عن غريهم  اليت تساهم يف  األخرى 
بالتأكد  أيضًا  ننصحهم  كما  املرشحني.  من 
وظيفة  لكل  الذاتية  سريتهم  مالءمة  من 
يتقدمون إليها، حيث جيب عليهم التأكد من 
امتالكهم للمهارات املناسبة كي يتمكنوا من 

لفت انتباه صاحب العمل.

على  الشديدة  املنافسة  هذه  ظل  ويف 
اليت يفرضها  الوظائف واملتطلبات املختلفة 
الباحثون عن  صاحب العمل، غالبًا ما يطرح 
عمل األسئلة التالية: ما هو العدد املناسب 
للوظائف اليت جيب التقدم إليها؟ هل يكفي 
أم  10؟  أم  5؟  أم  وظيفتني؟  إىل  التقدم 

100؟

يف الواقع، ال يوجد عدد حمدد للوظائف اليت 
جيب التقدم إليها، فبعض الباحثني عن عمل 
يتقدمون إىل عشرات أو مئات الوظائف قبل 
أن يتمكنوا من إجياد الوظيفة اليت تتناسب 
من  غريهم  يتمّكن  حني  يف  مؤهالتهم،  مع 
إجياد وظيفة أحالمهم يف وقت قصري. ذلك 
يعتمد على عناصر خمتلفة سنناقشها يف ما 
جتنب  عليك  األحوال  مجيع  يف  ولكن  يلي. 
التفكري يف عدد الوظائف اليت جيب التقدم 
تقدمك  وفرص  أهدافك  فكر يف  بل  إليها، 
وتعّلمك ألمور جديدة، فكل طلب توظيف هو 
فرصة تعّلم حبد ذاتها، وكل مقابلة عمل هي 
عبارة  هو  يوم  وكل  للتّدرب،  رائعة  وسيلة 
عمل  عن  للباحثني  كامل  بدوام  وظيفة  عن 

مليئة بالتخطيط والتنظيم والتطّور.

نقدم لك يف ما يلي بعض األسئلة اليت جيب 
عليك طرحها على نفسك إن مل تكن متأكدًا 

من فاعلية جهودك يف البحث عن عمل.

هل أبذل جهدًا كافيًا؟

عدد  عن  عمل  عن  الباحثون  يتساءل  عندما 
الوظائف اليت جيب أن يتقدموا إليها، فذلك 
إن  كافيًا.  يبذلون جهدًا  أنهم ال  إىل  يشري 
شعرت يومًا بذلك، فاجلواب هو التقدم إىل 

املزيد من الوظائف.
إن البحث عن وظيفة ليس أمرًا بسيطًا، فهو 
يعين إجراء األحباث والقراءة والكتابة والتطّور 

والتواصل وأخذ املشورة واحملاولة. 

فإن كنت تود النجاح يف إجياد وظيفة، جيب 
عليك بذل ما بوسعك يف كل وظيفة تتقدم 

إليها.

مهنية  مسارات  الكتشاف  تسعى  هل 
متعددة؟

رمبا أنت خريج جديد تود اكتشاف مسارات 
مهنية خمتلفة، أو رمبا متتلك الشغف والعديد 
أرض  على  تطبيقها  تود  اليت  املهارات  من 
جمالك  تغيري  يف  تفكر  رمبا  أو  الواقع، 

احلالي.
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فــن

يف  »سيدتي«  تستوقف 
إكسربس«  »لقاء  زاوية 
تّتسم  بأسئلة  جنمة  أو  جنمًا 
إجابات  تقابلها  بالسرعة 
نتعّرف  )منها(،  منه  سريعة 
من خالهلا وبوقت وجيز على 
)تفكريها(  تفكريه  طريقة 
األمور  من  العديد  يف 
العدد،  هذا  ويف  احلياتية. 
للنجمة  اآلخر  الوجه  نكتشف 
اللبنانية نادين الراسي اليت 
السريعة  بتصرحياتها  تأخذنا 
يف رحلة إىل داخلها لنتعّرف 
إىل شخصيتها ونظرتها إىل 

احلياة:

-1 ما هي األمور اليت حتبني 
أن تنجزيها بسرعة فائقة؟

شراء الثياب والشوبينغ بكل 
أنواعه.

طريق  أسرع  هي  ما   -2
للوصول إىل الشهرة؟

إال  سهلة  ليست  الشهرة 
والقيام  التعري  أرادت  ملن 

بفيلم إباحي.
اختاذ  يف  تتأنني  هل   -3
أو  املصريية  القرارات 

تتسرعني وتندمني بعدها؟
على العكس، فقرار طالقي 
استغرق 5 سنوات الختاذه.

الفين  العمل  هو  ما   -4
الذي حققت على إثره جناحًا 

سريعًا؟
بيا«  »غنوجة  مسلسل 
واسعًا،  انتشارًا  لي  حقق 
احلريم«  ومسلسل«عصر 
أما  انتقالية.  مرحلة  كان 
مسلسل »لونا« فأحرز جناحًا 

ساحقًا على كل األصعدة.
بالنجومية  تؤمنني  هل   -5
حيققها  اليت  السريعة 

الفنانون؟
وعندما  ببالون  أشبه  هي 
كل  معه  ينتهي  »يفقع« 

شيء.
6- هل أنت سريعة الغضب 

واالنفعال؟
بسرعة  أرضى  ولكن  أجل، 

وسهولة.
7- ما هي أسرع طريقة برأيك 

للحصول على الثروة؟
)ضاحكة( السرقة.

طريق  أسرع  هي  ما   -8
للوصول إىل قلب الرجل؟
)ممازحة( نادين الراسي.

ما  بسرعة  تنفقني  هل   -9
تتأنني  أم  مال  من  جتنينه 

يف الصرف؟
ال أنفق كل ما أجنيه، ويف 
املقابل، ال أعمل حسابًا ألي 

شيء وال أريد ذلك.
10- هل أنت ممن يقودون 

السيارة بسرعة فائقة؟
يف بعض األحيان، نعم.

11- كيف ختتصرين مفهوم 
الصداقة بعبارات سريعة؟
تفهم اآلخر يف كل حاالته.

12 -هل سبق أن وقعت يف 
احلب بسرعة؟
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نادين الراسي: وقعت يف احلب بسرعة وهذه أسرع طريقة 
لتحقيق الثروة

أعلنت شركة »صّباح ميديا« 
نيكول سابا  الفنانة  انضمام 
إىل اجلزء الثاني من مسلسل 
»اهليبة«، بعد جلسات مكثفة 

مع املخرج سامر برقاوي.
ووفق البيان الذي صدر عن 
للشركة،  اإلعالمي  املكتب 
أنه وقع االختيار على نيكول 
يف  النسائية  للبطولة  سابا 
الذي  الدور  وأّن  املسلسل، 
ستقوم به هو دور مستحدث، 
وأنها وّقعت باألمس عقدها 

مع الشركة.
يف  سابا  نيكول  مشاركة 
تساؤالت  تطرح  املسلسل، 
ومساحته  دورها  عن  كثرية 
الشركة  وأّن  خصوًصا  فيه، 
ستعلب  أنها  أكدت  املنتجة 
اي  النسائية،  البطولة 
العمل  بطلة  ستكون  أنها 
تيم  مواجهة  يف  األساسية 
حسن، يف حني بّررت نادين 
سبب  أّن  يومني  قبل  جنيم 
الثاني،  اجلزء  من  انسحابها 
حنو  يتجه  املسلسل  أّن  هو 
وهذا  الرجالية.  البطولة 
االستغراب،  إىل  يدعو  االمر 
سابا  نيكول  وأّن  خصوًصا 
وال  أول،  صف  جنمة  هي 
دور،  بأي  تقبل  أن  ميكن 
دور  مبساحة  تشارك  أن  أو 

صغرية.
نيكول سابا اليت ُيعرف عنها 
أنها تفضل أن تركز نشاطها 
لطاملا   ، مصر  التمثيلي يف 
عن  رضاها  عدم  عن  عربت 
هلا  كانت  اللبنانية،  الدراما 
اطاللة فيها يف العام 2009، 
من خالل مسلسل »حواء يف 
كلوديا  كتابة  من  التاريخ« 
حممد  وإخراج  مارشليان، 
يف  اطلت  كما  رجب،  زهري 
عام 2010 من خالل مسلسل 
الذي  املمنوع«  »احلب 
املمثل  مع  بطولته  تقامست 
باسم مغنية، وهو من كتابة 
ريتا برصونا، وإخراج فيليب 
حداد،  مروان  وإنتاج  أمسر، 
كما أنها خاضت أوىل جتاربها 
العام  السورية  الدراما  يف 
مسلسل  خالل  من  املاضي، 
سابقة«  عشيقة  »مذكرات 
شربتجي،  هشام  للمخرج 
مع  بطولته  تقامست  والذي 
الدراما  جنوم  من  كبري  عدد 
باسم  بينهم:  من  السورية، 
بشار  وكاريس  ياخور 

وغريهما.
البدء  سيتم  أنه  إىل  يشار 
بتصوير مسلسل »اهليبة 2« 
يف مطلع العام 2018، وهو 
برقاوي،  سامر  إخراج  من 
علًما  عكو،  هوزان  وكتابة 
أعلنت  املنتجة  الشركة  أّن 
جنوم  من  عدد  أنضمام 
الدراما إىل اجلزء الثاني، من 
رفيق  القدير  الفنان  بينهم 
علي أمحد، الذي وّقع مؤخًرا 
عقًدا مع الشركة أيًضا، كما 
لبنان  مجال  ملكة  ستخوض 
شقرا  أبو  فالريي  السابقة 
أوىل جتاربها التمثيلية فيه، 
أمساء  مبشاركة  تكهنات  مع 
اجلزائرية  بينها  من  أخرى، 

أمل بوشوشة.

انضمام نيكول سابا إىل »اهليبة« يعيد خلط األوراق وتساؤالت 
عن مساحة دورها؟

أجل.
هذا  يأخذ  أم  بسرعة  املرآة  إىل  تنظرين  13 هل 

األمر منك وقتًا حمددًا؟
أقف عندما أتكلم مع نفسي أو حني أقوم بوضع 

مكياجي أو حني أبكي وكلها أمور تستغرق وقتًا 
مين.

14 كلمة سريعة... ملن توجهينها؟
اهلل يعطي كل شخص ما يتمناه لي.
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متفرقات

االحتادية  األقصى  الشرق  جامعة  من  علماء،  جمموعة  اكتشفت 
الروسية، مادة مأخوذة من ثعبان حبري، قادرة على وقف أخطر 

أنواع السرطان.

حيث تدخل العينة املأخوذة من الثعبان البحري يف مسار اخلاليا 
السرطانية وتوقف منوها، علما أن هذه املادة ليس هلا تأثري سليب 

على اخلاليا السليمة يف اجلسم.

وقد مت صيد هذا الكائن املائي الذي أخذت منه العينة، على عمق 
شالالت  منطقة  يف  استكشافية  محلة  أثناء  مرت،  آالف   3 حوالي 

كوريل يف حبر آخوتسكويه عام 2015.

وقال فسيفولود تشرييبانوف، الباحث يف خمترب أدوية املركبات 
الطبيعية يف كلية الطب احليوي، إن االختبارات اليت أجريت بهذه 
العينات أثبتت فعاليتها يف عالج سرطان الثدي الذي يعد من أخطر 

أنواع السرطان، والذي يودي حبياة 200 ألف شخص سنويا.

الكحولية  للعينة  كان  تأثري  أقوى  أن  تشرييباكوف،  وأوضح 
»Ophiura irrorata« املأخوذة من الثعبان البحري، الذي يعد من 
فصيلة جنوم البحر، إذ تقضي على نشاط اخلاليا السرطانية من 

الداخل بنسبة %100.

وخيطط الباحثون يف املرحلة التالية حتديد ما يسمى بـ »الرصاصة 
السحرية«، لتجميع اجلزيئات الصغرية للمادة املطلوبة يف املخترب، 
يتطلب  ألنه  جدا  الكائنات صعب  من  النوع  هذا  تربية  أن  حيث 
ضغطا كبريا، كالضغط البحري املوجود على عمق ثالثة آالف مرت.

 اكتشاف ثوري يقضي على السرطان!

يف عام 1948  اخرتع الشاعر ويسنت هيو أودن كلمة 'توبوفيليا' 
لوصف شعور الناس عند العودة إىل مكان مميز من ماضيهم.

أما اآلن، فقد اكتشف العلماء وألول مرة هذا الشعور »النوستاجلي« 
يف الدماغ باستخدام التصوير بالرنني املغناطيسي.

الباحثني  فإن  الربيطانية،  »تلغراف«  صحيفة  ذكرته  ما  ووفق 
وجدوا أن احلنني إىل املاضي، من خالل اسرتجاع ذكريات أوقات 

مميزة يف حياتك، أمر مهم جدا للصحة العقلية لإلنسان.

وأظهرت الدراسة، اليت أجرتها جامعة ساري )يف غلدفورد جنوب 
لندن(، أن احلنني إىل املاضي يعطي شحنة إجيابية لدماغ اإلنسان 

على اعتبار أنه حيرك عواطفهم.

يتزوج  الذي  املكان  املثال،  سبيل  »على  الدراسة  وتقول 
حفل  صور  مع  مقارنة  أكرب  عاطفية  أهمية  حيمل  الشخص  فيه 

الزفاف..«.

األوىل  للمرة  »لقد متكنا  اجلامعة  من  مايرز  آندي  الدكتور  وقال 
من إثبات الفوائد اجلسدية والعاطفية ألهمية العودة إىل املاضي 

وتذكر األحداث اجلميلة«.

عالقة  املغناطيسي  بالرنني  التصوير  خالل  من  »وجدنا  أضاف 
وطيدة بني الناس واألماكن، واليت غالبا ما يكون من الصعب 

وصفها لفظيا«.

 العلماء يثبتون الفوائد الصحية للنوستاجليا
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تقّرر بصفة شبه رمسية أن جترى أول عملية جراحية لزراعة رأس 
كامل يف العامل بداية عام 2018 املقبل يف الصني، وفق ما ذكره 

موقع »تيك وورم«.

وحصل تغيري كبري يف اخلطة اليت كانت معدة هلذه العملية، إذ قال 
»تيك وورم« إنه كان من املقرر أن جترى يف ديسمرب 2017، إال 
أنه مت تأجيلها بعدما تراجع متربع روسي مصاب مبرض عضلي عن 

قراره، مضيفا »العملية ستجرى اآلن مع متربع صيين«.

النخاع  الرأس وسحب  قطع  خالل  من  العملية  أن جتري  ويرتقب 
الشوكي للراغب يف إجراء العملية، ونقلهما إىل جسد تويف حديثا، 
من  شهر  بعد  الكهربائية  النبضات  طريق  عن  فيه  حتفيزهما  ثم 

الغيبوبة.

ومل يتم بعد حتديد موعد رمسي إلجراء العملية، ولكن من املتوقع 
أن جترى يف الربع األول من عام 2018.

سريجيو  اإليطالي  الطبيب  سيجريها  العملية  أن  إىل  يشار 
كانافريو، وهو مدير هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات العصبية 

املتقدمة.

وحبسب اجلراح اإليطالي، فإن حظوظ جناح العملية تصل إىل 90 
أنها تستلزم مشاركة 80 جراحا، كما ستكلف  يف املئة، موضحا 

10 ماليني دوالر.

وكان طبيبان جراحان، قد أكدا، يف يناير املاضي، جناحهما يف 
إجراء عملية زراعة للرأس لدى القرد، كما مت إجراء عمليات أخرى 

لزراعة الرأس لدى الفئران.

 تغيري كبري يف أول عملية زراعة رأس 
بالعامل

النحل من شتى بقاع  باحثون سويسريون عينات من عسل  إخترب 
العامل وخلصوا إىل أّن ثالثة أرباعها بها نوع شائع من املبيدات 

احلشرية.

اليت  املستويات  عند  ليست  الكيميائية  املادة  إّن  العلماء  وقال 
توشك على اإلضرار بصحة البشر، ولكنها تشكل مصدر قلق كبري 

على النحل.

واخترب العلماء قرابة 200 عينة، ووجدوا أن 75 باملائة منها بها على 
األقل واحد من مخسة أنواع معروفة من املبيدات احلشرية ويسمى 

نيونيكوتينوادس أو نيونيكس.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم يف جملة »ساينس«.

يشار إىل أن النحل وامللقحات األخرى آخذة يف االخنفاض منذ أكثر 
من عقد من الزمان.

العوامل مبا فيها  باللوم يف هذا على جمموعة من  ويلقي اخلرباء 
املبيدات والطفيليات واملرض وتغري املناخ واالفتقار إىل إمدادات 

غذائية متنوعة.
وقال أحد اخلرباء غري املشاركني يف الدراسة إنها صغرية للغاية 

حبيث ال يتسنى هلا التوصل إىل استنتاجات عامة.

75% من عسل النحل يف العامل 
فيه مبيد حشري

قال باحثون أمريكيون إن لقاحا مضادا لفريوس زيكا يعتمد على 
احلمض النووي من إنتاج شركة »إنوفيو« األمريكية لألدوية وشركة 
االستجابات  حّفز  اجلنوبية،  الكورية  ساينس«  اليف  وان  »جني 

املناعية املضادة للفريوس، يف جتربة أولية على اإلنسان.
وعلى عكس اللقاحات التقليدية، اليت غالبا ما تستخدم فريوسات 
اللقاح اجلديد من خالل  أو فريوسات ميتة، مت صنع  غري نشطة 
استنساخ قطاعات من احلمض النووي لفريوس زيكا، تضاف إىل 

مادة جينية تسمى البالزميد.
وجيري حقن هذا اللقاح أسفل اجللد، ومتابعته بواسطة جهاز يولد 
نبضات كهربائية حتدث مساما صغرية يف اخلاليا، تسمح للحمض 

النووي بالدخول إىل اخلاليا.
وبعد 3 جرعات من لقاح زيكا املعروف باسم )جي.إل.إس-5700(، 
تكّونت أجسام مضادة للفريوس لدى مجيع املتطوعني األصحاء، 
 40 وعددهم  األمريكيني  الباحثني  دراسة  عليهم  أجريت  الذين 

متطوعا.
وقال الدكتور بابلو تيباس خبري األمراض املعدية جبامعة بنسلفانيا، 

الذي قاد الدراسة، »تكونت لدى اجلميع أجسام مضادة«.
وملعرفة ما إذا كانت هذه األجسام املضادة ميكن أن تكون واقية 
الباحثون دما مستخرجا من املشاركني يف  الفريوس، حقن  ضد 
تصب  ومل  زيكا.  لفريوس  الحقا  تعرضت  فئران  يف  الدراسة 

الفئران اليت حقنت باألجسام املضادة بالفريوس.
وتسبب فريوس زيكا يف اآلالف من حاالت التشوهات بني املواليد 
العاملية إلعالن  الصحة  الربازيل عام 2015، مما دفع منظمة  يف 

حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب الفريوس يف شباط 2016.

لقاح ثوري قد ينهي »رعب زيكا«

إصابة  ألف   630 حواىل  أن  األمريكية  الصحية  السلطات  أكدت 
بالسرطان، أي 40 يف املئة من جمموع حاالت السرطان املشخصة 
الزائد،  بالوزن  مرتبطة  كانت  املتحدة،  الواليات  يف   2014 عام 

جمددة الدعوة إىل مزيد من الوقاية.

والوقاية  األمراض  مراقبة  مراكز  مديرة  فيتزغريالد  برندا  وقالت 
منها )سي دي سي(، إن هذا األمر »يثري القلق« يف بلد يعاني 

فيه 71 % من البالغني من الوزن الزائد أو البدانة.

املستوى  عن  البالغني  األمريكيني  غالبية  وزن  »يزيد  وأضافت 
الحتمال  الناس  البدانة  أو  الزائد  الوزن  ويعرض  به.  املوصي 
أكرب لإلصابة ببعض أمراض السرطان«، وفق ما نقلت »فرانس 

برس«.

وأوضحت »العودة إىل وزن سليم وصحي تساهم يف الوقاية من 
السرطان«.

ويعرض الوزن الزائد الشخص الحتمال أكرب لإلصابة بثالثة عشر 
واملرارة  الدرقية  والغدة  املريء  بينها  من  السرطان  من  نوعا 
واملعدة والثدي بعد انقطاع الطمث، فضال عن الكبد والبنكرياس 

والكلى واملبيض والرحم، إضافة إىل القولون واملستقيم.
وتسجل هذه اإلصابات املرتبطة بالوزن الزائد ارتفاعا متواصال يف 
السرطان  اإلمجالي حلاالت  العدد  أن  املتحدة، يف حني  الواليات 

اجلديدة ترتاجع منذ التسعينيات.
الزائد  وشخصت حواىل ثلثي إصابات السرطان املرتبطة بالوزن 
)630 ألف حالة( يف العام 2014 لدى اشخاص يرتاوح عمرهم بني 

50 و74 عاما.
والنساء أكثر عرضة من الرجال، إذ أن 55 % من حاالت السرطان 
لدى   %  24 مقابل  يف  زائد،  بوزن  مرتبطة  لديهن  املشخصة 

الرجال.
من   %32.8 أن  دي سي«  »سي  ملراكز  األخرية  األرقام  وتفيد 
من  و%37.9  زائد،  وزن  من  يعانون  املتحدة  الواليات  سكان 

البدانة.

السرطان والوزن الزائد.. العالقة املخيفة!
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مــن هــنا وهــناك

رمبا تكون الصدمة احلضارية العكسية هي األسوأ يف جتربة العودة 
للوطن بعد فرتة من العيش يف اخلارج، لكن احملافظة على العالقة 

ببلد املهجر ميكن أن تساعدك بطرق غري متوقعة.

هناك العديد من األشخاص من جنسيات خمتلفة ممن مروا بتجارب 
عديدة يؤكدون على ضرورة أن حيافظ املغرتبون الذين ينون العودة 
إىل أوطانهم على صلة باألصدقاء والثقافة يف البلدان اليت أقاموا 

فيها لفرتات طويلة.

مرت زوي إلوز من كاليفورنيا بالواليات املتحدة بتجربة السفر إىل 
اخلارج، ومكثت مرتني يف إسرائيل بعد أن انتقلت إىل هناك بدافع 
حيث  فياجلامعة،  بعد خترجها  أبيها  موطن  على  التعرف  الرغبة يف 
عملت لدى مؤسسة غري رحبية هناك، وعادت بعد ثالث سنوات إىل 

الواليات املتحدة.

لكن  إليه،  تنتمي  الذي  البلد  إىل  احلنني  هو  األسباب  أحد  وكان 
وقالت  توقعت.  كما  تكن سلسة،  نيويورك مل  مدينة  إىل  العودة 
إلوز عن عودتها إىل الواليات املتحدة: »حتى األشياء البسيطة كانت 

خمتلفة، إنها بلدي وال ينبغي أن أشعر فيها بالغربة والضياع«.

لكنها سافرت مرة أخرى بعد ستة أشهر قضتها يف بلدها، وعادت 
إىل الشرق األوسط.

اآلثار السلبية لإلقامة خارج البالد لفرتة طويلة

أمريكا جمددًا  العودة إىل  الـ 30  إلوز اآلن وهي يف عمر  وقررت 
تنظم  السياحية  للرحالت  شركة  مع  وتعمل  سياتل  إىل  لتنتقل 
رحالت إىل إسرائيل. وحسب خربتها، فهي تعي الصدمة احلضارية 
املعاكسة، ولذلك تشعر بالقلق حيال االنتقال إىل مدينة جديدة حيث 
ال يوجد دعم اجتماعي هلا. وتقول: »أصدقائي يف أمريكا ال يفهمون 
االضطراب الذي أشعر به، وأتوقع أن أشعر لفرتة من الزمن أنين 

ال أنتمي إىل بلدي«.

العودة إىل الوطن

هناك العديد من املغرتبني جيدون صعوبة يف االستقرار من جديد 
وحتى  التهميش،  مشاعر  من  يعانون  ما  غالبًا  وهم  أوطانهم.  يف 
االكتئاب، حسبما يقول كريغ ستورتي، مؤلف كتاب »فن العودة 
إىل الوطن«، وهو أيضا خمتص يف قضايا العائدين إىل أوطانهم 

بعد السفر للخارج لفرتات طويلة.

وتشري بعض األحباث إىل أن العائدين إىل الوطن غالبًا ما يواجهون 
بعد  واجهونها  اليت  تلك  من  أعنف  حضارية  صدمة  عودتهم  عند 

انتقاهلم إىل اخلارج.

وتقول إحدى الدراسات إن 80 يف املئة من املديرين اليابانيني، 
و71 يف املئة من املديرين الفنلندنيني، و64 يف املئة من املديرين 
إنهم  قالوا  األمريكيني،  املديرين  من  املئة  و60 يف  اهلولنديني، 
واجهوا صعوبات عند حماولتهم التأقلم مرة أخرى يف أوطانهم أكثر 

من تلك اليت واجههوها عند انتقاهلم إىل اخلارج.

ما احلل؟

بالنسبة للبعض، فإن إجياد طرق للمحافظة على عالقاتهم مع بلدان 
املهجر، وثقافاتها، واألصدقاء اجلدد فيها، أصبح عامال مهما يف 

مساعدتهم يف التأقلم مع احلياة يف أوطانهم عند عودتهم إليها.

وتقول نان سومسان، وهي باحثة علم نفس يف كلية ستاتني آيلند، 
اليت تعترب من أفضل الكليات يف مدينة نيويورك: »جيب االستعداد 
قبل العودة إىل الوطن من خالل احلديث عن األشياء اليت تغريت 
اجليد  ومن  تدرجيي،  بشكل  أحيانًا  والتأقلم  التغيري  فيك. وحيدث 
أن يقضي املرء وقتًا يف تأمل التغريات الذي حدثت له خالل فرتة 

اإلقامة خارج الوطن.«

ملاذا تتزايد أعداد املغرتبني اآلسيويني حول العامل؟

وتنصح سومسان بأن يسأل الشخص نفسه عن العناصر اليت يود 
االحتفاظ بها من جتربة املهجر، وكذلك من حياته يف وطنه، ثم دمج 

هذه العناصر يف حياته اليومية اجلديدة.

على صلة  للحفاظ  الطرق  من  الكثري  هناك  أن  وتضيف سومسان 
املرء ببلد املهجر للحفاظ على هوية ثنائية الثقافة، وتقول: »ميكنك 
أفالمه، والتواصل  البلد، ومشاهدة  قراءة الصحيفة اخلاصة بذلك 

عرب سكايب مع أصدقائك اجلدد هناك«.

 فوائد عديدة للحفاظ على صلتك بالبلد الذي عملت فيه باخلارج

 وهناك عدد ممن قابلتهم من أجل كتابة هذا املقال التقوا بأزواجهم، 
وهم يف  حياتهم  منعطفات يف  بأهم  ومروا  بل  أطفاهلم،  وأجنبوا 
اخلارج. فقد قضى سيفان ساو 10 سنوات يف دبي، وهونغ كونغ، 
وماليزيا، قبل العودة إىل بلده اململكة املتحدة عام 2016 للعمل يف 

شركة للتكنولوجيا يف لندن.

البولندية يف دبي، حيث أجنبا طفليهما،  التقى ساو بزوجته  وقد 
وعاد اآلن إىل بلده. ويقول ساو إن تواصله عرب موقع فيسبوك 
مع أصدقائه الذين أتوا للعمل يف لندن، وباقي البلدان، مهم جدًا 

بالنسبة له.

ويضيف ساو أنه عندما يكون الشخص يف اخلارج، خاصة مع غياب 
جدد،  أناس  على  التعرف  األسهل  من  يكون  واألصدقاء،  األهل 
ويقول: »التواصل يكون أكثر، وهناك وقت كثري لعقد اللقاءات، 
وكأنك اختصرت ثالثة أو أربعة أعوام من التعرف على أشخاص جدد 

يف فرتة قصرية جدًا«.

واآلن، تستمتع عائلة ساو خالل إقامتها يف لندن بتداخل عناصر 
مهمة من حياة هونغ كونغ، وماليزيا يف حياتهم اليومية، من خالل 
طهي الطعام اآلسيوي يف البيت مثاًل، والتواصل مع أصدقاء من 

هونغ كونغ ممن يعيشون يف لندن.

على  احملافظة  فتكون  تقول سومسان،  كما  لألطفال،  بالنسبة  أما 
الصلة ببالد اآلباء أمرًا له أهمية خاصة لدى بعض أطفال »الثقافة 
أن  تذكر  األطفال،  هؤالء  ألغلب  الضروري  من  ويكون  الثالثة«، 
الوقت الذي قضوه يف اخلارج له ميزة خاصة، وهو جزء مهم يف 

تشكيل شخصياتهم وحياتهم.

عامني يف  عامًا،   25 العمر  من  البالغة  ماغسومبول،  ماري  قضت 
إسبانيا، عّلمت خالهلما اللغة االجنليزية بعد إمتامها دراستها اجلامعية، 
وعادت إىل الواليات املتحدة عام 2015. وترى ماغسومبول إن الفرتة 

اليت قضتها يف اخلارج تعترب جزءًا مهمًا يف تكوين شخصيتها.

أفضل مخسة بلدان يف أعني املغرتبني

وتقول: »ال زلت أعترب إسبانيا وطين الثاني، وتعلمت هناك الكثري 
من املهارات اليت ما زلت أستخدمها اليوم. وعندما غادرتها شعرت 
بالراحة عندما أدركت أنه ميكنين أخذ إسبانيا معي أينما ذهبت من 

خالل التواصل مع أصدقائي ومعاريف من اإلسبان«.

أما بالنسبة للكاتب ستورتي، فيعتقد أن هنالك منافع مهنية من 
طويلة.  لفرتة  املغرتب  فيه  أقام  الذي  البلد  أبناء  مع  التواصل 
عملك  أو  اسرتاتيجية لشركتك  أهمية  ذو  البلد  »إذا كان  ويقول: 
اجلديد، فمن املنطقي إبقاء صلة جيدة معه، فإن جزءًا مما ستضيفه 
للشركة هو أن لديك عالقات هناك، أو معرفة بالثقافة السائدة، 
وخاصة إذا قررت شركتك التوسع هناك يف املستقبل، وستكون 

عالقاتك هناك قّيمة جدًا بطبيعة احلال«.

لتنّقل  إس«  آر  جي  »بي  شركة  قبل  من  دراسة  إىل  واستنادا 
الشركات  من  املئة  يف   37 فإن   ،2016 عام  أجريت  املواهب، 
اليت مشلتها الدراسة أشارت إىل أن موظفيها ممن عادوا من بالد 
سافروا إليها للعمل زادوا من اهتمام الشركات بتوسيع أعماهلا يف 

اخلارج.

وهناك ثالثة يف املئة فقط من الشركات قالت إن املوظفني الذين 
الشركة.  لعمل  تذكر  فوائد  يقدموا  مل  اخلارج  يف  ملهام  سافروا 
الدراسة  يف  املشاركة  الشركات  من  املئة  يف   43 أشارت  بينما 
إىل أن العائدين من العمل يف اخلارج يصلحون ألن يكونوا قادة 
يف املستقبل، يف حني ذكرت الدراسة أن 23 يف املئة من هؤالء 
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جنا رجل من موت حمقق بعدما استقرت مسكة حية صغرية يف 
فمه واحنشرت يف حلقه لتمنعه من التنفس، مّما أّدى إىل توقف 

ضربات قلبه موقتًا.
وبينما كان الرجل صاحب الـ 28 عامًا ميارس هوايته املفضلة، 
»مسك  نوع  من  سنتيمرتًا،   14 طوهلا  بسمكة  أمسك  الصيد، 

موسى«.
لكّنها  فمه،  السمكة يف  بوضع  زمالءه  الضحية ممازحة  وحاول 
حتّررت من يده وانزلقت حتى استقرت يف حلقه لتغلقه متامًا، 

خالل الواقعة اليت حدثت يف دورست جنوبي بريطانيا.
من  »كان  الرجل:  إلنقاذ  هرعوا  الذين  املسعفني  أحد  وقال 
الواضح أن علينا إخراج السمكة، أو أن املريض لن ينجو خالل 

رحلته القصرية إىل املستشفى«.
وأضاف أّنه متكن من إخراج السمكة كاملة من فمه بعد 6 حماوالت 

صعبة، حيث كانت أشواكها وخياشيمها عالقة بالداخل. 

 مسكة طوهلا 14 سنتيمرتاً كادت أن 
تقتل رجاًل

حصلوا على ترقية يف العمل بشكل سريع.

مهم  عنصر  هي  احلضارية  واملعرفة  املهارات  على  احلصول  إن 
جدًا للعائدين من مهام العمل يف اخلارج، حيث يصبح إجياد عمل 
فيها  ترعرعوا  اليت  البلد  إىل  العودة  عند  مهاراتهم  مستوى  لرفع 

اسرتاتيجية سائدة.

لذا، تكون هناك خماوف لدى بعض الشركات من خسارة األشخاص 
الذين أرسلتهم يف مهمة للخارج وعادوا غري راضني عن مناصبهم 
السابقة يف الشركة. كما تشري دراسة »بي جي آر سي« إىل أن 14 
يف املئة من الشرركات قالت إن العائدين من مهام عمل طويلة يف 
اخلارج غالبًا ما يرتكون شركاتهم خالل سنتني من العودة، مقارنًة 

باملوظفني اآلخرين.

دليل املغرتبني للعيش يف »أغلى مدن العامل«

يقدرون  ال  املديرين  أن  هو  ذلك  السبب يف  إن  ستورتي  يقول 
خربة العائدين من اخلارج، أو يستغلون مهاراتهم اجلديدة، كما أن 
هنالك مشكلة مستوى االستقالل الذي حيققه املغرِتب خالل إقامته 

يف اخلارج.

ومسؤولية  باستقاللية  عادة  تتمتع  مغرتبًا  تكون  »عندما  ويضيف: 
أكرب مما لو عدت إىل الشركة اليت فيها طابق كامل من املسؤولني 
الذين جيب أن ترفع هلم التقاير. ولذا، فإن عودة هؤالء املغرتبني 
إىل نفس مناصبهم قد تصبح أقل شأنًا بالنسبة هلم، وقد يشعرهم 
ذلك بالغضب. ويف ذات الوقت، ترغب الكثري من الشركات يف 

توظيف شخص خاض هذه التجربة«.
أما ساو فيشعر بالقلق إزاء العمل يف لندن جمددًا، ويقول:  »لقد 
مسعت أشياء متضاربة حول نظرة الشركات يف اململكة املتحدة مَلن 
عملوا يف اخلارج لفرتة، إذ يقول البعض إن املديرين يعتقدون أن 
املوظفني يف اخلارج يعيشون حياة سهلة جدًا، رغم أن الواقع هو 

أنه من الصعب التأقلم مع ثقافة جديدة«.
وانتهى األمر مع ساو إىل العمل يف شركة تفكر يف فتح فرع هلا يف 
آسيا، خاصة مع خربته اليت جعلت منه موظفًا مرغوبًا. إضافة إىل أن 

ذلك سيتيح له السفر دائمًا إىل هونغ كونغ يف املستقبل.

احتجزت سلطات املطار يف كوريا اجلنوبية ثالث فتيات صينيات 
ومنعهن من صعود الطائرة، بسبب مظهرهن املختلف عن الصور 

املوجودة يف جوازات سفرهن.

ويف التفاصيل، سافرت الفتيات إىل كوريا اجلنوبية يف عطلة 
»األسبوع الذهيب«، وأجرين عمليات جتميل غريت مالمح وجوههن 
الوجه، مما  املطار من دون فك ضماد  إىل  وتوجهن  بالكامل، 
أثار شكوك عناصر األمن يف املطار، قبل أن يقرروا منعهن من 

صعود الطائرة، حبسب صحيفة »ديلي ميل«.

ويقول  ال،  أو  باملرور  للفتيات  السماح  الصحيفة  تذكر  ومل 
األطباء إن انتفاخ الوجه بعد عملية التجميل يستمر ملدة 14 يوما 

بعد العملية.

احتجاز 3 فتيات يف املطار بسبب 
إجرائهن عميات جتميل
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بوتني يقرتح مؤمتر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وحبث  اإلرهاب«.  ضد  حتققت  اليت  »االنتصارات  بـ  األسد  بشار 
األسد مع اللواء حممد باقري، رئيس هيئة األركان اإليرانية، والذي 

يزور سورية حاليًا، إسرتاتيجية دفاعية مشرتكة.
وقال بوتني أمس االول إن لديه كل األسباب لالعتقاد بأن موسكو، 
إىل جانب دمشق، »ستهزمان اإلرهابيني يف سورية قريبًا«، موضحًا 
أن عملية السالم يف سورية تتطور إجيابًا على رغم استمرار وجود 
مشكالت. وزاد أن هناك مقرتحًا بعقد مؤمتر جلميع السوريني يضم 
ممثلني عن كل اجلماعات العرقية يف سورية، للبحث يف مستقبل 
البالد بعد طرد »داعش« منها. واتهم بوتني خالل مشاركته أمس 
االول، يف منتدى للحوار اإلسرتاتيجي يف موسكو، من وصفهم بـ 
التسوية يف سورية،  بالسعي إىل عرقلة تقدم  »بعض الشركاء«، 
مكافحة  يف  الفاعلة  املساهمة  من  »بداًل  أطرافًا  هناك  أن  موضحًا 
الشرق األوسط«.  اإلرهاب ترغب يف فوضى مستدامة يف منطقة 
وأضاف أن »بعض التجارب احلديثة، مبا يف ذلك القضية السورية، 

يظهر أن هناك بدياًل من مثل هذه السياسة املدمرة«.
وشدد على أن بالده »تعمل بدقة وعناية مع كل املشاركني يف مسار 
التوازنات  إىل  إشارة  االعتبار«، يف  بعني  وتأخذ مصاحلهم  آستانة 
الروسية الصعبة بني إيران من جانب وتركيا من اجلانب اآلخر على 
الساحة السورية. كما أكد بوتني على أن تصدي موسكو لإلرهاب يف 
الشرق األوسط »يتم يف إطار القانون«. وأضاف: »أود القول إن 
هذا التقدم اإلجيابي )يف سورية( مل يكن حتقيقه أمرًا سهاًل. هناك 

خالفات كثرية جدًا يف املنطقة«.
تزامنًا، أجرى دي ميستورا حمادثات أمس االول مع الفروف، ركزت 
املبعوث  ودعا  جنيف.  يف  السياسية  العملية  استئناف  آفاق  على 
األممي إىل الربط بني التحركات امليدانية على صعيد تثبيت »خفض 
األمم  برعاية  جنيف  يف  السياسية  التسوية  مسار  وإطالق  التوتر« 

املتحدة.
الدفاع  االربعاء حمادثات مع وزير  أجرى مساء  وكان دي ميستورا 
الروسي سريغي شويغو، حبثا خالهلا »آفاق االنتقال من مرحلة خفض 
التوتر إىل صيغة سياسية أكثر ثباتًا«. من ناحيتها، أعلنت اخلارجية 
آستانة  مفاوضات  من  السابعة  اجلولة  أن  االول،  أمس  الكازاخية 
يف  اخلارجية  وأفادت  اجلاري.  الشهر  من  و31   30 يومي  ستعقد 
عمل  جمموعة  أسس  تأكيد  احملادثات  خالل  املقرر  »من  بأن  بيان 
من أجل إطالق سراح الرهائن واألسرى، ونقل اجلثث والبحث عن 

مفقودين«.
إىل ذلك، حبث اللواء حممد باقري، رئيس هيئة األركان اإليرانية مع 
األسد »املراحل املتقدمة« اليت وصلت إليها العالقات بني سورية 
وإيران يف كل اجملاالت، و »على رأسها التعاون العسكري الذي 
شهد تطورًا نوعيًا خالل احلرب اليت ختوضها سورية وحلفاؤها ضد 
اإلرهاب«، وفق ما أفادت وكالة »سانا«. وقال باقري إن »اهلدف 
من هذه الزيارة هو وضع إسرتاتيجية مشرتكة حول مواصلة التنسيق 

والتعاون على املستوى العسكري يف املرحلة املقبلة«.

االكراد مستعدون حلوار...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأكدت وكالة األنباء السعودية ذلك.
أخريًا  أعلن  الذي  صاحل  برهم  الكردي  السياسي  قال  أربيل،  يف 
»احلل  إن  والعدالة«  »الدميوقراطية  باسم  سياسي  تيار  تشكيل 
السياسي يبدأ من كردستان وبغداد معًا بالتزامن، ويشمل تشكيل 
حكومة انتقالية يف اإلقليم ُتعد لالنتخابات، وتفتح حوارًا صرحيًا مع 
احلكومة االحتادية حول التطورات األخرية إلجياد خطة جديدة ملرحلة ما 

بعد داعش، وحنن نعيش أحد أوجه تداعياتها اليوم«.
 وأضاف: »ال متكن العودة مرة أخرى إىل احللول اجملتزأة، كما ال 
ُقدمًا من دون مراجعة األوضاع املؤسفة اليت كانت  ميكننا املضي 
أحداث كركوك من نتائجها، فاملسألة تتطلب حلواًل كبرية متنع تكرار 

جتارب املاضي«.
 وأفاد بيان نشره املوقع الرمسي حلكومة كردستان بأنها »عقدت 
اليوم )أمس( اجتماعًا برئاسة نيجريفان بارزاني، حضره نائبه قوباد 
طالباني، مت التطرق خالله إىل أحداث كركوك األخرية والوضع احلالي 
يف املدينة«، وأكدت »الرتحيب مببادرة العبادي لبدء املفاوضات مع 
حكومة اإلقليم حلل القضايا العالقة، وفق الدستور، وضمن مبدأي 
احلكومة  مع  للحوار  »استعدادها  عن  وأعربت  والتوافق«.  الشراكة 
واملساعدة يف  املساهمة  إىل  الدولي  »اجملتمع  ودعت  املركزية«، 

رعاية احلوار بني اجلانبني«. 
تاميز«،  »نيويورك  صحيفة  نشرته  مقال  يف  دعا  العبادي  وكان 
حوار  والدخول يف  الدستور  بسلطة  االعرتاف  إىل  الكردية  احلكومة 
بناء، وأضاف أن عملية فرض األمن مل تكن هجومًا على املواطنني 
األكراد أو كركوك، بل عملية عراقية إلعادة السلطة االحتادية إىل 
هذه املناطق. وأوضح البيان أن »التجارب التارخيية أثبتت أن إرادة 
شعب كردستان لن تهزم بالسالح واإلجراءات العسكرية، ومشكالت 

العراق لن حتل بهذه الطريقة«.
وتأتي دعوة صاحل وسط خالفات بني القوى السياسية يف إقليم 
االحتادية،  القوات  دخلتها  اليت  املدن  واضطرابات يف  كردستان، 
زالوا  ما  اإلقليم  يف  قادة  مالحقة  االحتادية  السلطات  بدأت  فيما 
باسم  الناطق  وقال  اإلشاعات«.  ويطلقون  احلرب  على  »حيّرضون 
حمكمة  »أن  بريقدار  عبدالستار  القاضي  األعلى  القضاء  جملس 
رسول  كوسرت  على  بالقبض  أمرًا  أصدرت  الرصافة  التحقيق يف 

)نائب بارزاني( الذي اعترب اجليش والشرطة االحتادية يف حمافظة 
كركوك قوات احتالل«. وأوضح أن »احملكمة عّدت تصرحياته إهانة 
وفقًا  عليه  القبض  أمر  وأصدرت  املسلحة،  القوات  على  وحتريضًا 

للمادة 226 من قانون العقوبات«.
وبعد ليلة من التظاهرات يف كركوك أمس االول، شارك فيها شباب 
أكراد ينددون باحلشد الشعيب وأدت إىل مقتل متظاهر كردي وجرح 
5 آخرين على األقل، وفق مصادر إعالمية كردية، نتيجة احتكاك مع 
القوى األمنية يف بلدة خانقني على احلدود العراقية- اإليرانية، واليت 

ُتعد من املناطق املتنازع عليها ودخلتها القوات العراقية أخريًا.

اعتذار روسي عن ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشباب  مهرجان  يف  املشاركة  العربية  الشبابية  الوفود  وجدت 
عندما  نادرة،  معركة  أمام  نفسها  سوتشي،  العاملي يف  والطالب 
فوجئت لدى وصوهلا إىل املدينة بغياب العلم الفلسطيين يف مقابل 

حضور إسرائيلي مكثف هو األول يف تاريخ مهرجانات الشباب.
ومهرجان الشباب الذي أرادته موسكو عالمة بارزة على عودة أجمادها، 
الذين ظنوا  إحراجات للروس  حتول إىل ساحة مواجهة كربى سببت 
أن ظروف املنطقة باتت مناسبة جلمع الشباب العرب واإلسرائيليني 

للمرة األوىل وتقديم مشهد جديد يف مهرجان عاملي.
وال ميكن التكهن بأسباب جتاهل رفع العلم الفلسطيين بني أعالم 
البلدان املشاركة يف مهرجان الشباب، مع استبعاد أن يكون األمر 
متعمدًا. لكن اخلطوة أثارت استياء الوفود العربية اليت قاطعت حفل 

االفتتاح، باستثناء وفد احلكومة السورية. 
املنظمة،  اللجنة  مقر  أمام  اعتصامات  عربية سلسلة  وفود  ونظمت 
بعدما ماطل الروس لثالثة أيام يف »إصالح اخلطأ الفين« وفق تأكيد 
سقف  رفع  إىل  العربية  الوفود  دفع  ما  الروسية،  اخلارجية  وزارة 
وجهت  اليت  موسكو  أن  إال  اإلسرائيلي«،  الوفد  »طرد  بـ  مطالبها 

اعتذارًا رمسيًا إىل الوفد الفلسطيين تهربت من الطلب.
الغضب  تهدئة  وحماولة  »االعتذاري«  الرمسي  املوقف  مقابل  ويف 
العربي، تبنت وسائل إعالم روسية املوقف اإلسرائيلي، وشنت محلة 
على العرب الذين »شنوا هجومًا بشعًا على وفد إسرائيل«، و »رفعوا 

شعارات متطرفة بينها: املوت لليهود«. 
العربية  لالعتصامات  انتشرت  اليت  الفيديو  مقاطع  أن  رغم  وعلى 
يف سوتشي، إال أنها مل حتتِو على أي شعار عنصري أو متطرف. 
وذهبت الصحافة الروسية أبعد من ذلك، من خالل كيل االتهامات 
ألعضاء الوفد اإلسرائيلي من العرب الذين انضموا إىل االعتصامات، 
اليت  للدولة  »خونة«  و  خامسًا«  »طابورًا  ميثلون  بأنهم  ووصفتهم 

ميثلونها.
وقال رئيس الوفد الفلسطيين عاطف جرادات أن املوقف الغاضب 
أساس  على  ُبين  الفلسطيين،  العلم  غياب  بسبب  تفاقم  الذي 
قانوني تبنته الوفود العربية ومعها وفود من آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الالتينية كون »إسرائيل ليست عضوًا يف احتاد الشباب الدميوقراطي 
»إسرائيل  حزب  مثل  من  اإلسرائيلي  الوفد  أعضاء  وبني  العاملي، 
املرة  أنها  مستغرب، خصوصًا  أمر  وهذا  املتطرف،  اليميين  بيتنا« 
األوىل يف تاريخ املهرجان ذي التوجه اليساري الذي توجه فيه دعوة 
إىل قوى ميينية، خباصة من إسرائيل، ما يتعارض مع رؤية وأهداف 
احتاد الشباب الدميوقراطي العاملي املناهض لإلمربيالية والعنصرية 

والداعم حركات التحرر والشباب يف العامل«.
وقال جرادات أن مطالب الوفود العربية واألطراف الداعمة هلا، متثلت 
يف ضرورة عزل الوفد اإلسرائيلي ومنعه من القيام باستفزازات، 
طرد  مطلب  تنفيذ  بصعوبة  العربي  اجلانب  أبلغ  بعدما  خصوصًا 

اإلسرائيليني ألنهم »مدعوون رمسيًا من احلكومة الروسية«.

جملس النواب يقر موازنة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تشريعية  جلسات  اىل  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  يدعو  ان 
اّن  املراقبون  أقصاها شهرًا. ويرى  وإقرارها يف مهلة  ملناقشتها 
موازنة 2018 ستكون احملّك، بل امتحان صدق النيات جلهة تأمني 
االنتظام املالي العام للدولة جلهة ضبِط وارداتها ونفقاتها وترشيد 
االستثمار  وتشجيع  االقتصاد  عَجلة  وتنشيط  النمو  وحتفيز  اإلنفاق 
تشّكل  اليت  اخلزينة  سلفات  ووقِف  العام  املال  يف  اهلدر  وضبِط 
أحد أبواب هذا اهلدر غري املباشرة، ففي حال مل تَقّر هذه املوازنة 
خالل املهلة القانونية والدستورية اليت تنتهي يف 31 كانون االّول 
الغاية  هلذه  تفتح  استثنائية  تشريعية  دورة  يف  حتى  أو  املقبل، 
اّن بعض القوى واجلهات  مطلع السنة اجلديدة، فإّن ذلك سيعين 
السياسية املتهمة بالتوّرط باهلدر والفساد تريد اإلمعان يف اهلروب 
احلساب«  »قطع  من  بعيدًا  النيابية  االنتخابات  وخوَض  االمام  اىل 
الذي بات كأّنه »قطع أعناق« يف السياسة، خصوصًا أنه ميكن ان 
يكشَف مصري املليارات الـ11 من الدوالرات اليت يريد اللبنانيون أن 
يعرفوا أين تبّخرت، خصوصًا إذا صّح ما يقال من أّنه مّت التصّرف 
اليت  تدّل اىل اجملاالت  املختصة  اإلدارات  بها من دون قيود يف 

أنِفقت فيها.
مساء  النواب  جملس  أقّر  ترتاكم،  اليت  العجز  مليارات  وقِع  على 
أمس االول موازنة 2017، بأكثرية 61 صوتًا، ومعارضة 4 أصوات 
وامتَنع 8 نواب عن التصويت، وذلك بعد نقاش واسع يف بنودها، 
وجاءت إجنازًا فارغًا، خصوصًا أّن أرقامها قد ُصرفت مع بلوغ السنة 
البند املتعلق بتسوية خمالفات  النقاش سحُب  نهاياتها، ومّت خالل 
البناء، وإحالُته إىل اللجان لدرسه خالل مدة شهر. فيما طالب نواب 
الكتائب بتسجيل اعرتاضهم وحتّفظهم عن إقرار املوازنة من دون 

»قطع احلساب«. )التفاصيل ص 2(
قراءة اقتصادية

القراءة  ُتظهر  االصابع،  عّض  ولعبة  السياسية  القراءة  من  بعيدًا 
االقتصادية هلذه املوازنة هشاشة الوضع املالي يف البالد. وعلى 
رغم كل ما قيل عن وفٍر حتّقق بفضل مراجعة جلنة املال واملوازنة 
من  مليارات   5 يقرتب من حنو  السنوي  العجز  اّن  يتبني  للقانون، 

الدوالرات، وهو رقم اكثر من ُمقلق على املستوى املالي.
ق جّراء اخنفاض  ويأتي هذا العجز على رغم الوفر احلقيقي الذي حتقَّ
ملصلحة  الطاقة  لشراء  املالي  الدعم  حجم  وتراُجع  النفط،  اسعار 

كهرباء لبنان بنحو 800 مليون دوالر.
الواردات  كانت  إذا  ما  االرقام  يف  واضحًا  ليس  ذلك،  وإىل 
على  االستثنائية  االرباح  جراء  اخلزينة  اىل  دخلت  اليت  االستثنائية 
اهلندسات املالية اليت أجراها مصرف لبنان، قد مّت تقييدها يف باب 
اّن  أيضًا. مبا يعين  مليون دوالر  بنحو 800  ر  تقدَّ الواردات، وهي 

هناك وفرًا يناهز الـ1600 مليون دوالر.
وعلى رغم ذلك، وصل العجز اىل رقم قياسي. وهذا يعين ايضًا، 
اّن االيرادات ستخسر يف السنة املقبلة مبلغ 800 مليون دوالر الذي 
جنته جراء الضرائب على ارباح اهلندسات املالية، وبالتالي، سيكون 
خفض العجز، او حتى احلفاظ على مستواه احلالي، ضربًا من اخليال. 
بسبب  العام  الدين  خدمة  على  ستطرأ  اليت  الزيادة  احتساب  ومع 
منّوه السنوي بنسبة 8%، ميكن القول إّن األزمة تزداد تعقيدًا مع 

الوقت.
عودة النازحني

عودة  مبلّف  االهتمام  دون  املوازنة  مبناقشة  االنشغال  حُيِل  ومل 
اجلمهورية  رئيس  حتّرُك  بلغ  إذ  بالدهم.  اىل  السوريني  النازحني 
اجملتمع  وضِع  جلهِة  متقدمة  مرحلًة  شأنه  يف  عون  ميشال  العماد 
الدولي امام مسؤولياته، ااّل اّن هذا التحّرك مل يرتافق مع جتاوبِِ 
الوزارية  اللجنة  يدُع  مل  احلكومة  رئيس  اّن  لوِحظ  إذ  بعد،  حكومي 

املكلفة شؤوَن النازحني اىل االنعقاد بعد.
ويف حني لفَت غياب وزير شؤون النازحني معني املرعيب عن اجتماع 
عون مع سفراء الدول الدائمة العضوية يف جملس االمن الدولي قبل 
اّن هذا الغياب ليس نامجًا من رغبة رئيس اجلمهورية  ايام، تبنّي 
يف عدم دعوة املرعيب، بل هو ناجٌم من مواقف احلريري واستطرادًا 

املرعيب املناِقضة للموقف الرئاسي حيال معاجلة ملّف النازحني.
دوهلم  اىل  تقارير  رفعوا  السفراء  اّن  مواكبة  مصادر  من  وعلم 
داخل  آمنة  مناطق  اىل  النازحني  بإعادة  البدَء  عون  طلَب  متضّمنًة 
سوريا، لكّنهم ارفقوها باإلشارة اىل التباين احلاصل بني رئيسي 
اجلمهورية واحلكومة حول هذا املوضوع، علمًا اّن احلريري كان قد 
جّدد من الفاتيكان موقَفه القائل »إّن احلديث عن إجبار النازحني على 
الثغرة، ميكن  »أّن هذه  أمٌر غري وارد«. واعترَبت املصادر  العودة 
اجملتمع الدولي ان يستغّلها بعدم اخّتاذ قراٍر حاسم حيال موضوع 

النازحني.
ولذلك، حرّي برئيس اجلمهورية ان يسّد هذه الثغرة عرب دعوة رئيس 
احلكومة اىل اجتماع لتوحيد رؤية لبنان حيال النازحني، إذ إّن كّل هذه 
اجلهود قد تذهب سدًى إذا مل يتحّقق موقف لبناني موّحد ُيفرض على 
اجملتمع الدولي، ويضعه أمام األمر الواقع، بل أمام الواقع اللبناني 

املأسوي بسبب ثقِل النزوح السوري على االراضي اللبنانية«.
جعجع

على صعيد آخر  أقامت القوات اللبنانية يف اسرتاليا مهرجانها األول، 
جعجع  الدكتور مسري  احلزب  رئيس  برعاية  املاضي،  االربعاء  مساء 
وعقيلته النائب سرتيدا جعجع، يف قاعة »الملونتاج« يف سيدني، 
مبشاركة عضو اجمللس التشريعي دايفيد كالرك ممثال رئيس الوزراء 
االسرتالي مالكوم ترينبل، رئيسة حكومة الوالية غالديس برجلكيان، 
السفري اللبناني جورج بيطار غامن، النائب جايسن كلري ممثال زعيم 
املعارضة الفيديرالية بيل شورتن، زعيم املعارضة لوك فولي، راعي 
األبرشية املارونية املطران انطوان شربل طربيه، راعي أبرشية الروم 
والتيار  الكتائب  احزاب:  ممثلي  رباط،  روبري  املطران  الكاثوليك 
الوطين احلر واملستقبل والوطنيني االحرار وحركة االستقالل، اضافة 
اىل مسؤولي القوات يف سيدني وباقي الواليات االسرتالية، و1500 

حزبي وفاعليات دينية واجتماعية.
على  االسرتاليني  املسؤولني  فيها  وشكر  كلمة،  جعجع  القى  وقد 
»ان كل هذا كان سببه  فيها  جاء  االحتفال، ومما  مشاركتهم يف 
عهد الوصاية، نظام حافظ األسد الذي نفى ميشال عون، حل حزب 
القوات اللبنانية، إعتقل مسري جعجع ورفاقه، إضطهد اآلخرين والحق 
زوجيت. يف أوىل سنوات االعتقال، كانت سرتيدا عندما خترج تلحق 
أمنها هم  الوصاية. طبعا ليس خلوفهم على  بها سيارة من نظام 
كانوا يالحقونها لريوا أين تذهب، وإن كان لدينا بعد أي متنفس 
إلغالقه. وعلى الرغم من ذلك ذهبوا هم وأصبحوا حتت سابع أرض 
وحنن ما زلنا نتنفس. نظام األسد قصف األشرفية، زحلة، قنات، 
طرابلس، صيدا، قتل بشري اجلميل وكمال جنبالط ورفيق احلريري 
ولألسف ينسى بعض اللبنانيني كل ذلك، وكل همهم يف الوقت 
احلاضر إجياد طريقة لنسج عالقات مع نظام األسد حتت مئة ذريعة 
أن  نريد  لذلك  النازحون  يعود  أن  تريدون  أال  ويقولون:  وذريعة 
نناقش ذلك مع نظام األسد، متاما كمن يقول إن أردت الذهاب إىل 
أمريكا فاستقل طائرة بانكوك. جل ما يف األمر، إجياد احلجج إلعادة 
لبنان،  إىل  األسد  لنظام  عودة  ال  األسد.  نظام  مع  عالقات  نسج 
إىل سوريا  السوريني  النازحني  عودة  املمكنة هي  الوحيدة  العودة 
والطريقة الوحيدة لذلك هي يف االبتعاد عن تسييس هذا املوضوع، 
خصوصا باالبتعاد عن االسد والتعاون مع الدول اليت ستكون هي 

املمر لعودة النازحني السوريني إىل ديارهم«.
 )التفاصيل ص 20 - 21(
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97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

 لطاملا يشعر الناس باالنزعاج من رائحة العرق 
املنبعثة من املنطقة املوجودة حتت املفصل الذي 
مبنطقة  تسمى  واليت  الكتف،  مع  الذراع  يربط 

اإلبط.

هلذه املنطقة -اليت تعج بالبكترييا- دور يف محاية 
املوجودة  الرخوة  واألنسجة  الليمفاوية  العقد 
حتتها، وبالتالي فهي ليست منطقة سلبية كما 
يظن البعض، لكن هلا بعض األدوار اهلامة رغم 

اإلزعاج الذي تسببه لنا.

سنذكر يف هذا التقرير معلومات غريبة مل تكن 
تعرفها من قبل عن منطقة اإلبط.

تنتجه  الذي  العرق  نوعًا خمتلفًا عن  اإلبط  يفرز 
بقية أعضاء اجلسم

العرق مسؤول عن تنظيم درجة  كلنا يعرف أن 
الطبيعي  املعدل  ضمن  وجعلها  اجلسم،  حرارة 

الذي ال يتعّدى 37 درجة.

هذا العرق خيرج من اجلسم عرب أحد نوعني من 
الغدد:

1- غدد »اإلكرين«: وهي األكثر شيوعًا، حيث 
جسم  أجزاء  معظم  فوق  منها  املاليني  تنتشر 
اإلنسان، وهي املسؤولة عن تلك الطبقة الالمعة 
عند  وأطرافك  جبهتك  تغطي  اليت  العرق  من 

ممارستك لأللعاب الرياضية.

وجود  مناطق  وتكثر يف  »األبوكرين«:  غدد   -2
بصيالت الشعر، كمنطقة اإلبط وحلمات الثديني 
واألذنني واألنف وأجزاء من األعضاء التناسلية، 

ويكون العرق الذي تفرزه أكثر كثافة.

تعترب منطقة حتت اإلبط بيئة جيدة لنمو البكترييا 
بها، بسبب إفرازاتها الزيتية والتعرقية، وليس 
شخص  إبط  بكترييا  تكون  أن  الضروري  من 

مشابهة لبكترييا اآلخر.

أظهرت دراسة جديدة وجود 3 مستعمرات  فقد 
بكتريية خمتلفة، يف األوىل كان يهيمن نوع من 
الثانية  ويف  بيتا«،  »متقلبات  يسمى  البكترييا 
كانت  الثالثة  ويف  »الوتديات«،  تسيطر  كانت 

السيطرة لـ«املكورات العنقودية«.

رائحة إبطك الكريهة ليست بسبب العرق

العرق وحده ال تكون له أي رائحة كريهة، ولكنه 
تقوم  واليت  البكترييا،  لنمو  مناسبة  بيئة  يعترب 
أمحاض  إىل  وحتويلها  العرق  جزيئات  بتكسري 
دهنية عطرية )aromatic fatty acids(، واملسؤولة 

عن الرائحة الكريهة اليت تنبعث من أجسامنا.
انبعاث  وراء  السبب  يكون  األحيان  بعض  يف 

العرق ليس سبب رائحتك السيئة.. منطقة اإلبط قد تصبح 
مؤشر اإلصابة بالسرطان
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هذه الرائحة هو أمراض الغدة الدرقية وقد تكون 
ناجتة عن أعراض جانبية لبعض العقاقري، كتلك 

اليت تستخدم كمضادات لالكتئاب.

يعمل العلماء على إجياد مزيل عرق ال يقتل إال 
البكترييا الضارة

العلمية،   PeerJ جملة  بها  قامت  دراسة  هناك 
ومضادات  العرق  مزيل  أن  خالهلا  من  أوضحت 
 )Antiperspirant products( عامة  بصفة  التعرق 
اإلبط،  مبنطقة  املوجودة  البكترييا  على  تقضي 

سواء كانت نافعة أو ضارة.

ويسعى العلماء إلنتاج مزيل عرق ُمعّدل يقضي 
على البكترييا الضارة فقط اليت ُتصدر الروائح 
حتت  املوجودة  املفيدة  البكترييا  بقية  دون 

اإلبط.

إبط  ورائحة  اجلبنة،  كرائحة  الرجل  إبط  رائحة 
املرأة كرائحة البصل

يف دراسة أجراها باحثون من شركة »فرمينخ« يف 
 Chemical جنيف« عام 2009 ونشرت يف جملة«
عند  ختتلف  قد  العرق  رائحة  أن  ُوجد   ،Senses

الرجال والنساء.

حيتوي عرق النساء على نسبة كبرية من مركب 
وعند  الكربيت،  تركيبه  يدخل يف  الرائحة  عديم 
تفاعله مع البكترييا تنتج رائحة كرائحة البصل.

اجلنب  رائحة  أن  وجد  فقد  للرجل  بالنسبة  أما 
بكترييا  بني  املزج  من  أنزميات  نتيجة  تتكون 

ومحض دهين من دون رائحة.

اختالف  يف  دورًا  تلعب  أخرى  عوامل  وهناك 
الرائحة، مثل طريقة األكل واالغتسال واللباس 

ونوعية اجلينات املوروثة.

مل تكن املرأة حتلق شعر إبطها يف املاضي

قبل عام 1915، مل تكن املرأة حتلق شعر إبطها، 
بل على العكس، مل تكن جتد حرجًا على اإلطالق 

يف إظهاره.

 ،Harper’s Bazaar ولكن كان اإلعالن الرتوجيي 
ذكر يف  فقد  األمر،  هذا  التحول يف  نقطة  هو 
يف  املشاركة  املرأة  رغبة  حال  يف  أنه  اإلعالن 
أن حتلق شعر  العصرية، فعليها  الرقص  فنون 
حلق  أصبح  الوقت  ذلك  ومنذ  البغيض،  إبطها 

شعر اإلبط عادة عند النساء.

عالقة الضغوط االجتماعية حبالقة شعر اإلبط
عدم  على  النساء  حثت  نسوية،  حركات  ظهرت 
االهتمام بالتفكري النمطي السائد يف اجملتمعات، 

بوجوب حلق شعر اإلبط.
قامت الناشطة شاو ميلي، 25 عامًا، ببدء مسابقة 
للتصوير الفوتوغرايف تظهر فيها الفتيات شعر 
آباطهن، وهن يرفعن أذرعهن بفخر يف املوقع 

.Weibo الصيين للتواصل االجتماعي
كما ظهرت جنمة مسلسل Girls، جيميما كريك، 
األزياء  مصممي  جملس  جوائز  توزيع  حفل  يف 
األمريكيني ملتقطة صورة لشعر إبطها، وحضرت 
لفيلم  األول  العرض  روبرتس  جوليا  النجمة 
أمحر  سهرة  بفستان   1999 عام   Notting Hill

وبشعر إبط ظاهر.
رمبا ُتنذرك عقد إبطك اللمفاوية بوجود سرطان 

الثدي
ورم  وجود  ذلك  الثدي  سرطان  يصاحب  قد 
صلب غري مؤمل يف إحدى العقد الليمفاوية يف 
منطقة اإلبط حتت الذراع، وال شك أنه كلما كان 
كان  مبكرًا  السرطان  من  النوع  هذا  اكتشاف 

عالجه أفضل.

الدهون  وحرق  الوزن  خسارة  السهل  من  ليس 
املرتاكمة يف منطقة البطن. فهذا يتطلب اتباع 

محية خاصة وممارسة التمارين بانتظام.

لذلك  الالزم  الوقت  امتالك  عدم  حال  لكن يف 
فروت”  “الغريب  وصفة  إىل  اللجوء  ميكن 

والعسل السحرية. 

 
“غريب  مثرة  توضع  الوصفة  هذه  ولتحضري 
ذلك  وبعد  الوقت.  لبعض  الثالجة  فروت” يف 
يف  خيفق  ثم  ملعقة،  بواسطة  لبها  يستخرج 

اخلالط.
 

وتضاف إليهها ملعقة وسط من العسل، ويستمر 
اخلفق حتى احلصول على مزيج منسجم.

 
وخلسارة الوزن وحرق دهون البطن جيب تناول 

هذا املزيج قبل 20 دقيقة من موعد كل وجبة.
 

 3 وكرريها  يومًا،   15 ملدة  احليلة  هذه  طبقي 
مرات سنويًا فقط. لكن، لتحصلي على أفضل 
نتيجة، من املهم أن تتناولي يف املقابل الطعام 
التمارين  متارسي  أن  األفضل  ومن  الصحي. 

بانتظام 3 مرات أسبوعيًا على األقل.   

الغريب فروت والعسل خلسارة 
الوزن... هذا ما جيب فعله 
قبل 20 دقيقة من الوجبات

التحرير  منظمة  صوت  فوق  يعلو  صوت  ال 
الفلسطينية ، صوت احلق والشرعية والكيانبة 

والتمثيل .
إميانًا منا بوحدة الصف الوطين الفلسطيين يف 
كل مكان . وانطالقًا من قناعاتنا الراسخة بان 
وطاقاتهم  اجلميع  جهود  اىل  حتتاج  املعركة 
وحبمد  فإننا  وتطلعاتهم  ورؤاهم  وإمكاناتهم 
بناء  حنو  طويلة  مدة  ومنذ  عزمنا  تعاىل  اهلل 
انشاء  األساس  هدفها  يكون  وحدوية  خطة 
اىل  يطمح  اسرتاليا  يف  فلسطيين  جسم 
جتميع اكرب قدر ممكن من اجلاليه الفلسطينية 
األسرتالية وذلك حتت مظله واحده حتتكم اىل 
القرار اجلماعي واالرادة املنسجمة املبنية على 
التناغم الوطين . لذا ، وانطالقًا من تراكمات 
فقد  السابقة  املراحل  يف  املنصرمة  التجربة 
رمسنا ان يكون جسمنا اجلديد امتدادًا طبيعيًا 
للمنظمة دون مواربه حيث ان وحدانية التمثيل 
السياسي باتت حمل امجاع عارم على املستوى 

الوطين ناهيكم اقليميًا ودوليًا .
بصياغة  بدأت  جلنة  هناك  ان   ، ذكرة  جدير 
كافة  إلجناز  واالليات  والدستور  الربنامج 

املتطلبات القانونية واالجتماعيه والتنظيمية.

مكونات الهيئة الوطنية الفلسطينية
تتكون اهليئة من تنظيمات ومجعيات فلسطينية 
اسرتالية عريقة وقدمية يف اسرتاليا ، كان هلا 
الدور البارز يف العمل الوطين الفلسطيين يف 

اخلارج .
أواًل : حركة فتح / اقليم اسرتاليا.

ثانيًا : النادي الفلسطيين.
ثالثًا : حزب الشعب الفلسطيين .

رابعًا : االحتاد العام لعمال فلسطني .
خامسًا : جلنة اخلرجيني الفلسطينية.

هذا وقد مت هيكلة اهليئة على الشكل التالي:
املنسق العام : منري حماجنه ابو سند

النائب : مجيل بطشون.
املالية : توفيق عوض.

عالقات اسرتالية : شامخ بدره.
عالقات عربيه : بشري صواحلة.

إعالم : امحد قريوتي.
هذا وندعو مجيع األطراف الفلسطينيه االخنراط 
باب  يبقى  اجلديدوسوف  اجلسم  هذا  ضمن 
االنضمام  الراغبني  امام  مفتوحًا  االنتساب 
اليه  على قاعدة ان منظمة التحرير هي املمثل 
الشرعي والوحيد لشعبنا يف الداخل واخلارج..

عاشت منظمة التحرير
عاشت وحدة شعبنا ضمن إطار املصاحلة

اجملد واخللود للشهداء
ومعًا حنو القدس عاصمة الدولة العتيدة 

اخوتكم
اهليئة الوطنية الفلسطينية األسرتالية املؤيدة 

ل/ م ت ف 10/16/ 2017.

تشكيل اهليئة الوطنية 
الفلسطينية املؤيدة ملنظمة 

التحرير الفلسطينية يف اسرتاليا
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ارتفاع الضغط الدموي قاتل صامت إذ يضرب 
القلب والكليتني من دون سابق إنذار، ويكون 
األوان قد فات. لذا، الوقاية خري من العالج. يف 
التقرير نصائح وقائية وافية للتخلص من  هذا 

ارتفاع ضغط الدم يف 3 أشهر.

من تناول املزيد من األمساك الزيتية إىل املواد 
الغذائية الغنية باملغنيسيوم، تكشف اختصاصية 
التغذية ماري كوتر عن أفضل األطعمة اليت ميكن 
أن تصّد »القاتل الصامت«، وفقا ملوقع ايالف.

ارتفاع  البشر  ربع  من  أكثر  يعاني  الواقع،  يف 
ضغط الدم، »القاتل الصامت« الذي ال أعراض 
تنذر بوجوده. يشعر كثريون أّنهم خبري إىل أن 
أو  بهم  تودي  كلى  أو  قلب  ألمراض  يتعّرضوا 
 Blood Pressure موقع  وحبسب  حياتهم.  تغرّي 
السكتات  من  املئة  يف   60 سبب  فإّن   ،UK
الدماغية ارتفاع ضغط الدم، لكن ميكن الوقاية 
املالئم  الطعام  وتناول  منها،  املئة  من 90 يف 

وسيلة فاعلة للمساعدة يف السيطرة عليها.

من شركة  كوتر،  ماري  الغذائية  املعاجلة  تقول 
أن  ميكن  البسيطة  التغيريات   « هيلث:  نوفيلد 
تعين االعتماد بشكل أقل على األدوية، أو منع 
املقام  يف  الدم  لضغط  الطبيعي  غري  االرتفاع 
األول. وقد تسّرع املكمالت النتائج، لكن جيب 
استشارة املختصني لضمان عدم تفاعل املكمالت 
مع أي دواء آخر«. وتضيف أن العالج حيتاج إىل 
النتائج ستكون سارة بشكل  وأّن  أشهر،  ثالثة 

مفاجئ.

وملاري كوتر قائمتها من األغذية اليت تنصح بها 
حملاربة ضغط الدم، وتلك اليت ينبغي جتّنبها.

املغنيسيوم
معدن ضروري للعضالت والشرايني ولالسرتخاء 
من  عليه  احلصول  وميكن  االنكماش،  بعد 
وكرنب  كالسبانخ  الداكنة  الورقية  اخلضروات 
بروكسل والشارد السويسري، واحلبوب الكاملة 
كالكينوا واألرز البين، واملكسرات والبذور مثل 

الكاجو الينء والسمسم وبذور اليقطني.

الرمان
يف  اللوحيات  تشكيل  تعطيل  على  يساعد 
الزبادي  مع  الرمان  بذور  امزج  الشرايني. 
بذور  املزيج  هذا  فوق  ورّش  العادي  الطبيعي 
الكتان املطحونة، وتناول يومًيا كوًبا صغرًيا من 

عصري الرمان من دون إضافة السكر.

)C( مضادات األكسدة وفيتامني
مبضادات  الغنية  واخلضروات  الفواكه  تشمل 
واهلليون  اجلزر   :)C( والفيتامني  األكسدة 
والرباعم والربوكلي واجلرجري وامللفوف والطماطم 

والتوت والكيوي واللفت.

الثوم الينء
حيتوي الثوم على األليسني، وهو مضاد حيوي 
طبيعي ينظم ضغط الدم، شرط أن يكون نيًئا 
منه إىل صلصات  البعض  لذلك أضف  ووافًرا، 

السلطات أو إىل الطبق بعد االنتهاء من طهيه.

جذور الشمندر
الذي  النرتات  على  اجلذري  اخلضار  هذا  حيتوي 
عصري  جّرب  الدموية.  األوعية  توسع  يدعم 
تناوله  والزجنبيل،  والتفاح  اجلزر  مع  الشمندر 

مشوًيا أو مربوًشا يف السلطة.

األلياف
ابدأ يومك بعصيدة من دون توابل أو سكر أو 
ملح. رّش فوقها بذور الكتان املطحونة. تناول 
وجبة خفيفة من املكسرات النيئة واجلزر وضلوع 
كاملة  حببوب  الكربوهيدرات  استبدل  الكرفس. 
مثل األرز البين ومعكرونة القمح الكامل والكينوا. 
أضف البقول إىل احلساء واليخنة، وبداًل من رقائق 
البطاطا تناول اخلضار أو السلطة مع الشطرية. 

ختلص من “القاتل الصامت” يف ثالثة أشهر؟
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أظهرت دراسة حديثة أن خماطر اجللوس لفرتات 
طويلة قد ال تقل عن خماطر التدخني، وتسّبب 
البدانة  من  بدءًا  الصحية  املشاكل  من  الكثري 
أمراض  الغذائي، وصواًل إىل  التمثيل  ومشاكل 

القلب واألوعية الدموية.

صدق من قال »يف احلركة بركة«، فقد تعتقد 
التدخني  عن  البتعادك  جيدة  تتمتع بصحة  بأنك 
متارس  ألنك  أو  صحية،  غذائية  محية  واتباعك 
التمارين الرياضية يوميًا، غري أن جهودك هذه 
قد تذهب يف مهب الريح إذا كنت من األشخاص 

الذين جيلسون لفرتات طويلة.

 فقد أظهرت دراسة جديدة حتذيرات هائلة من 
ضمن  من  تكن  مل  رمبا  اجللوس،  كثرة  خماطر 

احلسابات سابقًا.

مضمون الدراسة

فحسب هذه الدراسة، يتسّبب اجللوس لفرتات 
إذ  عديدة،  صحية  ومشاكل  بأمراض  طويلة 
اجللوس،  لكثرة  مهيئة  غري  اجلسم  طبيعة  أن 
طويلة  لفرتة  اجللوس  على  يطلق  أصبح  لذلك 
»التدخني اجلديد«، وذلك ملا حيمله من أخطار قد 
تطال أعضاء اجلسم كافة وبشكل خاص القلب 

واألوعية الدموية.

جامعة  يف  الطيب  املركز  من  دياز،  كيث  قام 
 7 مع  بالتعاون  املتحدة  بالواليات  كولومبيا 
مؤسسات أمريكية، بتتبع نشاط حوالي 8 آالف 
شخص بعمر 45 عامًا فما فوق، وخلص إىل أن 
اجللوس لفرتات طويلة يرتبط بالوفاة املبكر حتى 

مع ممارسة الرياضة يوميًا.

 إذ أن قلة احلركة تشكل خطرًا كبريًا على الصحة 
الغذائي،  التمثيل  واختالل  البدانة  من  بدءًا 
حول  الدهون  وتراكم  الدم،  ضغط  ومشاكل 
اخلصر، وصواًل إىل ارتفاع مستوى الكولسيرتول 

الضار وأمراض القلب.

 وهو ما جعل د. مونيكا سافورد، اليت شاركت 
لفرتات  اجللوس  خماطر  بتشبيه  الدراسة  يف 
طويلة بالتدخني، حبسب ما نشره موقع »مرتو« 

الربيطاني.

احللول بسيطة

غري أن اخلرب السار يتمحور حول احللول البسيطة 
اليت من شأنها أن ختفف من هذه املخاطر، أهمها 

التحرك كل نصف ساعة.

 وللتحفيز على ذلك ينصح بضبط املنبه للتذكري 
واحدة  وجبة  تناول  أو  30 دقيقة،  باملشي كل 
املهام،  يوميًا وقوفًا، وإجناز بعض  األقل  على 

كتصفح اإلنرتنت وغريها أثناء املشي.

وفقًا ملا نصحت  أخرى،  اتباع طريقة  كما ميكن 
موقع  يف  الصحية  املدربة  كادي  ميشيل  به 
القيام خبدعة  »فيت فيستا دوت كوم«، وهي 
بسيطة عرب شرب الكثري من املياه، وبذلك تكون 
املياه  أهمية  إىل  باإلضافة  مضاعفة،  الفائدة 
احلمام  إىل  والتوجه  للتحرك  سيدفعك  للجسم، 
كثريًا. وذلك حبسب ما نشره موقع »مايند بودي 

غرين« األمريكي.

احتباس السوائل باجلسم من األعراض املزعجة 
األطعمة  تناول  نتيجة  البعض  منها  يعاني  اليت 
وارتفاع  الوزن  زيادة  يف  يسبب  مما  اململحة، 

ضغط الدم.

وتقول الدكتورة إميان فكري استشارى السمنة 
للتغذية  آسنب  كلية  وعضو  العالجية  والتغذية 
احتباس  تسبب  أطعمة  هناك  إن  العالجية، 
الوزن  زيادة  عنه  ينتج  مما  باجلسم  السوائل 
وارتفاع  والتخمة،  واإلرهاق  باخلمول  والشعور 
ضغط الدم، مما يضر بالصحة كثريا، لذا جيب 
االبتعاد عن هذه األطعمة أو اإلقالل من تناوهلا، 

وهي:

1- امللح الزائد يف الطعام.
2- املخلالت.

3- اجلنب املاحل.
4- املياه الغازية.

5- اللحوم املصنعة.
6- املواد احلافظة املوجودة يف املعلبات.

هذه  من  اإلقالل  جيب  أنه  »إميان«،  وأضافت 
على  حفاظا  عنها  االبتعاد  ويفضل  األطعمة 
الصحة، مع اإلكثار من تناول املاء، حيث جيب 
تناول 3 لرتات يوميا على األقل، باإلضافة إىل 
كاخلس  الورقية  اخلضراوات  تناول  من  اإلكثار 
واجلرجري والبقدونس والكرفس، واخليار، ألنها 
أكالت تنظيف اجلسم من السموم واألمالح الزائدة 

وترفع من معدالت حرق الدهون باجلسم.

الكرفس يساعد األوعية الدموية على التوسع.

األمساك الدهنية وأوميغا 3
املرقط  السلمون  مثل  الدهنية  األمساك 
والسلمون الربي والسردين حتتوي على الدهون 
أيضا  املعروفة  لاللتهابات،  املضادة  األساسية 
ثالث  إىل  مرتني  تناوهلا  اجليد.  بالكولسرتول 

مرات يف األسبوع.

أما أعداء ضغط الدم فثالثة، ابتعد عنها:

امللح
تتناوهلا، فامللح موجود يف  اليت  الكمية  خفض 
البطاطا  ورقائق  وزبدة  )خبز  اليومية  املنتوجات 
ملح  استبدل  جاهزة(.  ووجبات  وبسكويت 
الصوديوم مبلح الكريستال من اهليمااليا أو ملح 

األعشاب البحرية، واستخدمهما باعتدال.

املنبهات
إنها الشاي والقهوة والكحول والسكر ومشروبات 
الطاقة... اشربها بكمية أقل أو امتنع عنها كلًيا. 
معدل  فيزيد  التوتر،  هرمونات  يطلق  الكافيني 
ضربات القلب والتنفس وضغط الدم. استبدل 

هذه املنبهات ببدائل القهوة الطبيعية.

السكر
يتحول السكر إىل دهون إذا مل حترقه بالرياضة. 
وتنبه إىل أن كثرًيا من أطباق »النظام الغذائي« 
واألطباق »قليلة الدسم« واللنب بالنكهات حيتوي 

على السكر. اقرأ ملصقات حمتوياتها جيًدا.

اختبارات بسيطة تكشف اخلطر
تغيري  يساعد  أن  ميكن  األحيان  من  كثري  يف 
النظام الغذائي اخلاص بك، وقراءة ضغط الدم 

يف الكشف عن أي مشكالت يف وقت مبكر.

يتم تسجيل ضغط الدم مع رقمني ميثالن الضغط 
االنقباضي  االنبساطي.  والضغط  االنقباضي 
)الرقم األكرب( هو القوة اليت يضخ فيها قلبك 
الدم يف مجيع أحناء اجلسم، واالنبساطي )الرقم 
األوعية  يف  الدم  تدفق  مقاومة  هو  األصغر( 
الزئبقي  باملليمرت  كالهما  يقاس  الدموية. 

.)mmHg(

الدم مثالًيا بني 60/90 ملم زئبق  يكون ضغط 
و80/120 ملم زئبق. ضغط الدم املنخفض هو 
60/90 ملم زئبق أو أقل، أما املرتفع فهو 90/14 

ملم زئبق أو أعلى.

إذا كان ضغطك يرتاوح بني 80/120 و90/140 
ملم زئبق، قد تكون عرضة خلطر ارتفاع ضغط 
للسيطرة  املالئمة  اخلطوات  تتخذ  مل  إذا  الدم 

عليه. 
اختبار  بإجراء   40 سن  فوق  البالغون  وُينصح 
القيام  ميكن  سنوات.  مخس  كل  الدم  ضغط 
بذلك عند الطبيب ويف بعض الصيدليات وبعض 
أماكن العمل أو باستخدام آلة قياس ضغط الدم 

املنزلية.

خطط غذائية سهلة
لذيذة  طعام  قوائم  لتحضري  خطط  ثالث  هذه 
الضغط  مكافحة  أغذية  إدخال  أجل  من  أسبوعًيا 

يف النظام الغذائي.

اخلطة 1
اإلفطار: عصيدة مع التوت واجلوز وبذر الكتان 

املطحون.
بذور  مع  الطبيعي  واللنب  الرمان  خفيفة:  وجبة 

اليقطني.

والكينوا،  الشمندر  وجذر  الدجاج  الغداء: سلطة 
رّش عليها بذور السمسم.

وجبة خفيفة بعد الظهر: حفنة من الكاجو الينء.

املطبوخ  املرقط  السلمون  مسك  العشاء: 
وبذور  والثوم  الزجنبيل  يف  املقلي  وامللفوف 

السمسم، واألرز البين.

اخلطة 2
اإلفطار: السبانخ وعجة الطماطم.

وجبة خفيفة: حفنة من اجلوز الينء.

الغداء: احلمص والبطاطا احللوة وحساء الكرنب، 
مع كعك الشوفان.

و1  كرفس  ضلوع   4 الظهر:  بعد  خفيفة  وجبة 
ملعقة كبرية من احلمص.

الفرن مع  السلمون املشوي يف  العشاء: مسك 
والبصل.  والثوم  والرباعم  املشوي  الشمندر 
الزيتون  وزيت  اجملففة  األعشاب  بعض  أضف 

بداًل من امللح.

اخلطة 3
اإلفطار: اللنب الطبيعي مع القرفة، التوت، بذور 

الكتان املطحونة واملكسرات املفرومة.
وجبة خفيفة: كعكتا شوفان مع زبدة الكاجو.

كعك  مع  اخلضار  وحساء  العدس  الغداء: 
الشوفان.

وجبة خفيفة بعد الظهر: ضلوع الكرفس أو اجلزر 
مغموسة يف جنب القريش.

العشاء: القرنبيط واحلمص بالكاري، واألرز.

7 أطعمة تسبب احتباس السوائل 
باجلسم وزيادة الوزن

اجللوس أو التدخني.. 
أّيهما أخطر؟
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A huge increase in electric-
ity network costs - driven by 
regulation and over invest-
ment - has been the number-
one cause of rising house-
hold power bills over the last 
decade.
A lack of competition in both 
generation and electricity re-
tail markets, the recent clo-
sures of coal-fired power sta-
tions and the growing cost 
of environmental schemes 
have also contributed to “se-
vere” price rises since 2007 
that have put homes and 
businesses under “unac-
ceptable pressure”.
State and federal govern-
ments fund a scheme to pay 
people to use less electricity 
on hot days to save critical 
power. 
These are the preliminary 
findings of a major Austra-
lian Competition and Con-
sumer Commission inquiry 
ordered by the Turnbull gov-
ernment.
Treasurer Scott Morrison 
will release the ACCC’s re-
port into the National Elec-
tricity Market on Monday, 
setting the stage for anoth-
er week in Parliament set 
to be dominated by energy 
policy.
Cabinet is expected to 
consider Energy Minister 
Josh Frydenberg’s policy 
proposals on Monday, with 
the package to be taken to 
the Coalition party room as 
early as Tuesday.
The government has indi-
cated it will not proceed 
with Chief Scientist Alan 
Finkel’s plan for a clean en-
ergy target, amid stiff oppo-
sition from the Coalition’s 
right wing. The government 
will instead emphasise how 
the package will improve af-
fordability and reliability. 
The ACCC report says many 
households on the NEM -  
the wholesale market that 
covers Queensland, NSW, 
Victoria, South Australia, 
Tasmania and the ACT - are 
struggling to absorb price 
increases.
“What’s clear from our re-
port is that price increases 
over the past 10 years are 
putting Australian busi-
nesses and consumers 

under unacceptable pres-
sure,” ACCC Chairman Rod 
Sims said. “Residential 
prices have increased by 63 
per cent on top of inflation 
since 2007-08”. 
Between 2007–08 and 
2015–16, increases in resi-
dential bills were primarily 
driven by higher network 
costs, the report found.
Network operators need to 
continually invest in net-
work infrastructure to en-
sure they meet regulatory 
obligations and customers 
receive electricity services 
without disruption. But op-
erators have also been in-
centivised to over-invest, 
leading to the “gold plating” 
of poles and wires.
“To a significant extent, 
past decisions relating to 
network investment are 
‘locked-in’ and will burden 
electricity users for decades 
to come,” the report says.
The wholesale energy mar-
ket is also “highly concen-
trated” and this is likely to 
be contributing to higher 
wholesale electricity prices, 
the report found.
The demand-supply bal-
ance for electricity has 
tightened, making it difficult 
for standalone retailers to 
compete with the big three 
“gen-tailers”: AGL, Origin 
and EnergyAustralia. While 
most retail markets have 
around 20 retailers, these 
three hold large retail mar-
ket shares in most regions 
and control in excess of 60 
per cent of generation ca-
pacity in NSW, South Aus-
tralia and Victoria. 
Large, baseload coal-fired 
generation has exited the 
market in recent times - for 
example Hazelwood in Vic-
toria and Northern in South 
Australia - continuing a 
trend of consolidation and 
increased vertical integra-
tion in wholesale markets. 
This has resulted in a heavi-
er reliance on gas which has 
coincided with shortages in 
domestic gas supply which 
has also driven up prices. 
Environmental or ‘green’ 
schemes, aimed at achiev-
ing sustainability objec-
tives, have also increased 

Network costs the main driver of electricity prices, 
consumer watchdog finds 

costs and created cross-
subsidies.
Some of the increase is also 
attributable to increases in 
retailer margins - although 
this has varied significantly 
by state.
The report found that the 
average residential bill 
across the NEM in 2015–16 
was $1524, not including 
GST. That was made up of 
network costs (48 per cent), 
wholesale costs (22 per 
cent), environmental costs 
(7 per cent), retail costs (16 
per cent) and retail profits 
(8 per cent).
In real terms, average resi-
dential bills increased by 
around 30 per cent - on a 
dollars per customer ba-
sis - between 2007–08 and 
2015–16.
The ACCC will deliver rec-
ommendations in its final 
report, due in June 2018. 
However Mr Morrison said 

The Nationals have 
dodged a bullet and re-
tained the seats of Coota-
mundra and Murray de-
spite losing ground to 
their opponents.
NSW Premier Gladys Bere-
jiklian says governments 
always face huge swings 
in by-elections after The 
Nationals emerged bat-
tered and bruised from the 
latest round overnight.
Despite holding margins 
of more than 20 per cent 
in both regional seats, 
the Nationals watched on 
nervously as the Shoot-
ers, Fishers and Farmers 
Party closed in on them 
during Saturday’s poll.
Ms Berejiklian says she’s 
very pleased and relieved 
with the results despite 
the huge swing.
“Absolutely relieved, 
whenever there’s a by-
election there is a major, 
major swing against the 
government,” she told re-
porters.
Ms Berejiklian insisted La-
bor had no right to “chest 
beat” after equally poor 
showings in the regional 
seats.

Looking past the massive 
swing against his party, 
NSW Nationals leader 
John Barilaro celebrat-
ed victory in the seat of 
Cootamundra on Saturday 
night, declaring it was evi-
dence of the party’s worth 
in regional NSW.
“Look, there are lessons 
for the government and 
lessons for us. There’s 
been a significant swing, 
so we have to accept that, 
but we don’t claim to be a 
perfect government and in 
our imperfection we strive 
to do better and that’s our 
job,” Mr Barilaro told AAP 
on Saturday night.
Late on Saturday night, 
the Nationals were ahead 
with more than 40 per 
cent of the vote in Murray 
and about 45 per cent in 
Cootamundra.
ABC election analyst Ant-
ony Green has declared 
the National party the win-
ners in both seats.
Meanwhile, Labor stormed 
to victory in the third by-
election Blacktown, reg-
istering more than 70 per 
cent of the vote in the 
western Sydney seat
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Berejiklian glad Nats win by-
elections

the ACCC’s inquiry has al-
ready been a key factor in 
the government’s policy de-
velopment.
The government will this 
week also put the next 
tranche of its company tax 
cuts to a vote in the lower 
house. It then faces an up-
hill battle in the Senate.
The Business Council of 
Australia warns the coun-
try is at “imminent risk” of 
having the third-highest 
company tax rate in the de-
veloped world if Parliament 
leaves the top rate frozen at 
30 per cent, given the US 
and France are both plan-
ning cuts.
“We are kidding ourselves 
if we think we can impose 
one of the highest tax rates 
in the developed world on 
Australian businesses and 
expect them to thrive, in-
vest and create jobs,” CEO 
Jennifer Westacott said.

NSW motorists will pock-
et a refund of as much as 
$125 on their green slips 
as part of the state gov-
ernment’s overhaul of the 
compulsory car insurance 
scheme.
The partial refunds for 
Sydney motorists, who 
pay the highest prices for 
green slips, will average 
$70 while country drivers 
will pocket about $30.
In all, about $300 million 
will be returned to motor-
ists in NSW from Decem-
ber in partial refunds on 
what they have paid this 
year.
Finance Minister Victor 
Dominello said the over-
whelming majority of the 
state’s motorists would 
receive some refund and 
a cheaper insurance pre-
mium next year.
“This is a big win for mo-
torists across the state. 
Taxi drivers will be major 
beneficiaries with signifi-
cant refunds put back in 
their pockets,” he said.
While the most a private 
motorist will receive in 
a refund is about $125, 
Sydney taxi owners stand 
to gain as much as $2125 
and country cabbies as 
much as $1653.
The refund is part of ma-
jor changes to the state’s 

compulsory third-party 
(CTP) insurance scheme 
which comes into effect 
on December 1.
The amount refunded will 
differ between motorists 
because it depends on 
when they renewed their 
green slips. The nearer 
to December 1 a motorist 
pays their premium, the 
larger the refund they will 
receive.
NSW motorists have been 
renewing or purchas-
ing their CTP insurance 
throughout this year 
based on the existing 
higher-cost scheme.
It has resulted in many 
paying too much, which 
now means the govern-
ment will refund them.
The government said mo-
torists would also save 
$120 on the average pre-
mium from December, fol-
lowing the changes aimed 
at stamping out “exagger-
ated claims” and insurer 
“super profits”.
Average premiums will 
drop from about $700 to 
$520 for Sydney motor-
ists, and from about $480 
to $430 for country driv-
ers.
Taxi owners in metropoli-
tan areas will see their 
average annual premiums 
fall by more than $3000.

NSW motorists to pocket refunds of as 
much as $125 on green slip insurance

Manus Island detainees 
who have failed in their 
bids to seek refuge will 
soon be thrown out of 
Papua New Guinea.
Australia is working with 
the PNG government to 
shut down the offshore 
detention centre by Oc-
tober 31.
Refugees who have ex-
pressed interest in US 
resettlement may volun-
teer to transfer to Nauru 
ahead of the centre’s clo-
sure, while alternative lo-
cal accommodation and 
services have also been 
organised.
Cabinet minister Michae-
lia Cash said “non-refu-

gee residents” were ex-
pected to return to their 
home countries, and 
would be assisted to do 
so.
“Non-refugees not re-
turning voluntarily will 
be involuntary removed 
from PNG by the govern-
ment of PNG,” Senator 
Cash told parliament on 
Monday.
The minister twice re-
fused to rule out using 
force or cutting off wa-
ter and electricity to co-
erce people to leave the 
Manus Island centre.
“Anyone will be removed 
by lawful means,” Sena-
tor Cash said.

Failed Manus refugees face de-
portation
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Padstow, Panania and 
Pemulwuy are among 
more than a dozen new 
suburbs that have joined 
the ranks of Sydney’s 
million dollar club. 
Despite the city’s median 
house price falling 1.9 
per cent to $1,167,516, 
14 new suburbs now 
have a median house 
price above $1 million, 
according to Domain 
Group data.
While entry to the million 
dollar club has been the 
norm across inner and 
middle-ring suburbs for 
some time, suburbs fur-
ther out from the CBD – 
particularly in Canterbury 
Bankstown and Western 
Sydney – are gaining en-
try. 
Sydney’s million dollar 
house club gained 14 new 
entrants in the past six 
months, Domain Group’s 
state of the market report 
shows.Sydney’s million 
dollar house club gained 
14 new entrants in the 
past six months, Domain 
Group’s state of the mar-
ket report shows. Photo: 
Carolyn Cummins
One of those is Silver-
dale, 55 kilometres west 
of the CBD, which now 
has a median house price 
of $1,037,500.
In the six months since 
March, when it had a me-
dian of $780,000, Silver-
dale’s median increased 
by $257,500 – a 33 per 
cent increase.
“It was always going to 
happen, it was just a mat-
ter of time,” selling agent 
Michael Coco, of Ray 
White Glenmore Park, 
said about Silverdale’s 
median surpassing $1 
million.
“It’s always been a bit 
of a poorer cousin to 
suburbs around Penrith 
and Nepean. But with the 
speculation around the 
Badgerys Creek airport 
it has hit its straps and 
people feel that they’ll be 

more connected to the 
city now.”
Mr Coco said Silverdale 
had changed dramatically 
in the past 15 years and 
was popular with buyers 
looking for blocks of one 
acre or larger. .
There are now 284sub-
urbs with a median of 
more than $1 million in 
Greater Sydney, which in-
cludes the Central Coast 
and Blue Mountains.
The increase of suburbs 
to the once-exclusive 
million dollar club shows 
there is still a lot of energy 
in the mid-price ranged 
market, Domain Group 
chief economist Andrew 
Wilson said.
“Whilst the increase in $1 
million medians has been 
marginal compared to 
the previous two years, 
it shows there is still up-
wards pressure on prices 
overall,” he said.  
“Buyers are pushing 
outwards now to find 
value that they can af-
ford, which then creates 
strong price increases in 
the western and south-
western regions.”
In the Canterbury Bank-
stown region five new 
suburbs topped the $1 
million median – Pad-
stow, Panania, Revesby, 
East Hills and Rose-
lands. 
In the west, Colebee, 
Glenwood and Pemul-
wuy also joined the club, 
as well as East Hills and 
Cabramatta West in the 
south-west and Kellyville 
Ridge in the north-west.
Over in the city’s Suther-
land Shire, Bundeena 
and Engadine also broke 
through the $1 million 
barrier.
Following Silverdale, the 
suburbs with the biggest 
six-month increases were 
Elizabeth Hills, where 
prices increased by 
$213,000, and East Hills 
which had a $193,000 
jump.

The surprising Sydney sub-
urbs that now have a $1 mil-
lion median

Thousands of new ser-
vices will be added to 
public transport timeta-
bles from late November, 
the NSW government has 
confirmed.
From November 26, 
new ferry services, extra 
weekly train services and 
thousands of new bus 
services will start run-
ning to reduce journey 
times for commuters.
Minister for Transport and 
Infrastructure Andrew 
Constance launched a 
campaign to raise aware-
ness about the changes 
on Sunday and said it 
would help customers 
prepare for the changes 
and plan their new com-
mutes ahead of time.
“We are going to make 
sure everyone knows 
these timetable changes 
are coming so from to-
day, customers can ex-
pect to see an extensive 
advertising with plenty 
of information and an-
nouncements at stations, 
ferry wharves and on 
buses across the public 
transport network,” Mr 
Constance said.
The changes across the 
public transport network 
were unveiled in a draft 
plan in late August.
The changes include:
    More than 1500 new 
weekly train services 
across the network, in-
cluding 750 at week-
ends;
    Almost 7000 new week-
ly bus services on routes 
servicing the northern 
beaches, eastern sub-
urbs, inner west, lower 
north shore and northern 
suburbs, Macarthur and 
the hills districts;
    More than 2000 B-Line 

services for the northern 
beaches;
    More than 140 extra 
weekly ferry services in-
cluding a new cross-har-
bour ferry route between 
the east, the lower north 
shore, the inner west and 
the city.
Premier Gladys Berejik-
lian said that the chang-
es would be an early gift 
for commuters travelling 
during the holiday sea-
son.
Get the latest news and 
updates emailed straight 
to your inbox.
By submitting your email 
you are agreeing to Fair-
fax Media’s terms and 
conditions and privacy 
policy .
“We are giving thou-
sands of customers an 
early Christmas present 
this year with more ser-
vices and better connec-
tions between modes to 
help them get to where 
they need to go,” Ms Be-
rejiklian said.
“This will mark the big-
gest ever change to our 
transport network and 
means that since we 
came into government 
in 2011 we have added 
27,000 additional weekly 
transport services.”

The last major overhaul of 
the Sydney Trains time-
table was in 2013 when 
close to 1000 services a 
week were added.

The biggest change to 
bus services will be 
on Sydney’s Northern 
Beaches with the intro-
duction of the B-Line set 
to coincide with the other 
changes across the net-
work.

 Sydney commuters to benefit from new 
public transport services from November
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Major changes to the NSW public transport network will come into ef-
fect on November 26. Photo: Daniel Munoz

Households will be an aver-
age $2 a week better off un-
der a reinvention of Austra-
lia’s energy and emissions 
policy – and the Turnbull 
government has refused to 
guarantee even those mea-
gre savings.
It emerged on Tuesday that 
the savings could start as 
low as $25 a year, or 50¢ a 
week.
Here’s what you need to 
know about the national 
energy guarantee - the gov-
ernment’s newest energy 
policy.
Despite pitching the policy 
as a salve to the hip pockets 
of price-weary power con-
sumers, the government also 
concedes that the predicted 
cost saving was based on 
preliminary analysis, and 
detailed modelling has not 
yet been carried out.
The government on Tuesday 
sought to reset the national 
energy debate by announc-
ing energy companies will 
be forced to meet mandated 
standards of reliability and 
emissions reduction, which 
would reduce the risk of 
blackouts and drive prices 
down.
Polls show voters are deep-
ly concerned about soaring 
power bills, and the govern-
ment’s ability to address the 
problem is a key element 
on which the policy will be 
judged.
Mr Turnbull described the 
measure as a “game-chang-
er ... that will ensure that we 
have affordable power”.
“It provides investor cer-
tainty, which the market 
has been crying out for for 
a long time. It reduces vola-
tility, which, of course, has 
been driving up prices,” Mr 
Turnbull said.
Known as the national en-
ergy guarantee, the policy 
is based on a unanimous 
recommendation by the in-
dependent Energy Security 
Board, chaired by Dr Kerry 
Schott.
The board advised the gov-
ernment that the guarantee 
could cut residential bills by 
an average $100-$115 a year 
in the decade to 2030.
Australian Energy Market 
Commission chair John 

Pierce on Tuesday told Sky 
News that under other mod-
elling scenarios, households 
would save just $25 a year 
in 2020 – or 50¢ a week.
The annual household sav-
ing spruiked by the govern-
ment is greater than the $90 
predicted under the clean 
energy target recommended 
by Chief Scientist Alan Fin-
kel – the prospect of which 
the government has aban-
doned.
However Mr Turnbull on 
Tuesday repeatedly refused 
to guarantee the price sav-
ing would be achieved.
He referred inquiries to Mr 
Pierce, a member of the 
advisory board who said 
the figures were based on 
“analysis and modelling of 
the market and the alterna-
tive schemes that we’ve 
looked at in the past”.
Mr Pierce said the board 
would undertake “detailed 
analysis and modelling” 
of the proposal ahead of a 
November meeting of the 
Council of Australian Gov-
ernments to provide “firmer 
estimates of those price ef-
fects”.
He said the policy would 
drive down household bills 
in three ways.
The measures would end 
policy uncertainty, leading 
to increased investment, 
and hence, electricity sup-
ply.
The mechanism would also 
use existing market con-
tracts to find a more efficient 
mix between dispatchable 
and low emissions energy, 
and competition would be 
improved because energy 
retailers would enter con-
tracts with the lowest-cost 
energy providers.
Labor’s energy and climate 
change spokesman Mark 
Butler on Tuesday said the 
government was unwill-
ing to guarantee price sav-
ings to households and had 
“confirmed no modelling 
has been undertaken”.
“At best it would appear 
that the broad analysis that 
has been undertaken would 
involve a 50¢ per week sav-
ing for households in three 
years time, perhaps rising to 
as much as $2 a week.”

The Turnbull government’s new 
energy policy will shave $2 off 
your weekly power bill 
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The big new energy poli-
cy unveiled by Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
on Tuesday looks set to 
spark a brawl with Victo-
ria at November’s COAG 
meeting.
Premier Daniel Andrews 
was scathing about the 
Prime Minister’s “Nation-
al Energy Guarantee” as 
details began to emerge 
on Tuesday, taunting Mr 
Turnbull and describing 
him as Tony Abbott’s 
spokesman.
 The Prime Minister says 
the new energy plan, 
which has at its centre 
the dumping of the Clean 
Energy Target, one of Mr 
Abbott’s recent policy de-
mands, is subject to ne-
gotiation with the states.
But the Premier did not 
appear in any mood to 
discuss the plan, which he 
said “junked” the work of 
Australia’s Chief Scientist 
Alan Finkel, who recom-
mended the target as part 
of his landmark review 
into the nation’s energy 
policy in December.
“It would seem that Alan 
Finkel has been replaced 
as the Chief Scientist and 

that we now have Profes-
sor Tony Abbott as the 
chief scientist,” Mr An-
drews said.
“I don’t think that’s a good 
thing for energy supply, 
for security of supply, for 
prices for business and 
households.
“The Prime Minister needs 
to stand up...I’d settle for 
him pretending to be a 
leader but he’s not even 
doing that.”
“The fact that he’s pre-
pared to let Tony Abbott 
junk Alan Finkel’s work, 
it’s unspeakable, it’s ap-
palling.” 
Mr Andrews said the new 
energy policy would not 
be successful in what the 
Commonwealth says is 
its central aim, to cut re-
tail electricity bills.
“It will not cut household 
bills, all it will do is con-
tinue this conservative 
climate change-denying 
inertia that is compromis-
ing the amount of energy 
we have, increasing the 
price of the energy we 
have and leading to some 
of the failure, some of the 
challenges that we face,” 
the Premier said.

‘Professor Tony Abbott chief 
scientist’: Andrews scorn for 
Turnbull’s energy plan 
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Daniel Andrews: “The fact that he’s prepared to let Tony Abbott junk 
Alan Finkel’s work, it’s unspeakable, it’s appalling.”  Photo: AAP

Tony Abbott, Photo: Andrew Meares 

The Turnbull govern-
ment’s new energy 
plan may yet win over 
Labor, which has lik-
ened it to an emissions 
intensity scheme.
Labor believes the 
Turnbull government 
may have created a de 
facto emissions inten-
sity scheme that could 
lead to bipartisan sup-
port for the national 
energy guarantee.
Despite a hostile re-
action to the govern-
ment’s plan from the 
Labor states and fed-
eral leader Bill Shorten 
labelling it “a joke of 
a policy”, opposition 
frontbencher Tony 
Burke says the guaran-
tee might be something 
Labor could support.
“It may well be that 
what we have in front 
of us is an emissions 
intensity scheme man-
aged by the energy 
retailers rather than 
managed by the gov-
ernment,” he told Sky 
News on Thursday.
Deputy Labor leader 
Tanya Plibersek says 
the opposition wants 
to see more details be-
fore providing the gov-
ernment with support.
Her colleague Murrary 
Watt says the party is a 
long way from a deal.
“We need to consult 
with the energy indus-
try and consumers 
before we can make a 
decision,” he told re-
porters.
Energy Minister Josh 
Frydenberg didn’t 
mince words when 
asked whether the 
government plan could 
be interpreted as any-
thing like Labor’s car-
bon tax.
“Two letters: N-O,” he 
told Sky News citing 
advice to the govern-
ment from the Energy 
Security Board which 
made it explicitly clear 

the NEG was not a car-
bon price, tax or sub-
sidy.
Australian Energy Mar-
ket Commission chair 
John Pierce, who is a 
member of the ESB, 
also said it as not a 
carbon price.
“We’re not pricing car-
bon. What we’re pricing 
is reliability,” he told 
a business breakfast 
at the National Press 
Club in Canberra.
Asked who could be 
the losers under the 
policy, Prime Minister 
Malcolm Turnbull nom-
inated potentially those 
who would miss out on 
renewable energy sub-
sidies after 2020.
“But you’re really talk-
ing about an end to 
subsidies for busi-
nesses that don’t re-
quire subsidies,” he 
said.
Mr Turnbull said it was 
time to have technolo-
gies on a level playing 
field and see the best 
projects win.
“If you can deliver reli-
ability and lower emis-
sions by upgrading 
older coal-fired power 
stations go for it,” he 
said.
“If you can do it by hav-
ing wind and pumped 
hydro go for it. Let 
them compete.”

HOW AN EMISSIONS 
INTENSITY SCHEME 
WORKS
* Sets benchmark for 
the electricity sector, 
limiting how much 
carbon dioxide can be 
emitted per unit of en-
ergy.
* Coal-fired power 
plants above the bench-
mark purchase credits 
from renewable energy 
sources such as wind 
and solar farms.
* Benchmark reduces 
over time until it even-
tually reaches zero.

Fed Labor might sup-
port ‘joke’ energy plan Australian universities, law-

yers and financial firms will 
be among the biggest win-
ners from an updated free 
trade agreement with Singa-
pore.
Enabling legislation cleared 
parliament on Thursday.
Under the changes, Austra-
lian lawyers and financial 
service providers will enjoy 
improved access to the Sin-
gapore market.
«Singapore has given Austra-
lia its best trade agreement 
treatment, putting our export-
ers on equal or better footing 
than our foreign competi-
tors,» Trade Minister Steve 
Ciobo said.
Singapore will also recognise 
extra law, medicine and allied 

health qualifications from 
Australian universities.
There will be new opportuni-
ties for Australian businesses 
to bid for high-value govern-
ment procurement contracts 
in Singapore, including road 
transport, construction and 
engineering.
There will also be changes to 
visa lengths of stay for Aus-
tralian expats in Singapore.
Since the original free trade 
deal was signed in 2003, the 
bilateral trade relationship 
had grown by more than 80 
per cent and investment had 
grown by more than 350 per 
cent, Mr Ciobo said.
The updated deal is expected 
to go into force on December 
1.

Parliament ticks off Sin-
gapore trade deal

FIVE unemployed Austra-
lians are competing for each 
entry-level job and people 
with low levels of education 
find it increasingly difficult to 
find work.
This bleak picture for job 
hunters has been laid bare in 
two newly published reports.
Anglicare Australia has 
found just 15 per cent of jobs 
advertised across the coun-
try in May 2017 were consid-
ered entry-level.
About 711,000 people were 
unemployed in that month, 
including 124,000 job seek-
ers only qualified for entry-
level work.
To make matters worse, en-
try-level jobs have been dry-
ing up during the decade.
“Not only are they compet-
ing with each other for these 
diminishing jobs but they are 
also competing with more 
highly skilled job seekers,” 
Anglicare executive director 
Kasy Chambers said.
In a separate report released 
on Thursday, the Australian 
Institute of Health and Wel-
fare maps out the impact of 
levels of education on em-
ployment prospects.
More than 80 per cent of 
people with non-school qual-
ifications were employed in 
2016, compared with 54 per 
cent of those whose highest 
qualification was year 10 or 
below.
Two thirds of people in the 

workforce had a non-school 
qualification compared 
with 36 per cent in the late 
1970s.
People with lower education-
al attainment were less likely 
to be employed in 2016 than 
they were in 2008.
The institute’s report also 
found it is becoming harder 
for young people to find sus-
tainable or full-time work, 
even after graduating from 
higher education.
In 2017, there were 27 per 
cent of young people in full-
time work compared with 35 
per cent a decade ago and 48 
per cent three decades ago.
At the same time, 31 per cent 
of people aged 15 to 24 were 
in part-time work, compared 
with 28 per cent a decade 
ago and 13 per cent three 
decades ago.
The number of university 
students working full-time 
within four months of finish-
ing had also fallen consid-
erably, while most of those 
who completed skills-based 
training managed to find em-
ployment.
Australia’s overall rates of 
part-time work are high by 
international standards, with 
only the Netherlands and 
Switzerland ahead in OECD 
rankings. In 2016, 31 per 
cent of all Australian jobs in-
volved part-time hours com-
pared with just 10 per cent in 
1966.

Five people fight for each 
entry-level job
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السيناتور بوب كار

حبضور السفري الفلسطيين وأمني سر حركة فتح ورئيس النادي الفلسطيين

اهليئة الوطنية الفلسطينية يف اسرتاليا تكرم حزب العمال االسرتالي ملوقفه املؤيد للدولة الفلسطينية
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العالقات  تعزيز  منطلق  من 
وتمتينها وتنميتها مع كافة األحزاب 
لحق  املؤيدة  الغربية  السياسية 
الوطني  الفلسطيني  الشعب 
بضرورة  منه  وإيمانًا  والسياسي، 
اخرتاق كافة الساحات، وتكريمًا لكل 
الذين يدعمون قضيته العادلة، وعلى 
األسرتالي  العمال  حزب  رأسهم 
من  ايجابية  مواقف  له  كانت  الذي 
الفلسطينية  بالدوله  االعرتاف 
الذي  األخري   مؤتمره  يف  سيما  وال 
سيعرتف  الحزب  ان  خالله  من  أكد 
يف  فوزه  حال  يف  فلسطني  بدولة 
الهيئة  أقامت  القادمة،  االنتخابات 
مركز  يف  الفلسطينية،  الوطنية 

السفري عبد الهادي يقدم شهادة تقدير للسيناتور كاراآلنسة برجيلآدي زنانرييالسفري عزت عبد الهاديالسيناتور شوكت مسلماني

غيلفورد،  يف  الفلسطيني  النادي 
عامرا  حفال  املاضي،  االثنني  مساء 
االسرتالي،  العمال  لحزب  تكريما 
الدولة  »داعية«  الحزب  من  حضره 
كار  بوب  السيناتور  الفلسطينية 
والناشط لقيامها السيناتور شوكت 
لينش  بول  والنواب  مسلماني 
السفري  ديب،  وجهاد  فني  وجوليا 
الهادي،  عبد  عزت  الفلسطيني 
بانكستاون  كانرتبري  بلدية  رئيس 
صالح  ناديا  ونائبته  عصفور  كال 
وعدد  الحايك  بالل  البلدية  وعضو 
الجالية  وابناء  فاعليات  من  كبري 

الفلسطينية والعربية.
جدير ذكره ان السيد بوب كار وزير 

خارجية اسرتاليا األسبق كان قد لعب 
داخل صفوف  الحملة  بارزًا يف  دورًا 
االعرتاف  قرار  لبلورة  العمال  حزب 
االستيطان  ورفض  فلسطني  بدولة 

والتأكيد على حل الدولتني.
تحدث يف املناسبة كل من السيناتور 
العمال  حزب  التزام  أكد  الذي  كار 
قيام الدولة الفلسطينية يف حال فاز 
كل  تكلم  كما  املقبلة،  باالنتخابات 
والسفري  مسلماني  السيناتور  من 
زنانريي  آدي  والسيد  الهادي  عبد 
يلعبه  الذي  بالدور  أشادوا  الذين 
السيناتور كار خاصة وحزب العمال 
انشاء  اجل  من  عامة  االسرتالي 

الدولة الفلسطينية..

عضو  بدور  االشادة  تفوتنا  وال 
ساوث  نيو  يف  التشريعي  املجلس 
ويلز املحامي شوكت مسلماني الذي 
كان مدافعًا شرسًا عن قضيتنا تحت 
قبة الربملان مستخدمًا حقه الطبيعي 
يف طرح وشرح القضية الفلسطينية 
اىل  الصهيوني  باللوبي  دفع  مما 
موقعه  عن  البعاده  نفوذه  استخدام 
محاوالته  ان  اال  حزبه  يف  القيادي 
باءت بالفشل نظرًا اللتفاف الجالية 

العربيه حوله.
عن  لي  السيناتورة  ننسى  ال  كما 
التي  األسرتالي  الخضر  حزب 
اجل فلسطني  بكل قوة من  ناضلت 
من  له  تتعرض  ما  رغم  زالت  وما 

ضغوط اللوبي الصهيوني... وشكر 
الفلسطينية   الجالية  أبناء  املنظمون 
وكذلك األحزاب العربية والجمعيات  
وكل  والشخصيات  والتنظيمات 

كتاب  من  فلسطني  أصدقاء 
ونقابيني  وحزبيني  وأكاديميني 
وبرملانيني وكل من ساهم يف انجاح 

هذه املناسبة.

السيناتور بوب كار مع السفري عزت عبد القادر ومني سر حركة فتح  عبد القادر قرانوح وجاك شرب وحضورجاك شرب، السفري عبد الهادي، كال عصفور، بالل الحايك، النائب  ديب، ناديا صالح والسيناتور بوب كار

السيناتور بوب كار والسيناتور شوكت مسلماني يتسلمان شهادتي تقدير من قرانوح وبطشونالسيناتور بوب كار وعقيلته مع مسلماني وعبد الهادي وشرب وعصفور وصالح وديب

من اليمني، النائب جوليا فني، السيناتور كار، بالل الحايك والنائب جهاد ديبالزميل بو رزق يتوسط كار وعبد الهادي وزنانريي وشرب وحضور

الدكتور عماد برو، السيد جورج الهاشم والسيد علي ديب

الشاعران أحمد الحسيني وشوقي مسلماني والزميل حسني الديراني
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MALCOLM Turnbull is 
urging State Premiers to 
listen to the “smartest 
people in the room” and 
not play politics on the 
federal government’s new 
energy plan.
A fired up Prime Minister 
on wednesday responded 
to the Premiers of Queen-
sland, Victoria and South 
Australia who have al-
ready slammed the federal 
government’s new Nation-
al Energy Guarantee.
Mr Turnbull said Austra-
lians were “fed up” with 
parties playing politics 
as their electricity bills 
soared.
He made the remarks to-
day after a fiery clash 

with an ABC journalist on 
breakfast radio where he 
once again dodged ques-
tions on whether the strat-
egy would slash power 
bills $115 a year.
“My message for the Labor 
premiers is put the politics 
aside for a moment, or put 
it aside for quite a while in 
fact,” Mr Turnbull told re-
porters in Canberra.
“Let’s focus on Australian 
families, let’s focus on de-
livering a genuinely bipar-
tisan energy policy that 
will be enduring, that’s 
based on engineering and 
economics, and that will 
deliver affordable power, 
reliable power and meet 
our international commit-

PM Malcolm Turnbull blasts State Premiers, ABC journalist over 
National Energy Guarantee

ments.”
Mr Turnbull refused to 
speculate on what would 
happen if the states 
blocked the NEG at the 
next Council of Australian 
Governments.
“I am confident that com-
mon sense will prevail,” 
he said.
“Australians are fed up 
with all of the political par-
tisanship, that’s why we 
went to the Energy Secu-
rity Board and we asked 
them to consider how we 
ensure we achieve this af-
fordable, reliable and re-
sponsible outcome.”
The Prime Minister had 
earlier clashed with ABC 
journalist Sabra Lane on 
her AM program when 
asked whether he could 
guarantee prices would 
come down based on the 
modelling of the Energy 
Security Board.
In the heated interview, Mr 
Turnbull accused Lane of 
disrespecting the “distin-
guished Australians” on 
the ESB when she ques-
tioned the price cuts and 
why the experts were be-
ing touted as the saviours 
of Australia’s energy mar-
ket when they had over-
seen the last decade of 
“disastrous policy”.
She claimed their bodies 
— the Australian Energy 
Market Commission, the 
Australian Energy Regu-
lator, and the Australian 
Energy Market Operator — 
had overseen over-invest-
ment in poles and wires 
that had driven power bills 
up and the failure of the 
national energy grid to be 
fit for purpose today.
“I think we owe them the 
respect that their cred-
ibility and expertise de-
serves,” Mr Turnbull said.
“You can go through the 
history of it but you will 
find much of the over-in-
vestment was done at the 
instigation of state gov-
ernments that gold plated 
their networks and then 
overcharged for them,” he 

South Australian Premier Jay Weatherill. Picture: AAP Image/Mike 
BurtonSource:AAP
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Prime Minister Malcolm Turnbull at Parliament House in Canberra. Picture: 
Kym SmithSource:News Corp Australia

said.
“There were mistakes 
made in the past but ... 
I can’t say how disap-
pointed I am that rather 
than talking about the 
substance of the policy 
I’m sitting here with you 
on AM and you are attack-
ing the credibility of the 
people ...”
“I’m not,” Lane said. “I’m 
sceptical. I’m a journal-
ist and I am sceptical and 
these bodies have failed 
Australia to date and sud-
denly they are now the 
saviours to this.”
She asked: “What is plan 
B if the states do not sup-
port this?”
“Why don’t you ask ...” Mr 
Turnbull started to say, 
before Ms Lane interject-
ed: “The mic is open and 
it is yours. You talk to the 
states.”
“This is the message, the 
states and the Common-
wealth around the COAG 
table set up the Energy 
Security Board,” Mr Turn-
bull said.
“We all agreed to put the 
smartest people on the 
board and to take their ad-
vice.
“COAG has sought their 
advice, so did we.
“We have received the ad-
vice and we are following 
it. The same advice will go 
to COAG.
“Are the Labor states go-
ing to say, ‘We established 
the Energy Security Board, 
we put the smartest peo-
ple on the board, now we 
will ignore their advice?’ I 
don’t think that is
defensible.”
Meanwhile, Labor Senator 
Sam Dastyari questioned 
the suggested savings 
for households under the 
NEG.
In a stunt outside Parlia-
ment wednesday morning, 
Senator Dastyari said a 
cheeseburger or a McDon-
alds soft serve ice cream 
were about all households 
could afford for the 50c to 
$2 savings per week they 

were likely to get from their 
power bills going down 
from 2020.
Energy Minister Josh 
Frydenberg also revealed 
wednesday morning he 
had called former Prime 
Minister Tony Abbott about 
the policy before a party 
room meeting on tuesday.
Mr Frydenberg told Sky 
News he explained the pol-
icy and asked Mr Abbott to 
keep an open mind.
The NEG, announced on 
tuesday, includes a reli-
ability guarantee that aims 
to deliver the right level 
of dispatchable power 
— from sources such as 
coal, gas, pumped hydro 
and batteries — needed in 
each state.
The level will be set by the 
Australian Energy Market 

Commission and Austra-
lian Energy Market Op-
erator, and penalties for 
retailers missing the guar-
antee have yet to be deter-
mined.
Energy retailers such as 
AGL, Origin and Energy 
Australia would also face 
deregistration from the 
market if they failed to 
meet a new emissions 
guarantee.
The mechanism would 
force the energy compa-
nies to source a portion of 
their supply at a set emis-
sions level.
If they persistently failed 
to meet their obligations — 
which would be set by the 
federal government and 
enforced by the Australian 
Energy Regulator — they 
would be deregistered.

Victorian Premier Daniel Andrews. Picture: AAP Image/Kaitlyn 
OfferSource:AAP

The Nick Xenophon Team 
won’t support the federal 
government’s overhaul of 
universities funding, leaving 
the coalition without enough 
support in the Senate.
A planned overhaul of uni-
versity funding, including 
higher course fees and a 
lower income starting point 
for repayment of student 
loans, looks dead in the wa-
ter.
The Turnbull government 
has failed to convince the 
Nick Xenophon Team to 
back its suite of measures 
in the Senate against op-
position from Labor and the 
Greens.
“We have too many highly 
qualified young people, with 
PhD degrees, stacking su-
permarket shelves or mak-
ing lattes. We need to do 
better than this,” Senator 
Xenophon said in a state-
ment on Thursday.
The package included cut-
ting university funding in 
2018 and 2019, increasing 
student fees, lowering the 
repayment threshold for 
HECS-HELP student loans 

and tying a portion of fund-
ing to performance mea-
sures.
Federal Labor is urging 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull to drop the “unfair 
cuts and higher fees” for 
good.
Labor education spokes-
woman Tanya Plibersek 
said year 12 students were 
trying to make decisions 
about what to study at uni-
versity in 2018.
“But thanks to the mess 
created by Mr Turnbull, they 
have no idea how much 
their degrees will cost,” she 
said.
Universities Australia de-
scribed the Nick Xeno-
phon Team announcement 
as a “victory for common 
sense”.
“They have sent a very 
strong message that pull-
ing public investment out 
of our university system is 
not the way to build a stron-
ger, more internationally 
competitive tertiary educa-
tion system,” Universities 
Australia chief executive 
Belinda Robinson said.

Senate won’t back uni-
versity funding cuts
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