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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

40
$2،000403 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

من  العديد  زال  ما 
اللبنانيني،  املسؤولني 
عادتهم،  جاري  على 
خيلقون مشكلة، دون داع 
باجلدال  ويبدأون  لذلك، 

والتناطح حوهلا.
واملشكلة، اليت نتكلم عنها 
النازحون  يشكله  ما  هي 
على  عبء  من  السوريون 
حيث  اللبناني   الشعب 
االقتصاد  خسائر  بلغت 
حواىل 10 مليارات دوالر، 
مشكلة  توحد  ان  فبدل 
يف  السوريني  النازحون 
لبنان، الذين جتاوز عددهم 
نازح،  ألف  و700  مليون 
اللبنانيني،  السياسيني 
وفئاتهم  طوائفهم  بكافة 
بعض  نرى  واحزابهم، 
النتقاد  ينربون  سياسيينا 

والوزير  عون  الرئيس 
يطالب  من  وكل  باسيل 
بعودتهم، حتى لكأن الضرر 

الذي  اهلائل  االقتصادي 
املشكلة  هذه  به  تتسبب 
من  بفئة  يلحق  التتمة صفحة 31لالقتصاد 

وال  أخرى،  دون  الشعب 

شدد ولي العهد السعودي، 
جملس  رئيس  نائب 
الوزراء، وزير الدفاع األمري 
حممد بن سلمان خالل لقائه 
الرئيس فالدميري بوتني يف 
موسكو، حيث حضر افتتاح 
العامل  كأس  مباريات 
الرغبة  على  القدم،  لكرة 
بني  التعاون  استمرار  يف 
أسواق  شأن  يف  اجلانبني 
النفط، يف وقت أكد وزير 
ألكساندر  الروسي  الطاقة 
نوفاك جمددًا أمس االول، 
نظريه  مع  اجتماع  عقب 
الفاحل،  خالد  السعودي 
زيادة  ناقشا  اجلانبني  أن 
إنتاج  سلسة وتدرجيية يف 

النفط.
العهد  ولي  بوتني  وهنأ 
السعودي أمس حبلول عيد 
منه  طالبًا  املبارك،  الفطر 
نقل أطيب األمنيات خلادم 
امللك  الشريفني  احلرمني 

حممد بن سلمان يؤكد لبوتني رغبة 
السعودية يف استمرار التعاون

الرئيس عون مستقبال »مجموعة الدعم الدولية للبنان«

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

ايلي واالختصاص..  والكفاءة 
0412  224  604 على الرقم: 

عون: عودة النازحني ال ميكن ان تنتظر احلل السياسي لالزمة السورية
باسيل: سياسة املفوضية منع العودة املبكرة وهي سياسة مرفوضة

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

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

العزيز.  عبد  بن  سلمان 
رغبة  العهد  ولي  وأكد 
استمرار  يف  السعودية 
التعاون مع روسيا يف كل 
اجملاالت، مشريًا إىل أهمية 
الزيارة اليت قام بها خادم 
العام  ملوسكو  احلرمني 
»هذه  وقال:  املاضي، 
جيدًا  دفعًا  أعطت  الزيارة 
بيننا،  العالقات  لتطوير 
وهي حقًا تتطور يف شكل 
السياسة  جمالي  فاعل يف 
االقتصادي.  والتعاون 
جيب  كبري  عمل  وهناك 
علينا القيام به، لكنه بات 

من الواضح اآلن أن تعاوننا 
بالنسبة  فاعل جدًا ومفيد« 
حممد  ووجه  البلدين.  اىل 
بن سلمان دعوة اىل بوتني 
حلضور قمة »أوبك +« اليت 

تستضيفها اململكة.
الرئيس  إعراب  ومع 
بلقاء  سروره  عن  الروسي 
السعودي  العهد  ولي 
عن  أحجم  موسكو،  يف 
اململكة  فريق  جناح  متين 
االفتتاحية  املباراة  يف 
اليت  الروسي  الفريق  مع 
الحقًا،  الزعيمان  حضرها 
الود  مدى  »تعلم  وقال: 

احلكومة  رئيس  وجه 
العبادي  حيدر  العراقي 
الكتل  قادة  إىل  الدعوة 
اجتماع  لعقد  السياسية 
يف  يبحث  الفطر  عيد  بعد 
املقبلة،  احلكومة  تشكيل 
من  يومني  بعد  وذلك 
إعالن زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر حتالفًا مثريًا 
قائمة  زعيم  مع  للجدل 

»الفتح« هادي العامري.
ووجه العبادي مساء أمس 

الشعب  إىل  كلمة  االول 
عيد  ملناسبة  العراقي 
الفطر، أشار فيها إىل أن 
حتدي  يواجهون  العراقيني 

البالد،  هذه  على  »احلفاظ 
وعلى سالمة شعبها وأمنه، 
وحنن على ثقة تامة بعبور 

العبادي يدعو إىل لقاء بعد العيد لدرس تشكيل احلكومة وبرناجمها

التتمة صفحة 31

تــهنئة
تتقدم أسرة »الهريالد« بأحر التهاني من الجالية 

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل على 
الجميع بالخري واليمن والربكات..

وكل عام الجميع بخري  »الهريالد«

جعجع: القوات تدعم موقف الرئيس عون يف عودة النازحني السوريني اىل وطنهم
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 
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World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown

هذه 
األســعار 

صاحلة لغاية 
يوم اجلمعة 
22 حزيران

صـميد خـشن أو نـاعـم )1 كـلغ(  بـ  0،99 $

بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت

حــمـّص)1 كلغ(  بـ 2،50 $

بـصل )الكيس 10كــلغ(  بـ 4،99 $

متر مادجول - باب أول )1 كـلغ(  بـ 9،99 $

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

ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه مبناسبة شــهر رمــضان املـبارك

 Big Save يف بانـشبول    و  World Fruit يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت
Fruit Marke يف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة عيد الفطر السعيد

ســبانـخ )1 كـلغ(  بـ 0،99 $

بـندورة )1 كـلغ(  بـ 2  $

نوفال أورانج )1 كـلغ(  بـ  0،99 $

عصري اكسرتا )صندوق 24 قنينة( بـ  14،99 $

لـيمـون حـامـض ) 1 كـلغ(  بـ 1،99 $

بذورات مشكـّلة )1 كـلغ(  بـ 9،99 $
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Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196 Phone: (02) 9750 9088   

Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP,  Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

FEDERAL MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes to an end 
I want to thank the Islamic community for the 
generosity and charity they have shown to every 
Australian during the month of Ramadan.

MEMBER FOR WATSON
TONY BURKE MP

EID MUBARAK!
On behalf of Federal Labor,

I want to extend the warmest
wishes to Muslims in Australia

for the celebration of Eid Al Fitr.

BILL SHORTEN

ADVERTISEMENT

Authorised Bill Shorten, 12 Hall Street Moonee Ponds VIC 3039

LEADER OF THE AUSTRALIAN LABOR PARTY
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اللبنانية  احلركة  رئيس  رأى 
الدميقراطية جاك تامر، يف قضية 
وحماوالت  السوريني  النازحيني 
التوطني »خرقا التفاق الطائف«، 
وأيد »كالم معالي وزير اخلارجية 
واملغرتبني االستاذ جربان باسيل 
بأن الكيل قد طفح من تصرفات 
مبسألة  يتعلق  ما  يف  البعض 
آمنة  »عودة  النازحني  إعادة 
وكرمية« إىل بلدهم حيث نلمس 
النازحني  إلبقاء  دولية  إرادة 
»أن  إىل  مشريا  لبنان«،  يف 
واضح  بشكل  تتحدى  املفوضية 

سياسة احلكومة اللبنانية«.
على  بيان  يف  احلركة  وأكدت 
اىل  النازحني  عودة  »أولوية 
ميكن  ال  العودة  وهذه  سوريا 
بني  التنسيق  دون  من  تتم  أن 
احلكومتني اللبنانية والسورية«.

بالنسبة ملوضوع تشكيل احلكومة 
بات  »أنه  احلركة  ترى  اللبنانية 
اليت  لالخطار  نظرا  أمرا ضروريا 
اجلميع  من  واملطلوب  بنا  حتيط 
والتنازالت  التضحيات  تقديم 
احلكومة  تشكيل  لتسهيل 
وطنية  حكومة  تشكيل  وتفضل 
االحزاب  مجيع  تضم  موسعة 

تكريس  وترفض  اللبنانية، 
احلقائب الوزارية لطوائف وكتل 

سياسية معينة«.
الدميقراطية  اللبنانية  احلركة  ان 
الذي  التجنيس  »مرسوم  تنتقد 
وبأمساء  غفلة  حني  على  صدر 
بينما  بالتجنس،  احلق  هلا  ليس 
يوجد الكثري من اللبنانيني ومن 
)القرى  احلدودي  الشريط  اهل 
باعطائهم  االحقية  هلم  السبع 
حق  ننسى  أن  دون  اهلوية 
اجلنسية  بإعطاء  اللبنانية  األم 
ألوالدها، ونشكر سعادة املدير 
عباس  اللواء  العام  لألمن  العام 
اليت  املساعي  على  إبراهيم 
األمن  يف  التدقيق  فرق  تبذهلا 
املشمولني  أمساء  بالئحة  العام 
نشرته  الذي  التجنيس  مبرسوم 
يستمر  أن  على  الداخلية  وزارة 
العمل بكل جهد من أجل حماولة 
فخامة  إىل  بالنتائج  تقرير  رفع 

رئيس اجلمهورية اللبنانية«.
عيد  مبناسبة  احلركة  وتقدمت 
مجيع  من  املبارك،  الفطر 
املسلمني  وخاصة  اللبنانيني 
على  اهلل  اعادة  احلارة  بالتهنئة 
اللبنانني باخلري واليمن والربكة.

»اجلمهورية  تكتل  عضو  هنأ 
وهيب  النائب  القوية« 
عكار  أهل  بيان  قاطيشا يف 
يعيده  »أن  آمال  الفطر،  بعيد 
على  واالزدهار  باخلري  اهلل 
عكار  »أن  مؤكدا  اجلميع«، 
املشرتك  العيش  مثال  هي 
الفعلية«،  الوطنية  والوحدة 
حزب  إىل  »أنتمي  وقال: 
إبن  وأنا  اللبنانية،  القوات 
البؤس  من  وأعاني  عكار، 
اهلل  وبإذن  واحلرمان، 
أبناء  سنخدم  ومبساعدتكم 
من  به  أوتينا  ما  بكل  عكار 
على  نأخذه  ما  وهذا  قوة. 
إنتخابنا،  حلظة  منذ  عاتقنا 
يف  جديد  أمل  أمام  فنحن 

الداخل واخلارج«.
وأكد أنه لن يتوانى عن »خدمة 
أهله يف عكار«، مشددا على 
وحدها  القوية  »الدولة  أن 
املواطن«،  حقوق  حتمي 
وقال: »اليوم، حنن يف عهد 
الداخل  جديد وأمل جديد يف 

واخلارج«.
خالل  أتى  قاطيشا  كالم 
رئيس  نائب  أقامه  إفطار 
معيط،  نصراهلل  إيالت  بلدية 
»القوات«  منسق  حبضور 
الشدياق،  جان  عكار  يف 
نبيل  املركزي  اجمللس  عضو 
دائرة  رئيس  سركيس، 
عكار  يف  اإلسالمية  األوقاف 
رئيس  جديدة،  مالك  الشيخ 
عبدالرؤوف  إيالت  بلدية 
اخلوري  الرعية  كاهن  حممد، 
جان سلوم، خمتار البلدة حممد 
فاعليات  من  ووفد  حسني 

عكار وحشد من األهالي.
كلمتان جلديدة  اللقاء  وختلل 
فيهما  أكدا  شكرا  وسلوم 
املشرتك  العيش  »أسس 
الذي جتلى واضحا يف عكار.

هنأ بعيد الفطر
قاطيشا: عكار 
مثال العيش 

املشرتك

احلركة اللبنانية الدميقراطية ايدت 
مواقف باسيل يف قضية النازحيني

»املرده«  تيار  رئيس  استقبل 
دارته  يف  فرجنيه  سليمان 
جملس  رئيس  نائب  ببنشعي، 
النواب ايلي الفرزلي، حيث عقد 
اجتماع يف حضور الوزير السابق 

يوسف سعادة.
»من  الفرزلي:  قال  اللقاء،  اثر 
الطبيعي جدا ان نقوم بزيارة هذا 
سليمان  بزيارة  الكريم،  البيت 
أوال  بك،  طوني  بزيارة  بك، 
لقد ربطتنا به عالقة منذ عقود 
الزيارة  هذه  من  بد  ال  انه  كما 
للعاطفة  الكبري  الشكر  لتوجيه 
اليت أبداها والتأييد الذي خصنا 
رئاسة  نيابة  انتخابات  يف  به 
تعلمون  وكما  النيابي.  اجمللس 
لبنان  تكتل  مرشح  كنت  انين 
اىل  التأييد  هذا  وكان  القوي 
الذين  من  أيضا  احللفاء  جانب 

هذا  يكون  أن  فعسى  أيدوا، 
فاحتة  هو  التأييد  يف  التقاطع 
جديد،  وامل  جديدة  لنظرة 
وملرحلة تعاون جديدة نأمل من 
باجتاه  تتطور  أن  القلب  صميم 
املشرتكة  األهداف  خيدم  ما 
الواحدة  اإلسرتاتيجية  واالهداف 
اليت طاملا حتدث عنها سليمان 

بك فرجنيه«.
أضاف: »املسائل الكربى األخرى 
ذات البعد اإلسرتاتيجي ال شك 
نقاش  موضوع  كانت  أنها 
بك  سليمان  رأي  على  للوقوف 
هذا  من  واإلستفادة  وحكمته، 
مصيبا  دائما  كان  الذي  الرأي 
يف استنتاجاته وقراءاته للوضع 
العام«. واستبقى فرجنيه ضيفه 
مبشاركة  الغداء،  مائدة  اىل 

النائب طوني فرجنية.

الفرزلي من بنشعي: لتطوير التعاون مبا 
خيدم االهداف املشرتكة واإلسرتاتيجية

فرنجيه مستقبال الفرزلي

العام  اجمللس  رئيس  اجرى 
السابق وديع  الوزير  املاروني 
للتهنئة  إتصاالت  اخلازن، 
حبلول عيد الفطر السعيد بكل 
اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  من: 
دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
نائب رئيس اجمللس اإلسالمي 
عبد  الشيخ  األعلى  الشيعي 
األمري قبالن، شيخ عقل طائفة 
حسن،  نعيم  الدروز  املوحدين 
مفيت طرابلس والشمال الشيخ 
مالك الشعار، والشيخ الدكتور 

حممد رشيد قباني.
للمناسبة  اخلازن  أبرق  كما 
الرؤساء:  من  كل  إىل  نفسها 
احلريري،  سعد  بري،  نبيه 
ومتام  احلسيين،  وحسني 
سالم، وجنيب ميقاتي، وفؤاد 

السنيورة، وسليم احلص.

وديع اخلازن 
هنأ بعيد 

الفطر

قائال:  جنبالط  تيمور  النائب  الدميقراطي«  »اللقاء  رئيس  غرد 
» امام عملنا التشريعي حتديات اجتماعية، متعلقة مبستقبل اوالدنا 
الذين بات ادمانهم على اهلواتف يبعدهم عن الطبيعة والعالقات 
البشرية اليت تنمي شخصيتهم. فرنسا اصدرت قانونا مينع التالميذ 
استخدام اهلواتف داخل حرم املدرسة، بدورنا ككتلة سوف نقوم 

بدراسة طرح مماثل نقدمه اىل اجمللس النيابي«.

تيمور جنبالط مغردا:  امام عملنا التشريعي 
حتديات اجتماعية

العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
»جمموعة  ممثلي  عون،  ميشال 
ان  للبنان«،  الدولية  الدعم 
السوريني اىل  النازحني  »عودة 
بالدهم ال ميكن ان تنتظر احلل 
السياسي لالزمة السورية والذي 
قد يتطلب وقتا، وان امكانات 
ببقائهم  تسمح  تعد  مل  لبنان 
على ارضه اىل اجل غري حمدد، 
نظرا ملا سببه ذلك من تداعيات 
ال  الصعد  خمتلف  على  سلبية 
سيما الوضع االقتصادي، حيث 
حلقت  اليت  اخلسائر  جتاوزت 
بلبنان ما يقارب عشرة مليارات 

دوالر امريكي«.
لسفراء  عون  الرئيس  وقال 
قبل  استقبلهم  الذين  اجملموعة 
قصر  يف  االول  امس  ظهر 
اللتزاماته  ويف  »لبنان  بعبدا: 
والدول  املتحدة  االمم  جتاه 
على  وحريص  الصديقة، 
العالقات  هذه  على  احملافظة 
املتينة، خصوصا مع الدول اليت 
تساعده واليت هي دائما موضع 
موضع  وليست  وتقدير  شكر 
شك ال بالدول وال باألشخاص. 
اال اننا يف املقابل، نعتقد بان 
مع  تتغري  السياسية  االلتزامات 
ميدانيا،  اليت حتصل  املتغريات 
قادرين  غري  جيعلنا  الذي  االمر 
السياسي  احلل  انتظار  على 
لالزمة السورية حتى تبدأ عودة 
ال سيما  بالدهم،  اىل  النازحني 
التجارب علمتنا ان احللول  وان 
السياسية لالزمات تتأخر سنوات 
وسنوات، وعلى سبيل املثال ال 
احلصر، االزمة القربصية اليت مل 
حتل بعد منذ 44 سنة، والقضية 
عليها  مضى  اليت  الفلسطينية 
ودائما  عادال  حل  وال  سنة   70

هلا«.
اضاف: »هناك فرق بني عودة 
السياسي،  واحلل  النازحني 
ولبنان يرى ان هذه العودة باتت 
املناطق  اىل  مراحل  ممكنة على 
يف  ومستقرة  آمنة  باتت  اليت 
مبساحتها  تتجاوز  وهي  سوريا، 
لبنان،  مساحة  مرات  مخس 
لبنان  يف  النازحني  ومعظم 
اليت  املناطق  هذه  يف  يقيمون 

اصبحت آمنة«.
لاللتزامات  اوفياء  »حنن  وأكد 
للنازحني  قدمناها  اليت 
هو  به  نطالب  وما  السوريني، 
ليس  العودة،  بعمليات  البدء 
استمرار  على  لنا  ارادة  ال  الن 
مل  قدراتنا  الن  بل  استقباهلم، 

تعد تسمح بذلك«.

كارديل
اخلاصة  املنسقة  وكانت 
برنيل  لبنان  يف  املتحدة  لالمم 
يف  نقلت  قد  كارديل،  دالر 
اعضاء  تهاني  االجتماع  مستهل 
على  لبنان«  دعم  »جمموعة 
»اجناز االنتخابات النيابية ودعم 
املبذول  للجهد  االعضاء  الدول 
وطنية  وحدة  حكومة  لتشكيل 
تعمل على ترمجة قرارات الدعم 
اليت اختذها اجملتمع الدولي يف 
مؤمترات »روما 2« و«بروكسيل« 
»دول  ان  مؤكدة  و«باريس«، 
تقديم  ستواصل  اجملموعة 
حريصة  وهي  للبنان،  الدعم 
من  الشراكة  استمرار  على 

وسالمة  واستقراره  وحدته  اجل 
اراضيه واستقالله«.

وقدمت كارديل للرئيس عون، 
دول  »رؤية  تناولت  مذكرة 
مع  التعاون  ملستقبل  اجملموعة 

لبنان«.
اعضاء  تواىل  ذلك،  بعد 
وهم،  الكالم،  على  اجملموعة 
سفراء روسيا والصني وفرنسا 
املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
وايطاليا  واملانيا  االمريكية 
واالحتاد االوروبي وممثل جامعة 
الدول العربية، عارضني موقف 
بلدانهم »من االوضاع يف لبنان 
احلكومة  مع  القائم  والتعاون 
اللبنانية، ومواقفهم من مسألة 

النازحني السوريني«.
عون  الرئيس  عرض  بعدما 
املواضيع  من  لبنان  نظر  وجهة 
املطروحة، ووزع على احلاضرين 
حجم  اظهرت  اقتصادية  دراسة 
اخلسائر االقتصادية اليت حلقت 
بلبنان نتيجة النزوح السوري اىل 

اراضيه واليت توزعت كاالتي:
- القطاع املصريف: 635 مليون 
 4 السياحي:  القطاع  دوالر، 

مليارات و700 مليون دوالر.
و98  مليار  الصحي:  القطاع   -

مليون دوالر.
مليارات   7 العقاري:  القطاع   -

و600 مليون دوالر.
ملياران  الرتبوي:  القطاع   -

و250 مليون دوالر.
مليار  الكهربائي:  القطاع   -

و332 مليون دوالر.
- قطاع املياه والصرف الصحي: 

مليار و662 مليون دوالر.
مليون   219 النفايات:  قطاع   -

دوالر.
مليار   19 العام  اجملموع  وبلغ 
مقابل  يف  دوالر  مليون  و496 
دوالر  مليون  و720  مليارات   9
حجم  جيعل  ما  املساعدات،  من 
اخلسائر 9 مليارات و776 مليون 

دوالر.

بيان كارديل
كارديل  أدلت  اللقاء،  وبعد 
باسم  »احتدث  فقالت:  ببيان، 
للبنان،  الدولية  الدعم  جمموعة 
السفراء  من  جمموعة  وترافقين 
الدولية،  املنظمات  وممثلي 
وكان لنا اجتماع بناء مع رئيس 
العماد ميشال عون،  اجلمهورية 
وانه لشرف دائم لنا ان نلتقي 
حمادثات  معه  أجرينا  وقد  به، 
وللشعب  له  جددنا  لقد  بناءة. 
بنجاح  التهنئة  بداية،  اللبناني 
االنتخابات النيابية يف السادس 
وشجعنا  املاضي،  ايار  من 
حكومة  تشكيل  مسار  مواصلة 
اسرع  يف  جامعة  وطنية  وحدة 

وقت ممكن«.

اهم  احد  »كان  اضافت: 
تسليم  اليوم،  زيارتنا  اهداف 
املبادىء  بعض  تتضمن  مذكرة 
اليت  الرمسية  غري  االساسية 
على  العتيدة  احلكومة  نشجع 
واملرتكزة  االعتبار،  يف  اخذها 
الدولي  على قرار جملس األمن 
الرقم 1701، وكذلك على اتفاق 
عليه  التأكيد  الذي مت  الشراكة 
الدولية  املؤمترات  خمتلف  يف 
لبنان  أجل  من  عقدت  اليت 
الستة  األشهر  يف  لبنان  ومع 
األخرية، بدءا من اجتماع جمموعة 
يف  باريس  يف  الدولية  الدعم 
واجتماع  املاضي،  األول  كانون 
املسلحة  القوات  لدعم  روما 
اللبنانية يف شهر آذار، واجتماع 
نيسان  شهر  يف  »سيدر« 
االجتماع  وكذلك  باريس،  يف 
السوريني  بالنازحني  اخلاص 
يف  بروكسيل  يف  انعقد  الذي 
وناقشنا  أيضا.  نيسان  شهر 
كذلك مع رئيس اجلمهورية ملف 
النازحني السوريني، وقد جددنا 
له التأكيد كمجموعة دعم، على 
الطبيعة املوقتة لوجود النازحني 
واتفقنا  لبنان.  يف  السوريني 
على وجود حاجة لدفع الشراكة 
الدوليني  وشركائه  لبنان  بني 
للتعامل  ومثمرة  بناءة  بطريقة 
مع هذا امللف. وقد شددنا معا 
على أهمية هذا األمر. كما جددنا 
أخريا التأكيد على دعمنا القوي 
وأمنه  لبنان  لوحدة  واجلماعي 
وسالمة  وسيادته  واستقراره 

أراضيه«.

الرياشي
استقبل  عون  الرئيس  وكان 
االعالم  وزير  اليوم،  ظهر  قبل 
ملحم الرياشي موفدا من رئيس 
حزب »القوات اللبنانية« الدكتور 

مسري جعجع.
الوزير  قال  اللقاء،  وبعد 
فخامة  اىل  »نقلت  الرياشي: 
»القوات  رئيس  دعم  الرئيس 
ملف  من  ملوقفه  اللبنانية« 
وضرورة  السوريني،  النازحني 
بلدهم  اىل  اآلمنة  عودتهم 
الدولي  اجملتمع  مع  بالتنسيق 

ومن دون االصطدام معه«.

رئيس فرسان مالطا
واستقبل الرئيس عون، رئيس 
»اجلمعية اللبنانية ملنظمة فرسان 
الذي  صحناوي  مروان  مالطا« 
اطلعه على نشاطات اجلمعية يف 
لبنان، ووجه اليه دعوة حلضور 
يقام  الذي  الرمسي  القداس 
ملناسبة العيد السنوي للمنظمة، 
يوم االثنني 25 حزيران اجلاري 
يف كاتدرائية مار لويس لالباء 

الكبوشيني يف بريوت.

عون: لبنان الويف اللتزاماته جتاه النازحني يطالب ببدء عودتهم 
وخسائره جراء النزوح بلغت 9 مليارات و776 مليون دوالر

الرئيس العمادعون، مستقبال ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان
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اىل  اجلدد  املنتسبون  التقى 
والبالغ  املارونية،  الرابطة 
احتفال  يف   ،171 عددهم 
اجمللس  اليه  دعا  تعارف 
مطعم  يف  للرابطة  التنفيذي 
ظهر  بعد  االشرفية  »لومايون«- 
اآلن  النواب  حضره  اليوم، 
زياد  رميا،  أبي  سيمون  عون، 
أسود، سليم عون، فادي سعد، 
شوقي الدكاش، شامل روكز، 
بستاني،  فريد  عازار،  روجيه 
رئيس  وممثل  حنكش،  الياس 
سامي  النائب  الكتائب  حزب 
اجلميل عضو املكتب السياسي 
يف احلزب أسعد عمرية. كذلك 
اهلل  نعمة  السابق  النائب  حضر 
الرابطة  رئيس  اىل  نصر،  أبي 
قليموس  انطوان  املارونية 
والرئيس السابق للرابطة مسري 
اجمللس  وأعضاء  اللمع  أبي 
العالقات  وجلنيت  التنفيذي 
االجتماعية  والشؤون  العامة 
تنظيم  تولت  اليت  واالنشطة 

احلفل.

قليموس
ونشيد  الوطين  النشيد  بعد 
الرابطة املارونية وكلمة ترحيب 
جلنة  رئيسة  من  وتعريف 
ومقررتها،  العامة  العالقات 
عضو اجمللس التنفيذي للرابطة 
ألقى  مالح،  كريستني  احملامية 
قليموس كلمة استهلها بالتوجه 
أن  معتربا  اجلدد  األعضاء  اىل 
انتسابهم اىل الرابطة هو »قيمة 
اللبناني  وللمجتمع  هلا  مضافة 
خصوصا«،  واملاروني  عموما، 
»كيان  الرابطة  أن  ومؤكدا 

لقاء تعارف ل171 منتسبا جديدا اىل الرابطة املارونية 
قليموس: حكومة من شخصيات تدخل التاريخ ال 

خترج منه وحدها تعطي األمل بالغد

كل  اليها  يفيء  جامع  ماروني 
الدور  مشاركتها  يف  راغب 
الوطين الذي تضطلع به، ويف 
سيما  وال  املسيحي  اهلم  محل 
بلغة  عنه  والتعبري  املاروني 
تسمو فوق النوازع واألهواء، من 
حيث تركيزها على مشرتكات ال 
ميكن أن تكون موضع نزاع بني 

أبناء العائلة الواحدة«.
كلمته  يف  قليموس  تطرق  ثم 

اىل ثالثة عناوين:
السوري،  النزوح  األول: 
أول  كانت  »الرابطة  أن  فاعترب 
النزوح  من نبه اىل خماطر هذا 
اقرتح  من  وأول  وتداعياته، 
احللول له«، داعيا اىل »تكوين 
موقف وطين موحد وجامع وخطة 
تكون  وجدية  عملية  وطنية 
لكل  املعلنة  للمواقف  ترمجة 
االمر  وهذا  اللبنانية.  القيادات 
املكلف  احلكومة  رئيس  برسم 
لتضمينه  العتيدة  والوزارة 

بيانها الوزاري«.
وأعلن وقوف الرابطة اىل جانب 
»اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا وزير 
تكوين  اىل  اخلارجية يف سعيه 
رؤية رمسية ووطنية موحدة حول 
هذا االمر والدفاع عنها«، معتربا 
أن اخلطر بات داهما »والتاريخ 
لن يرحم املرتددين واملتآمرين 

على الوطن«.
مرسوم  الثاني:  العنوان 
اجملال  هذا  ويف  التجنيس، 
»الرابطة  إن  قليموس  قال 
عليه  مالحظاتها  أبدت  أن  سبق 
التوقيت  اىل  بالنسبة  سواء 
انعدام  أو  واملضمون  والشكل 
الشفافية يف معرض إصداره، 

االسالمية  اجلالية  من  سيدني  منسقية  املستقبل  تيار  يتقدم 
والعربية عامة واالخوة واالخوات يف تيار املستقبل خاصة بأحر 
التهاني وأطيب األمنيات حبلول عيد الفطر السعيد أعاده اهلل 
والربكات  واليمن  باخلري  املسلمني  سائر  وعلى  وعلينا  عليكم 
امجع  العامل  وعلى  واالزدهار  بالتقدم  ولبنان  أسرتاليا  وعلى 

بالعدل والسالم. 
عيد جميد وفطر سعيد وكل عام وانتم خبري

الشؤون اإلعالمية
 فيصل قاسم

تهنئة تيار املستقبل منسقية سيدني 
بعيد الفطر السعيد

بإحالته  الرئيس  استدراك  وإن 
على املديرية العامة لألمن العام 
ال يلغي تقاعس وزارة الداخلية 
عن القيام بواجباتها قبل إحالته 
بصيغته النهائية. وإن الصالحية 
يف  اجلمهورية  لرئيس  املعطاة 
املعايري  تلغي  ال  اجملال  هذا 
جيب  اليت  واالخالقية  الوطنية 

أن تتوافر يف جتنيسهم«.
أن  على  الرابطة  حرص  وأكد 
حمطة  املناسبة  هذه  تكون 
املتعلق  امللف  »حتري  لتحفيز 
 »1994 سنة  مرسوم  بإبطال 
وامتناعا  تقاعسا  لقى  الذي 
من بعض وزراء الداخلية بعدما 
يف  الرابطة  مراجعة  أفضت 
شأنه »بإحالة املرسوم للداخلية 
جتنيس  وإبطال  درسه  إلعادة 

غري املستحقني«.
الثالث: احلكومة العتيدة. ودعا 
اىل  املارونية  الرابطة  رئيس 
»التعجيل يف تأليفها، واالمتناع 
سيادية  الوزارات  تصنيف  عن 
وشكلية،  وقانونية  وخدماتية 
أشخاص  إيصال  اىل  والسعي 
يتحلون  الكف،  نظيفي  أكفياء 
جبرأة املوقف واحلس الوطين«.

بيان  وضع  اىل  دعا  كذلك 
وغري  مسؤول  »تارخيي  وزاري 
تسووي يف هذه احملطة احلرجة 
على  يرتكز  لبنان،  تاريخ  من 
حماربة الفساد فعال ال قوال، من 
الرقابية  االجهزة  تفعيل  طريق 
والقضائية ودعمها، ووضع خطة 
وطنية ملواجهة تداعيات النزوح 
ترمجتها  على  والعمل  السوري 
املعنية  الدول  مع  بالتنسيق 
مبا فيها الدولة السورية بشكل 
مباشر أو غري مباشر، بالتنسيق 
وإقرار  الدولية،  املنظمات  مع 
اىل  تعيد  دفاعية  إسرتاتيجية 
الدولة حقها احلصري يف اختاذ 
ووضع  والسلم،  احلرب  قرار 
توقف  اقتصادية  طوارىء  خطة 
وختفض  تفاصيله  بكل  اهلدر 
االنتاجية،  وحتسن  االنفاق 
حقوق  اسرتداد  على  والعمل 
ودعم  مغتصيبها،  من  الدولة 

استقالل القضاء«.
حكومة  »إن  قليموس:  وختم 
تدخل  شخصيات  من  مؤلفة 
من شخصيات خترج  ال  التاريخ 
منه، وحدها تعطي االمل والرجاء 

بغد أفضل للوطن وأبنائه«. 

قليموس يلقي كلمته

العربية  اإلمارات  أعلنت سفارة 
»ملحقية  أن  بيان،  املتحدة يف 
والتنموية  االنسانية  الشؤون 
املشروع  اختتمت  لديها 
اإلماراتي إلفطار صائم رمضان 
قدمت  والذي  لبنان،   -  1439
املاحنة  االماراتية  اجلهات  فيه 
واحلصص  اجلماعية  االفطارات 
الغذائية والتمور وكسوة العيد 
من  أكثر  إىل  الفطر  وزكاة 
على  مستفيد  ألف   284,393
منذ  اللبنانية  االراضي  خمتلف 
بداية الشهر الفضيل بدعم من 
مؤسسة زايد بن سلطان لألعمال 
مؤسسة  واالنسانية،  اخلريية 
خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
بن  حممد  مؤسسة  االنسانية، 
راشد آل مكتوم لألعمال اخلريية 
واإلنسانية، مكتب مسو الشيخة 
نهيان،  آل  محدان  بنت  مشسة 
اإلماراتي، مجعية  األمحر  اهلالل 
الشارقة اخلريية وهيئة األعمال 

اخلريية«.
»احلملة  أن  إىل  وأشارت 
غذائية  حصص  توزيع  مشلت 
ألف  ال125  فاق  عدد  على 
من  عائلة(  ألف   25( مستفيد 
والالجئني  السوريني  النازحني 
املتضررين  كما  الفلسطينيني، 
املناطق  خمتلف  يف  اللبنانيني 
إىل  عرسال  من  اللبنانية 
وبريوت  وصور  فصيدا  بعلبك 
االوسط  والبقاعني  وطرابلس 
والغربي. كما كانت هناك حصة 

اختتام املشروع اإلماراتي إلفطار صائم
 الشامسي: نسعى إىل الوقوف جبانب لبنان يف 

ظل االزمة املستمرة للنازحني

مع  بالتعاون  اللبناني،  للجنوب 
أكثر من شريك اسرتاتيجي كل 
حبسب انتشاره اجلغرايف كوزارة 
هيئة  االجتماعية،  الشؤون 
اإلنسانية  واملساعدات  اإلغاثة 
يف دار الفتوى، صندوق الزكاة 
اجلمعيات  من  عدد  جانب  إىل 
املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
اخلريية واالنسانية املرخصة من 
قبل وزارة الداخلية والبلديات، 
إىل جانب اقامة 7 إفطارات يف 
دار االيتام االسالمية، صندوق 
االسالمية،  العجزة  دار  الزكاة، 
عائشة  يف  االسالمي  املركز 
خالد  حممد  ومؤسسة  بكار 
للرعاية االجتماعية، كما االيتام 
مؤسسة  قبل  من  املكفولني 
»خليفة االنسانية« يف طرابلس، 
يف  لأليتام  افطار  جانب  إىل 
مركز قرى االطفال SOS بصيدا 
الـ1661  عددهم  ناهز  والذين 
اهلدايا  تقديم  ومت  مستفيدا. 
واأللعاب، كما تنظيم نشاطات 
لألطفال  وتثقيفية  ترفيهية 
االفطارات  يف  اهلمم  وذوي 
»عام  مبادرات  ضمن  اجلماعية 
إدخال  زايد«، وذلك سعيا إىل 

الفرحة والبهجة إىل قلوبهم«.
بريوت  »يف  أنه  إىل  ولفتت 
امللحقية  أشرفت  وضواحيها، 
من  طن  ألف   30 توزيع  على 
مؤسسة  من  مقدمة  التمور 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
اجلهات  االنسانية على  لألعمال 

واملساجد  اخلريية  واملؤسسات 
بريوت  يف  الدينية  واملعاهد 
بالتعاون  األخرى،  واحملافظات 
اجلمهورية  يف  اإلفتاء  دار  مع 
االشراف  إىل  إضافة  اللبنانية، 
على تقديم 200 قسيمة شرائية 
على األرامل يف بريوت، وصور، 
مبكرمة  وذلك  وصيدا،  وعاليه 
االماراتية.  بركات  شركة  من 
وتضمن املشروع توزيع كسوة 
العيد على ما يقارب 2324 طفال 
إىل جانب 15 ألف حذاء بهبات 
زايد  بن  خليفة  مؤسسة  من 
االنسانية  لألعمال  نهيان  آل 
على  اإلماراتي  األمحر  واهلالل 
من  االخرية  الثالث  االيام  مدار 
إىل  املبارك،  رمضان  شهر 
مستفيدة  عائلة  ألف   25 جانب 

من زكاة الفطر«.
ونقل البيان عن سفري االمارات 
الشامسي  سعيد  محد  الدكتور 
إىل كل  احلملة  »وصلت  قوله: 
والقرى،  والبلدات  احملافظات 
االمر الذي ساهم يف استفادة 
احلاالت  مشلت  شرحية  أكرب 
وااليتام  الصعبة  االجتماعية 
وأصحاب  والعجزة  واملسنني 
األيادي  بفضل  وذلك  اهلمم، 
تسعى  اليت  البيضاء  اخلرية 
دائما إىل زرع البهجة يف القلوب 
ومساعدات االهالي واألفراد يف 
ظل الظروف الصعبة، متاشيا مع 
الشيخ  رمسها  اليت  السياسة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
حتولت  واليت  ثراه،  اهلل  طيب 
إىل عرف مكرس، وهذا ما جعل 
املركز  حتصد  االمارات  دولة 
االول يف املساعدات االنسانية 

على مستوى العامل«.
أضاف الشامسي: »تعترب احلملة 
هذا العام األكرب، إذ وصل عدد 
املستفيدين بشكل عام إىل أكثر 
يشكل  وذلك   ،284,393 من 
االنساني  دورنا  على  دليال 
واخلريي يف لبنان، الذي حيتل 
سلم األولويات ألننا نسعى إىل 
حكومة  لبنان  جبانب  الوقوف 
وشعبا يف ظل االزمة املستمرة 

للنازحني السوريني«.
ستبقى  »احلمالت  أن  وأكد 
األشهر  مدار  على  مستمرة 
بفضل  كله  وذلك  املقبلة، 
اليت  املاحنة  االماراتية  اجلهات 

تدرك معنى العطاء واخلري«.

جانب من االفطار

الكاثوليك  امللكيني  للروم  املشرق  وسائر  انطاكيا  بطريرك  امل 
يوسف العبسي يف ان »حيمل عيد الفطر السعيد املزيد من االمن 
واالستقرار للبنان خصوصا والعاملني العربي واالسالمي عموما«.

وتقدم يف املناسبة من اجلميع باطيب التمنيات واصدق التهانئ 
راجيا اهلل »ان يعيده على عليهم بوافر اخلري والربكة، ومبزيد من 

االمن واالستقرار واحملبة وراحة البال«.

العبسي: نأمل يف ان حيمل العيد املزيد من االمن

شدد النائب ميشال ضاهر، يف تصريح امس االول، على »ضرورة 
االسراع بالتعويض على املتضررين جراء السيول والعواصف اليت 
باملزروعات  كبرية  أضرارا  وأحلقت  بعلبك  رأس  منطقة  ضربت 
واملنازل والطرق واملمتلكات. واالسراع بالكشف امليداني لتحديد 
حجم األضرار واخلسائر واختاذ اخلطوات املطلوبة، لتخفيف املعاناة 

عن الناس والتغلب على ما خلفته السيول من أضرار«.

ميشال ضاهر: لالسراع بتعويض 
املتضررين جراء السيول يف رأس بعلبك
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االفـتتاح
الكـبري لـ

 حـلـويات بيبـلوس

أسـعار خـاصـة مبـناسـبة عـيد الفـطر السـعيد
تشـكيلة واسـعة من احلـلويات الفاخرة..بورما - بقـالوة - مـعمول بـجوز وتـمر وفـستق - زنـود الـست -  كـنافة بـجنب 

وقـشطة  بيـيت فـور على أنـواعه - حـالوة الـجنب - منـّورة - أيـس كـريم بنكـهات مـتنوعة قـوالب كايـك وغريها الكثري..

نـؤمـّن طلـبات أعـياد املـيالد واخلـطوبات وكـافة املـناسبات
نفتـح 7 أيـام يف األسـبوع: 

من االثنني حتى السبت من الـ 8  صباحا حتى الـ 9 ليال - األحد من الـ 9 صباحا حتى الـ 9 ليال

مـواقف مـؤمـنة مـجانا لعـشرات السـيارات خـلف الـمحل

Add: 461 Hume Highway Yagoona 2199 NSW - 02 8764 6450 - M: 0420 200 460

نتـقدم من الـجالية بأحـر  التـهاني حبلول عيد الفطر السعيد...عيد مبارك

مـعاملـة أخـويةطــعمة شهـيـةنـظافـة تـامـةخـربة واختـصاص
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لــبنانيات

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
إجتماعها الدوري يف مقرها يف 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 
رعد ومشاركة أعضائها. وأصدر 

اجملتمعون البيان اآلتي:
»أمجل التهاني وأطيب التمنيات 
إىل  اليوم  الكتلة  بها  تتوجه 
وإىل  جهة،  من  اللبنانيني 
املسلمني على امتداد العامل من 
جهة أخرى، ملناسبة عيد الفطر 
السعيد، سائلة املوىل عز وجل 
باخلري  اجلميع  على  يعيده  أن 
تغريت  وقد  والربكة  واليمن 
من  مزيد  حنو  جمتمعاتنا  أحوال 

االستقرار والوعي والتحرر.
رمضان  شهر  انقضى  وإذ 
املبارك من هذا العام، فإن أيامه 
والرمحة  باخلري  العامرة  ولياليه 
بالفرائض  واحلافلة  والربكة، 
قد  واملناسبات  والعبادات 
قوة  الصائمني  لدى  جددت 
واألمل  العزمية  وروح  اإلرادة 
اليت  الكربى  للقضايا  والوعي 
دؤوبة،  وحركة  التزاما  تتطلب 
انتصارا للحق وتصديا للمخاطر 
احلال  هي  كما  والتحديات، 
عربت  اليت  القدس  قضية  مع 
مقدمها  ويف  منطقتنا،  شعوب 
عن  الفلسطيين،  الشعب 
ملواصلة  واستعدادها  إقدامها 
الصراع ضد غاصبيها والساعني 
هويتها  وتزوير  تهديدها  إىل 

وتشريد أهلها.
للمقاومة،  الوفاء  كتلة  إن 
اهتمامها  عن كثب  تتابع  وهي 
بالتحوالت اليت يشهدها ميزان 
القوى ملصلحة حمور املقاومة يف 
عاملنا العربي واإلسالمي، تدعو 
مجيع القوى السياسية احلية إىل 
املواجهة حملور  الثبات يف خط 
العدوان وخمططاته الرامية إىل 
على  والتسلط  الوصاية  فرض 

دولنا وشعوبنا.
أو  إجنازات  من  حتقق  ما  وإن 
يف  سواء  ميدانية،  انتصارات 
بدءا  املنطقة،  بلدان  من  عدد 
اليمن  إىل  وصوال  سوريا  من 
أال يسمح حملور  العزيز، ينبغي 
العدوان أن يلتف عليها مبكائد 
التسويات والصفقات املشبوهة 
أن  بالسياسة  منها  يراد  اليت 
حتقق ما عجزت عنه املواجهات 
واالعتداءات أو األزمات والفنت 

املفتعلة.
يف هذا السياق، درست الكتلة 
املواضيع املطروحة على جدول 
أعمال جلستها، وخلصت إىل ما 

يأتي:

- إن احلكومة املرتقبة يف لبنان 
بعد االنتخابات النيابية األخرية، 
ينبغي أن تتمثل فيها املكونات 
اليت  أحجامها  حبسب  املختلفة 
نتائج  بوضوح  عنها  كشفت 

ان  ينبغي  وال  اإلنتخابات، 
تشكل املطالب البعيدة عن هذه 
النتائج أي عقبات أو صعوبات 

تعطيلية لتشكيل احلكومة.

اجتاحت  اليت  السيول  إن   -
وبلدات  بعلبك  رأس  بلدة 
اهلرمل  بعلبك  منطقة  أخرى يف 
يف  بالغة  أضرارا  وخلفت 
واملمتلكات  والعقارات  البيوت 
املواطنني  بعض  وأودت حبياة 
وتسببت بإصابة ومعاناة آخرين 
منطقة  إىل  املنطقة  وحولت 
منكوبة، تتطلب من املسؤولني 
حتركا  املعنية  واملؤسسات 
إلزالة  وطارئا  سريعا  إغاثيا 
األضرار ورعاية املتضررين بعد 
التحرك السريع واملشكور لتفقد 
وإحصاء االضرار وحجم الكارثة، 
اإلسراع  الكتلة بضرورة  وتذكر 
الالزمة  التعويضات  صرف  يف 
اليت  السيول  من  للمتضررين 
بعلبك  قرى  من  عددا  اجتاحت 

اهلرمل يف األسابيع املاضية.
مع  دأبت  اليت  كتلتنا  إن 
اإلغاثية  اهلل  حزب  مؤسسات 
العمل  اىل  فورا  املبادرة  على 
من أجل ختفيف العبء واملعاناة 
عن الناس، قد وضعت نفسها 
بتصرف أهلها يف رأس بعلبك، 
وهي تدعو اجلميع إىل التعاون 
من أجل إعادة األمور هناك إىل 

نصابها.

النازحني  إعادة  ملف  إن   -
بشكل  بالدهم  إىل  السوريني 
مقاربة  إىل  حيتاج  وآمن  طوعي 
نلمس  بدأنا  ومسؤولية  شجاعة 

مؤشرات واعدة بشأنها.
وإن كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد 
للتعاون  الكامل  استعدادها 
يف  االسراع  أجل  من  االجيابي 
معاجلة هذا امللف مبا حيقق مصلحة 
وتدعو  معا،  والنازحني  لبنان 
مسؤولياتهم  حتمل  إىل  اجلميع 
الوطنية يف هذا امللف الضاغط 
على اللبنانيني وعلى أوضاعهم 
املالية واالقتصادية، فضال عن 

األمنية واالجتماعية.

التعيني  مرسوم  صدور  بعد   -
للقناصل الفخريني، مل يعد من 
إصدار  لتأخري  ذريعة  أو  مربر 
يف  الناجحني  تعيني  مراسيم 
مباريات جملس اخلدمة املدنية، 
أو جلهة  احملاسبني  سواء جلهة 
جلهة  أو  اجلويني  املراقبني 

مأموري األحراج وغريهم.
إننا يف الكتلة ندعو اىل اإلسراع 
يف توقيع مراسيم هؤالء، تطبيقا 
للقوانني وحفظا للحقوق ورعاية 
للحاجة  وتلبية  البالد  ملصاحل 
مرافقها  تسيري  إىل  الضرورية 

العامة«.

 الوفاء للمقاومة: لتمثيل املكونات    
 املختلفة يف احلكومة حبسب أحجامها

السابق  والنائب  الوزير  علق 
بلدية  قرار  على  حرب  بطرس 
املوافقة على عقد يسمح  تنورين 
لشركة »أده - معوض« باستخراج 
350,000 مرت مكعب من الصخور 
استخدامها  بغية  تنورين  جرد  يف 
يف مشروع سد بلعه يف تنورين، 
والسماح للشاحنات بنقل الصخور 
عرب شوارع بلدة تنورين، لقاء 50 
عن كل طن محولة  أمريكيا  سنتا 
دفع  ما  وهو  الصخور،  هذه  من 
ببعض أهالي البلدة اىل اإلعرتاض 
واالحتجاج والتجمع رفضا للمشروع، 
»يهمين، كمواطن تنوري،  وقال: 
أن أعلن اآلتي: ملا كنت اعتمدت 
عدم  مبدأ  السياسية  حياتي  طيلة 
تنورين  بلدية  شؤون  التدخل يف 
وشجونها وإدارتها، وحصر دوري 
إنتخاب  اختيار  يف  املشاركة  يف 
البلدية، وهو ما قمت به  جمالس 
األخرية،  البلدية  االنتخابات  خالل 
عملها  يف  اجملالس  هذه  ودعم 
إذا  املشورة  وإبداء  التنموي 

طلبت.
وملا كنت قد آليت على نفسي، 
البلدي  اجمللس  إنتخاب  بعد 
إطالقا  التدخل  عدم  احلالي، 
التحول  بعد  بلدي  شأن  أي  يف 
سلوك  يف  املفاجئ  الدراماتيكي 
عملت  الذي  البلدية  رئيس 
تغيري  لي  أكد  بعدما  النتخابه، 
وندمه  القديم،  السياسي  نهجه 
خلروجه عن اخلط السياسي لعائلة 
آل حرب، وتصميمه على العودة 
إىل صفوفها ليؤدي الدور الذي 
والده  املرحوم  به  يقوم  كان 
للنائب  وخملصا  وفيا  مساعدا 
فتح  يف  ورغبته  حرب،  جان 
معي،  العالقة  من  جديدة  صفحة 
واستعادة  بعهوده،  نكوثه  وبعد 
خالفا  العمل  يف  السابق  دوره 
على  بناء  انتخبوه  الذين  لرأي 

طليب.
رئيس  به  أدىل  ما  اىل  وبالنظر 
لصحيفة  تصريح  يف  البلدية 
اىل  الفتا  لوجور«،  »األوريان 
الرافضة  االحتجاج  »حركة  أن 
للمشروع ليست إال ترمجة للصراع 
وأن  اخلارجية،  وزير  وبني  بيين 
هم  )امس(  غدا  سيتظاهر  من 
النائب  مؤيدي  من  »جمموعة 
 Orient le( »السابق بطرس حرب

.»)2018 Juin 14 Jour le
أسفي  أبدي  إذ  »إنين،  اضاف: 
ملوقف رئيس بلدية تنورين هذا، 
يف  حلقة  إال  إعتباره  ميكنين  ال 
دأب  اليت  التجين  محلة  سلسلة 
عليها منذ تربعه على موقع رئاسة 
السياسي  دعمي  بفضل  البلدية 
التزم  وبعدما  له،  واالنتخابي 
السياسي  نهجه  تغيري  أمامي 
الوطين  للخط  املناقض  السابق 
والتزامه  أمثله  الذي  والسيادي 
السياسية.  اخلط  هذا  مصلحة 
أعضاء اجمللس  أن موقف  وأعلن 
خطي  يؤيدون  الذين  البلدي 
األكثرية  وهم  السياسي، 
رافضا  يكن  مل  فيه،  الساحقة 
رئيس  طرحه  الذي  للمشروع 
البلدية، أو معرقال له، بل سعوا 
أي  لتفادي  إىل حتسني شروطه 
إنعكاس له على البيئة والطرقات 
وراحة الناس، وأن رئيس البلدية 
أكد هلم، حلضهم على املوافقة، 
امللف  درست  البيئة  وزارة  أن 
عليه،  املرتتب  البيئي  واألثر 
ووافقت على العقد، ما شجعهم 
إدخال  بعد  عليه  املوافقة  على 

حرب طالب بوقف تنفيذ عقد استخراج صخور من جرد تنورين ورفض 
استدعاء رئيس البلدية للجيش واألجهزة األمنية جلبه االهالي

ما  عليه،  الضرورية  التعديالت 
به  أدىل  ما  صحة  عدم  يؤكد 
رئيس البلدية لصحيفة »األوريان 
أي  لي  كان  لو  إذ  جور«،  لو 
يف  ظهر  لكان  رافض  موقف 
املخلصني  األعضاء  هؤالء  موقف 
الداعم  موقفهم  يف  والثابتني 

خلطي السياسي«.
قرار  من  تبني  »وقد  وتابع: 
يف  موافقته  أن  البيئة  وزير 
تاريخ 2018/5/24 على استخراج 
كتاب  إىل  استندت  قد  الصخور 
يشري   2018/5/10 تاريخ  حيمل 
على  تنورين  بلدية  موافقة  إىل 
وهو  وتفتيتها،  الصخور  جرف 
إذ  امللف،  ووقائع  يتناقض  ما 
قد  البلدي  اجمللس  موافقة  ان 
يف  التاريخ  هذا  بعد  حصلت 
واستندت   ،2017/5/18 جلسة 
البيئة  وزارة  موافقة  وجود  إىل 
قد  تكن  مل  اليت  وهي  عليه، 
بل  تارخيه،  يف  بعد  حصلت 
الذي  العقد  توقيع  يوم  حصلت 
حيمل تاريخ 2018/5/24 بالذات، 
ما يؤكد عدم حصول أي دراسة 
لألثر البيئي الستخراج 350,000 
مرت مكعب من الصخور، ما يعترب 
حتويرا أو تزويرا للحقيقة، ويؤكد 
لألثر  تقرير  أي  وجود  عدم  ذلك 

البيئي.
موافقيت  أؤكد  اخلالصة،  يف   -1

النائب السابق بطرس حرب

على أي مشروع يزيد من عائدات 
إمكان  لتحسني  تنورين  بلدية 
تنمية البلدة، شرط أال يؤدي أي 
إتفاق إىل اإلضرار بالبيئة والبنية 

التحتية يف تنورين.
للبلدية  قرار  أي  أن  أعلن   -  2
وأي إتفاق على استثمار أمالكها، 
جيب أن خيضع لألصول القانونية 
اليت حتدد طريقة إختاذ القرارات، 
األسعار  حتديد  جتعل  واليت 
من  أكثر  أن  سيما  وال  شفافا، 
متعهد قد اتصل برئيس البلدية 
عارضا ضعف السعر املتفق عليه 
أي  معوض«،   - »إده  شركة  مع 
دوالرا أمريكيا يف مقابل الطن، 
املتفق  دوالر  نصف  من  بدال 

عليه.
أي  على  املوافقة  ميكن  ال   -  3
آثار سلبية  له  يكون  مشروع قد 
على البيئة من دون دراسة األثر 
عليه،  املوافقة  قبل  له،  البيئي 
أكد  حبيث  جرى،  كما  وليس 
البلدي  اجمللس  البلدية  رئيس 
درس  بعد  البيئة  وزارة  موافقة 
الطلب والتأكد من عدم وجود أي 
إنعكاس سليب له، فيما احلقيقة 
بأي  تقم  مل  البيئة  وزارة  أن 
دراسة لألثر البيئي قبل املوافقة 

على الطلب الذي قدم اليها«.
وختم: »إن هذا الواقع يدفعين إىل 
املطالبة بوقف تنفيذ العقد فورا، 
وطلب دراسة األثر البيئي له قبل 
السري به، على أن حيدد املوقف 
من املشروع يف ضوئه. ويدفعين 
ايضا إىل رفض استدعاء رئيس 
األجهزة  وكل  للجيش  البلدية 
تنورين،  أهالي  ملواجهة  األمنية 
حضاري  بشكل  جتمعوا  الذين 
موقفهم  إلعالن  ودميوقراطي 
تنورين  ألن  للمشروع،  الرافض 
يوما  يشهدوا  مل  ومسؤوليها 
ممارسات  العريق  تارخيهم  يف 

كهذه«.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
بعبدا،  قصر  يف  عون  ميشال 
الرياشي  ملحم  االعالم  وزير 
»نقلت  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
اىل فخامة الرئيس دعم رئيس 

القوات اللبنانية ملوقفه من ملف 
وضرورة  السوريني  النازحني 
بلدهم  اىل  اآلمنة  عودتهم 
الدولي  اجملتمع  مع  بالتنسيق 

ومن دون االصطدام معه«. 

 الرياشي من بعبدا: نقلت دعم القوات 
ملوقف الرئيس من ملف النازحني

قدم مرتوبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم امللكيني الكاثوليك 
املطران ادوار ضاهر التهاني حبلول عيد الفطر السعيد، امال »ان 
يكون العيد هذه السنة ملونا بالفرح واحملبة واالمل وان يعاد على 
لبنان باخلري واليمن والربكات وان ينعم وطننا احلبيب باالستقرار 
واالمن والسالم، وان يتمكن املسؤولون فيه من تأليف احلكومة 
املشاكل  من  البالد  انقاذ  من  متحدين  مجيعا  ليتمكنوا  بسرعة 
شاطىء  اىل  للوصول  منها  يعاني  اليت  واالقتصادية  االجتماعية 

االمان«.

املطران ضاهر هنأ بعيد الفطر كنعان عرب تويرت: لربنامج واضح وغري 
مشروط بأي حل سياسي حيقق عودة 

النازحني

اجلمهورية  مفيت  عن  صدر 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
»ثبت  اآلتي:  البيان  دريان 
لدينا بالوجه الشرعي أن أول 
يام شهر شوال لعام 1439ه، 
يف  الواقع  اجلمعة  يوم  هو 
وعليه  2018م،  حزيران   15
أول  اجلمعة هو  غد  يوم  فإن 
أيام عيد الفطر السعيد لعام 

1439ه .
وإننا إذ نهنئ املسلمني بهذه 
املناسبة املباركة، نسأل اهللهَ 
يتقبل  أن  وتعاىل  سبحانه 
منهم الصيام والقيام وصاحل 
وأن  والدعوات،  األعمال 
وعلى  ة،  خاصهَ عليهم  ُيعيده 
اللبنانيني مجيعا باخلري واألمن 
سبحانه  إنه  والطمأنينة، 

وتعاىل مسيع جميب.
وسوف يؤِدي مفيت اجلمهورية 
الفطر  عيد  وخطبة  صالة 
السعيد عند الساعة السادسة 
عشرة  اخلامسة  والدقيقة 
مسجد  يف  العيد  يوم  صباح 
د  خامت األنبياء واملرسلني حممهَ
األمني صلهَى اهلل عليه وسلم 

يف وسط بريوت التجاري.
أيام  أول  مساحته  ويستقبُل 
دار  بهو  يف  املهنئني  العيد 
العاشرة  الساعة  من  الفتوى 
الثانية  الساعة  حتى  صباحا 

عشرة ظهرا«.

دار الفتوى:  
اجلمعة هو 

أول أيام عيد 
الفطر

فضل اهلل استقبل 
عالمة وتلقى برقيات 

تهنئة بالعيد
علي  السيد  العالمة  استقبل 
فادي  النائب  اهلل  فضل 
عالمة، الذي هنأه حبلول عيد 
أجواء  على  وأطلعه  الفطر، 
جملس  يف  ونشاطه  عمله 
النواب، ومت تداول التطورات 

يف لبنان واملنطقة.
وهنأ فضل اهلل عالمة بدخوله 
عن  معربا  الربملانية،  الندوة 
أن  ميكن  الذي  بالدور  ثقته 
يقوم به، »ملا ميلك من كفاءة 
الشأنني  يف  رائدة  وجتربة 
الصحي واالجتماعي، وال سيما 
أن البلد يف حاجة إىل طاقات 
جتارب  متلك  شبابية  ووجوه 
وخربات  وعملية  إنسانية 
تقدم  أن  خالهلا  من  تستطيع 
حلوال عملية لكثري من األزمات 
اليت يعانيها املواطن يف هذا 

الوطن«.
برقيات  من  عددا  وتلقى 
وعلى  الفطر،  بعيد  التهنئة 
الرئيس  من  برقية  رأسها 
املكلف سعد احلريري، الرئيس 
الرئيس  حلود،  إميل  العماد 
رئيس  السنيورة،  فؤاد 
احلكومة العراقية السابق إياد 
عالوي، الوزير السابق ميشال 
اإلعالمي  املكتب  ومدير  إدة، 
رفيق  اجلمهوري  القصر  يف 

شالال. 

الرئيس عون مستقبال الوزير الرياشي

عرب  كنعان  ابراهيم  النائب  القوي«  »لبنان  تكتل  سر  امني  غرد 
تويرت، فقال: »نطالب اجملتمع الدولي بوضع برنامج زمين واضح 
النازحني  وغري مشروط بأي حل سياسي يف سوريا حيقق عودة 
والسيادة  الدولية  للقوانني  احرتاما  بلدهم  اىل  اآلمنة  السوريني 

اللبنانية«.
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سردت طالبات أسرتاليات قصصا 
للتنكيل  تعرضهن  عن  مروعة 

والتحرش اجلنسي يف أدياليد.
جاء ذلك يف سياق حتقيق عرضه 
حنو  تضمن  دقيقة«   60« برنامج 
كليات  يف  وفيديو  صورة   200
من  وشهادات  بأدياليد  سكنية 

طالبات وضحايا.
 St« بكلية  سابقة  طالبة  وقالت 
»لقد  أدياليد:  مشال   »Mark
أراني صديقي صورا التقطها لي 

جمموعة من الزمالء«.
لالعتداء  تعرضت  أنها  وأضافت 
اجلنسي بعد أن فقدت وعيها يف 

أعقاب ليلة من احتساء اخلمور.
وتابعت: »لقد جردوني من ثيابي 
والسروال  الصدر  حبمالة  وبقيت 
الداخلي، وأظهرت الصور جمموعة 
من الرجال حييطون بي ويلمسون 

جسدي يف كل مكان«.
هناك  فإن  ذلك  على  وعالوة 
يرقص  طالبا  تظهر  لقطات 
رقصا إباحيا أمام إحدى املوظفات 
تقارير  إىل  باإلضافة  بالكلية، 
أخرى تتعلق حبفالت خاصة قذرة 
وحوادث أخرى لالعتداء اجلنسي.

السابقة  الطالبة  كريوان،  أريا 
كشفت   »St Mark« بكلية 
على  إجبارها  تفاصيل  عن  سابقا 
جنسية  ممارسات  يف  املشاركة 

شرسة كجزء من طقوس تنكيل
وواصلت: »لقد كانوا يشاهدون 
مع  التلفاز،  على  جنسية  أفالما 

جتول الشباب عرايا«.
تعرضت  أنها  إىل  وأشارت 
لضغوط لتخلع ثيابها أمام طالب 
أكرب سنا، يف سلسلة من  ذكور 
األحداث أجربتها يف نهاية املطاف 

على االنسحاب من اجلامعة.
أخربت  أنها  ذكرت  أخرى  ضحية 
لالعتداء  بتعرضها  زميلتها 
ميثل  ذلك  أن  فأجابتها  اجلنسي، 
جزءا من النضج والتقدم العمري.

قال ماثيو بوجي املسؤول جبامعة 
سامة  ثقافة  »إنها  أدياليد: 
ومتعفنة اجلذور، مثة مشاعر غضب 

ورغبة يف حدث تغيري حقيقي«.
النتقادات  كريوان  وتعرضت 
السابق  إفشائها  بعد  عنيفة 
واتهمها  اجلنسية  الفضائح  عن 

البعض بالكذب.

طالبات أسرتاليات حيكني مهازل 
التحرش اجلنسي يف أدياليد

بوجي  ماثيو  قال  جانبه،  من 
»إنها  أدياليد:  جبامعة  املسؤول 
ثقافة سامة ومتعفنة اجلذور، مثة 

 صورة ملا يبدو أنها زجاجة ماء موضوعة يف عضو جنسي لطالب. يف إطار قصص 
مروعة حول حاالت تنكيل بكليات أسرتالية مرموقة وادعاءات بحدوث اعتداء جنسي

تشمل  الفضائح نحو 200 صورة وفيديو يف كليات سكنية بأدياليد وشهادات من 
طالبات وضحايا

أريا كريوان، الطالبة السابقة بكلية »St Mark« كشفت سابقا عن تفاصيل إجبارها على املشاركة يف ممارسات جنسية 
شرسة كجزء من طقوس تنكيل.

حدث  يف  ورغبة  غضب  مشاعر 
تغيري حقيقي«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 أعاد تيلف ويليامز مسؤول غروب 
 '»Married at FirSt Sight
األوىل«  النظرة  من  »متزوجون 
للجدل  مثرية  إحصائية  نشر 
تتعلق حباالت انتحار الذكور  يف 
أسرتاليا املرتبطة حبرمانهم كآباء 
بسبب  أبنائهم  مع  التواصل  من 

نزاعات عائلية.
ويليامز، 34 عاما، هو والد الثنني 
من األبناء، نشر صورة عرب حسابه 
األربعاء  أمس  »إنستجرام«  على 
تظهر رجال حيمل الفتة تشري إىل 
أن »كل أسبوع ينتحر 21 من آباء 
ترتبط  مواضيع  جراء  أسرتاليا  

باحلق يف حيازة األبناء«.
قد  كانت  املذكورة  الصورة 
صفحة  خالل  من  أوال  ُنشرت 
جروب » For the BoyS«)من 
إنستجرام  على  األبناء(  أجل 

اإلثنني املاضي.
تيلف  اآلالت  فين  أن  ويبدو 
ويليامز اتفق مع الرسالة املكتوبة 

على الالفتة فأعاد نشرها.
إىل  تشري  املفرتضة  اإلحصائية 
أسبوعيا  ينتحرون  رجال   21 أن 
مثل  العائلية  اخلالفات  بسبب 
حيازة األطفال وأوامر عدم العنف 

املنزلي.
اإلحصائية  وترتبط 
 auStralian مبنظمة 
 Brotherhood oF
بقضايا  تهتم  اليت   FatherS
اآلباء يف أسرتاليا، واليت أسسها 

ليث إريكسون.
يذكر أن إريكسون ُوصف سابقا 
باعتباره  اإلعالم  وسائل  يف 

»ناشطا مناصرا حلقوق الرجل«.
املذكورة  اإلحصائية  وحظيت 
»أمة  حزب  قائد  من  برتويج 
ستيف  كوينزالند  يف  واحدة« 
احلزب  مرشحة  وكذلك  ديكسون 
كوست«  شاين  »صن  ملقعد 

إحصائية: 21 رجال ينتحر أسبوعيا يف 
أسرتاليا بسبب احلرمان من األبناء

براسي بيل- هنسلني.
ووفقا جمللة الـ »كونفرسيشن«، 
ال توجد أي معلومات متاحة تدعم 
من   21 بأن  ديكسون  تأكيدات 
أسبوعيا  أنفسهم  يقتلون  اآلباء 

يف أسرتاليا.
إحصائيات  ألن  ذلك  ويعزي 
االنتحار األسرتالية مل حتدد إذا ما 
كان الرجال الذي يقرتفون جرمية 

االنتحار من اآلباء.
العالقات  انهيار  تعترب  وبينما 
عامال خطريا قد يؤدي إىل انتحار 
تشري  اإلحصائيات  لكن  الرجال، 
مشكالت  بأن   الزعم  أن  إىل 
حيازة األبناء متثل السبب املباشر 

يف االنتحار غري صحيح.
جمللة  ووفقا  احلقائق:  تقصي 
أي  توجد  ال  »كونفرسيشن«،  الـ 
تأكيدات  تدعم  متاحة  معلومات 
اآلباء  من   21 بأن  ديكسون 
يف  أسبوعيا  أنفسهم  يقتلون 

أسرتاليا.
السابقة  الزوجة  إميي،  وأخربت 
ميل  ديلي  صحيفة  لتيلف 
إسرتاليا إنها ال تتفق مع تأييده 
أنه ميلك  زاعمة  لآلباء احملطمني، 
ابنه  مع  للتواصل  الفرص  كافة 

وجنلته.
تيلف يعيش يف نفس  يعد  ومل 
ابنه  فيها  يعيش  اليت  الوالية 

وابنته.
تيلف  انتقل  سابق،  وقت  ويف 
بريث  من  قادما  ملبورن  إىل 
اليت يعيش فيها جنله وابنته مع 

والدتهم. 
نفس  يف  يعيش  تيلف  يعد  مل 
الوالية اليت يعيش فيها أبناؤه.
تيلف  انتقل  سابق،  وقت  ويف 
بريث  من  قادما  ملبورن  إىل 
اليت يعيش فيها ابنه وابنته مع 

والدتهم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

»كل أسبوع، ينتحر 21 من اآلباء بسبب قضايا تتعلق بحرمانهم من أبنائهم« بحسب 
'Married At First Sight إحصائية أوردها تيلف ويليامز مسؤول منظمة

أعاد تيلف ويليامز مسؤول منظمة »متزوجون من النظرة األوىل« نشر إحصائية مثرية للجدل 
تتعلق بحاالت انتحار الذكور املرتبطة بحقوق اآلباء يف التواصل مع أبنائهم.

املسجلة  احلاالت  عدد  بلغ 
بني  لزواج  أسرتاليا  يف 
مثليني خالل الشهور الستة 
املاضية منذ إباحته قانونيا 

حوالي 2500  حالة.
قانونا  أسرتاليا  وأقرت 
بعد  املثليني  زواج  يبيح 
يف  شعيب  استفتاء  إجراء 

هذا الصدد.
وجرى االتصال باملؤسسات 
املعنية باملواليد والوفيات 
أحناء  كافة  يف  والزواج 
احلصول  أجل  من  أسرتاليا 
على أحدث اإلحصائيات يف 

كل والية على حدة.
املفاجأة  قبيل  من  وليس 
أن تكون نيو ساوث ويلز 
حاالت  عدد  أكرب  صاحبة 
زواج مثليني حيث استأثرت 

وحدها بـ 853 حالة.
تأتي  الثاني،  املركز  ويف 
حالة   674 بـ  فيكتوريا 
يف  كوينزالند  ثم  زواج، 
 374 بـ  الثالث  الرتتيب 

حالة زواج.
جاءت  الرابع،  املركز  ويف 
بـ  أسرتاليا  غرب  والية 
بوالية   162 مقابل   ،292
حلت  اليت  أسرتاليا  جنوب 

خامسة يف الرتتيب.
إىل  السادس  من  املراكز 
نصيب  من  كانت  الثامن 
وإقليم   ،)66( تسمانيا 
 )48( األسرتالية  العاصمة 

واإلقليم الشمالي )21(.
عدد  بلغ  إمجالي،  وبشكل 
زواج املثليني يف أسرتاليا 
أواخر  رمسيا  إباحته  منذ 
العام املاضي 2490 حالة.
ماكدونالد- كريستيانا 
رمسيا  تزوجت  سبايسر 
إقليم  يف  آني  رفيقتها 
يف  األسرتالية  العاصمة 
يناير املاضي، حيث أقامتا 
حفل زفاف مدني يف ذروة 
اجلدل حول هذا املوضوع.

وقالت آني: »األمر خمتلف 
األمر  يكون  عندما  جدا 
أعد  مل  وقانونيا،  رمسيا 

اآلن خائفة«.
عام  كان  »لقد  وتابعت: 
جراء  باألذى  مليئا   2017
قانون  ِبشأن  املناقشات 

املساواة يف الزواج«.
فورسرت  كريستينا 
تزوجتا  إدواردز  وفريجيينا 
إقرار  بعد  رمسيا  كذلك 

القانون اجلديد.
عضوات  إحدى  فورسرت، 
سيدني،  بلدية  جملس 
منذ  بفريجينيا  ارتبطت 
وقررتا  الوقت،  من  فرتة 
فرباير  يف  رمسيا  االرتباط 

هذا العام.
هي  فرورسرت  أن  يذكر 
الوزراء  رئيس  شقيقة 
توني  السابق  األسرتالي 

أبوت.

منذ إقراره رمسيا

 2500 زواج ملثليي 
اجلنس يف أسرتاليا
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القاضي  تشارلز  ستيفن  قال 
االستئناف  مبحكمة  السابق 
أدلة  وجود  إن  فيكتوريا  بوالية 
على حماوالت خارجية تؤثر على 
األسرتالية  السياسية  احلياة 
يعزز احلاجة إىل إنشاء مفوضية 

مكافحة فساد فيدرالية.
القضاة  أحد  تشارلز  أن  يذكر 
البارزين الذين ميارسون ضغوطا 
على احلكومة الفيدرالية لتأسيس 

هذه اهليئة املناوئة للفساد.
والتقى تشارلز مع املدعي العام 
بورتر  كريستيان  الفيدرالي 
األسبوع املاضي قائال إنه يشعر 
بالرضا من الدراسة اجلادة اليت 
الكيفية  حول  احلكومة  جتريها 
تلك  بها  تعمل  أن  ميكن  اليت 

املفوضية الفيدرالية.
االجتماع  خالل  علم  أنه  وأردف 
تتعاطف  األسرتالية  احلكومة  أن 
مع الفكرة لكنها »تنتظر فقط 

حتى تبلغ مرحلة االقتناع«.
العام  من  سابق  وقت  ويف 
اجلاري، قال قائد املعارضة بيل 
العمالي حال  إن احلزب  شورتن 
تقلده السلطة مستعد لتأسيس 
ملكافحة  فيدرالية  مفوضية 

الفساد.
مقاومة  وجد  االقرتاح  أن  بيد 
املؤثرة  الشخصيات  بعض  لدى 

باحلكومة الفيدرالية.
رئيس الوزراء الفيدرالي السابق 
مفوضية  إن  قال  أبوت  توني 
مكافحة الفساد بارعة يف تدمري 
يتجاوز  بشكل  األشخاص  مسعة 

قدرتها على ضبط احملتالني.
السياسيني  أن  أبوت  وأردف 
على مستوى البلديات والواليات 
أكثر عرضة للفساد من املستوى 

الفيدرالي.
الفساد يزدهر  أن  تشارلز ذكر 
الفتا  والنفوذ،  املال  وجود  يف 
هلذا  مركزا  متثل  كانبريا  أن 

الثنائي.
مؤسستني  أكرب  أن  إىل  وأشار 
وزارتا  أسرتاليا،   يف  إنفاقا 
ختضعان  ال  والصحة،   الدفاع 

ألية هيئة رقابية.
رئيس  معارضة  أن  ويبدو 
لفكرة  ترينبول  مالكومل  الوزراء 
فيدرالية  فساد  مفوضية  إنشاء 

قلت حدتها.
أن  الفكرة  مناصرو  وخيشى 
تضحى صالحيات اهليئة املقرتحة 
مكافحة  مفوضية  غرار  على 
اليت  فيكتوريا  بوالية  الفساد 
اإلجباري  التحقيق  سلطة  تفتقد 
نيو ساوث  بعكس نظريتها يف 

ويلز.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قاٍض أسرتالي: حان الوقت 
ملفوضية مكافحة فساد فيدرالية 

ستيفن تشارلز يرغب يف مفوضية مكافحة فساد فيدرالية

ليس أمرا غري معتاد أن يصدر 
القضاة األسرتاليون أوامر ضبط 
وإحضار ضد أشخاص فشلوا يف 
للشهادة  احملاكم  أمام  املثول 

يف قضايا هامة.
احملكمة  تأمر  أن  النادر  ولكن 

حببس ضحية للعنف املنزلي.
اليت  كينغ  لديلينا  ذلك  حدث 
ساوث  نيو  غرب  يف  تعيش 
احملكمة  أصدرت  حيث  ويلز 
أمرا بالقبض عليها لتخلفها عن 

اإلدالء بشهادة هامة.
وقالت كينغ إن ما حدث أضاف 
منها  تعاني  اليت  صدمتها  إىل 
الذي  املنزلي  العنف  بسبب 

تعرضت له.
كينغ، البالغة من العمر 28 عاما، 
ألقي القبض عليها بعد أن أصدر 
أمرا  »بروكني هيل«  قاضيا يف 
املثول  عن  ختلفها  جراء  بذلك 

أمام احملكمة رغم استدعائها.
أحد  زنزانة  يف  كينغ  واحتجزت 

أقسام الشرطة ليلة كاملة.

العام املاضي، اُتهم زوج كينغ 
باالعتداء الذي تسبب يف إصابة 

جسدية وإتالف املمتلكات.
بعدم  أمرا  الزوج  وانتهك 
االعتداء خالل مشادة مع زوجته 

يف بروكن هيل.
سقط  االعتداء  اتهام  أن  بيد 
أقر  لكنه  املطاف،  نهاية  يف 
بالذنب يف اتهامات أخرى خالل 
أبريل  يف  باحلكم  النطق  جلسة 

املاضي.
االتهام،  سقوط  قبل  ولكن 
لإلدالء  كينج  احملكمة  استدعت 
بشهادتها يف جلسة يف فرباير 
املاضي، لكنها مل متتثل لذلك.

اجللسة،  حضورها  لعدم  ونتيجة 
براوس  روجر  القاضي  أصدر 

أمرا بإلقاء القبض عليها.
عن  ختلفها  الضحية  وبررت 
يف  كانت  إنها  قائلة  احلضور 
احملكمة  إىل  للذهاب  سبيلها 
وطفليها  شقيقها  ابن  أن  بيد 
يف  بصحبتها  كانوا  الصغريين 

حمكمة حتبس ضحية للعنف املنزلي

مركز الالجئني.
وتابعت: »ذهبت لشقيقة زوجي 
لكين  األطفال  عندها  ألترك 
تلقيت مكاملة هاتفية من والدتي 
للمستشفى  الذهاب  مين  طلبت 

ألن ابنة أخي أصابها حروق«.
كانت  ليلة،  حبوالي  ذلك  وبعد 
من  للتو  خرجت  قد  كينغ 
عشاء  اشرتت  حيث  ماكدونالدز 
وابنتها  والدتها  مع  تتناوله 
منها  اقرتبت  عندما  الصغرية 
وألقت  هيلز  بروكن  شرطة 
إىل  واقتادتها  عليها  القبض 
رفضوا  حيث  الشرطة  قسم 
خروجها بكفالة وباتت ليلتها يف 
احلبس حتى موعد جلسة الكفالة 

اليوم التالي.
إن  املنزلي  العنف  خرباء  وقال 
إجراء  الضحايا  على  القبض 

نادر.
االحتجاز  مكان  كينغ  ودخلت 
الساعة 7:53 يوم اجلمعة املوافق 

16 فرباير.
كينج  أن  الوثائق  وأظهرت 

كانت تتلقى عالجا من االكتئاب 
حالة  المرأة يف  صورة  ورمست 

من االضطراب الشديد.
مبراقبة سلوكيات  وقام شرطي 

املرأة طوال الليل.
اليوم،  ذلك  مساء   11 الساعة 
الطعام،  الشرطة  هلا  قدمت 
يف  تقيأت  إنها  شرطي  وقال 

احلمام.
تظهر  كينغ  عدوانية  وبدأت 
بشعرها  نفسها  خبنق  وهددت 
أثناء النوم إذا مل خترج من مكان 
االحتجاز،  وهدأت الساعة 2:20 

فجر اليوم التالي.
صباحا،  السابعة  الساعة  ويف 
ومنزعجة  غاضبة  كينج  كانت 
املنزلي  للعنف  ضحية  لكونها 

ومع ذلك يتم القبض عليها.
خروجها  على  احملكمة  ووافقت 
بكفالة على أن متثل أمام احملكمة 

عندما يتم حتديد موعد.
أثناء  كينج  على  القبض  ألقي 

شرائها طعاما من ماكدونالدز.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ضحية العنف املنزلي ديلينا كينغ

قسم شرطة بروكن هيلز الذي باتت فيه كينغ ليلة

منزل الضحية

الفرتة  أن  إحصائيات  كشفت 
و2016-  10-2009 عامي  بني 

 80 بنسبة  اخنفاضا  شهدت   17
القضائية  الدعوات  يف    %
يف  االحتيال  حباالت  املتعلقة 
الرعاية االجتماعية استنادا على 
من  املستفيدين  بيانات  قاعدة 

السنرتلينك.
ال  فارقة  عالمة   ذلك  وميثل 
سيما مع األخذ يف االعتبار تركيز 
احلوار الوطين على ضرورة اختاذ 
حاالت  جتاه  عقابية  مواقف 
االحتيال املرتبطة بالسنرتلينك.

اجلدير بالذكر أن ذلك االخنفاض 
وزارة  تأكيدات  رغم  يأتي 
اخلدمات اإلنسانية املشرفة على 
تبنيها  على  »السنرتلينك« 
جتاه  التسامح  من  خاليا  نهجا 

احملتالني.
سكارلت  أجرته  حبث  وأوضح 
بكلية  احملاضرة  ويلكوك، 
»ولونغونغ«  جبامعة  احلقوق 
تفاصيل هذا االخنفاض السريع 
والدرماتيكي يف دعاوى االحتيال 
االجتماعية،  للرعاية  القضائية 

وفقا للرسم البياني التالي:
بعدم   الوزارة  تأكيدات  ورغم 
ختليها عن موقفها الال متسامح 
البحث  االحتيال لكن  من مسألة 
أظهر أن مثة حتول ملحوظ داخلها 
دفعها للتقليل من اللجوء للقضاء 
مما خلق ثقافة أقل عقابا داخل 

نفوس موظفيها الصارمني.
وعالوة على ذلك، فقد ساهمت 
القانونية  التغيريات  من  العديد 
السياسات  مستوى  وعلى 
حماكمات  معدل  اخنفاض  يف 

االحتيال.
الذي  التأثري  ذلك  ويتضمن 
أحدثته قضيتان باحملكمة العليا، 
 ،2011 عام  إىل  تعود  األوىل 

والثانية تعود إىل عام 2013.
عامل  القضيتني  بني  وجيمع 
فشل  أن   مفاده  مشرتك 
يف  السنرتلينك  من  املستفيد 
يف  بالتغيريات  الوزارة  إبالغ 
الظروف احمليطة ال ميثل حتريفا 

متعمدا أو عدم أمانة.
أصدرت   ،2011 قضية  ويف 
أنه  على  نص  قرارا  احملكمة 
طاملا ال يوجد إلزام قانوني جيرب 
مستفيدي السنرتلينك على إخبار 
الوزارة بالتغيريات يف الظروف 
احمليطة، فإن الفشل يف تنفيذ 
بند  حتت  يندرج  ال  األمر  هذا 

االحتيال يف القانون اجلنائي.
وحاولت احلكومة الوقاية من قرار 
قانون  مترير  خالل  من  احملكمة 
اإللزام،  هذا  مثل  خيلق  عاجل 
ويتم تطبيقه بأثر رجعي منذ عام 
أمام  قبول طعن  لكن مت   2000
احملكمة العليا عام 2013 إللغاء 

تفعيل القانون بأثر رجعي.

إثناء  يف  القضيتان  وتسببت 
يف  قدما  املضي  عن  الوزارة 
مالحقات قضائية ترتبط بإغفال 
ذكر املستفيدين قبل 4 أغسطس 

2011 بظروفهم املستجدة.
 2011 أغسطس   4 أن  يذكر    
الذي  القانون  تفعيل  موعد  هو 
الرعاية  من  املستفيدين  يلزم 
التاريخ،   هذا  منذ  االجتماعية، 
يف  بالتغيريت  الوزارة  بإبالغ 

الظروف احمليطة.
مالحقة  الوزارة  وتستطيع 
التاريخ  منذ  قضائيا  املخالفني 
 2011 قضييت  املذكور،ولكن 
تأثريا  بالفعل  أحدثتا  و2013 
اللجوء  تقليص  يف  تسبب 

للمحاكم بشكل ملحوظ.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 حماكمات االحتيال على 
السنرتلينك تنخفض بنسبة 80 %

لعملها  بإشادة  جدة  حظيت 
البطولي بسبب حماولتها اليائسة 
إنقاذ طفل حفيدها البالغ من العمر 
5 سنوات بعد أن تلقى طعنة يف 

نزاع عائلي مبنزل والديه.
 5 العمر  من  البالغ  الطفل، 
سنوات، وصفه جريانه بـ »الولد 
احللو« لكنه مات يف نهاية املطاف 
بشكل مأساوي يف أعقاب تعرضه 
يف  منزله  داخل  مروع  العتداء 
كارلينغفورد مشال غرب سيدني 

حوالي الساعة السابعة صباحا.
وُألقي القبض على والد الطفل، 
الستجواب  وخيضع  عاما،   36

الشرطة يف اتهامه بالقتل.
وقال جريان لصحيفة ديلي ميل 
يعتين  كان  األب  إن  أسرتاليا 
وصف  فيما  الطفل،  بهذا  كثريا 
آخرون شجاعة اجلدة اليت حاولت 
إنقاذ حفيدها احلبيب، حيث محلته 
به  تهرول  وأخذت  ذراعيها  على 
الزرقاء  سيارتها  تقود  أن  قبل 
صادرتها  واليت  سيدان،  ماركة 
الشرطة اآلن، ثم تتوقف  وتطلب 

املساعدة.
أدري  »ال  عيان:  شاهدة  وقالت 
الصعود  اجلدة  استطاعت  كيف 

إىل هناك.
ناتالي  تدعى  أخرى  جارة  وقالت 
قرع  صوت  مسعت  إنها  لوين 

عنيف  وقت حادث القتل.

قرع  صوت  »مسعت  وتابعت: 
ما  شخص  كان  لو  كما  عنيف 
إىل  عدت  لكنين  الباب،  يطرق 

نومي«.
ألرى  »استيقظت  وأضافت: 
وال  مصدومة،  أنا  هنا،  اجلميع 
أطفالي  أخرب  كيف  حتى  أعرف 
بـ  الضحية  واصفة  حدث«،  مبا 

»الطفل احللو«.
الطفل  وحبسب لوين، فقد كان 

مقربا جدا من والده.
حادث  »إنه  واستطردت: 
جيدا  والدا  كان  لقد  مأساوي، 
ابنه كثريا، لقد كنا  جدا، وحيب 
لقد  الزيارات،  ونتبادل  أصدقاء 
وكان  لطيفا  مجيال  طفال  كان 

يلعب مع ابين وابنيت«.
»لقد  قال:  هانك  يدعى  آخر  جار 
كان طفال صغريا لذيذا، وكانت 
العالقة اليت جتمعه بوالده تتسم 
أبيه  إىل  يهرع  فكان  بالشغف، 

عندما حيتاج املساعدة«.
السادس  العقد  يف  الطفل  جدة 
مشهد  من  هربت  عمرها  من 
املصاب  الطفل  ومحلت  احلادث 
اتصلت  حيث  شارع  أقرب  إىل 

برقم الطوارئ
الرجل  إن  كريتشلو  السيد  قال 
أقارب  أحد  هو  عليه  املقبوض 

الطفل القتيل
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

العنف املنزلي يقتل طفال يف اخلامسة
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بسيطة  مرورية  قاعدة  تتسبب 
مئات  السائقني  تكبيد  يف 
سنويا  الدوالرات  من  اآلالف 
يعرفون  ال  الكثريين  أن  رغم 
حتى أنهم قد يتعرضون للغرامة 

ملخالفتها.
وبينما  يرى الكثري من السائقني 
أن اإلشارة الصفراء متثل عالمة 
على زيادة السرعة قبل اإلشارة 
يلزم  القانون  لكن  احلمراء، 
أن  األمر  حقيقة  يف  السائقني 
عند  متاما  سياراتهم  يوقفوا 

اإلشارة الصفراء.
وإذا مل يتوقف السائق عند رؤية 
يتعرض  قد  الكهرماني،  الضوء 
دوالر   500 تتجاوز  لغرامات 
حبسب الوالية اليت يرتكب فيها 

املخالفة.
ويف جنوب أسرتاليا، فإن السري 
الصفراء  اإلشارة  يف  بسرعة 
انتهاك  خمالفة  نفس  حتمل 

اإلشارة احلمراء.
القاعدة  السائق  خالف  وإذا 
املرورية، فإنه قد ُيفرض عليه 
غرامة 454 دوالرا، و60 دوالرا 
ضريبة »ضحايا اجلرمية«، و«ثالث 

نقاط عيوب«.
أودي  غرايم  قال  جانبه،  من 
املتحدث باسم »اجلمعية امللكية 
للسيارات يف جنوب أسرتاليا إن 
العقوبات ال تفرق بني اإلشارة 

الصفراء واحلمراء«.
السائقون  »ينصح  وتابع: 
اإلشارة  مغزى  فهم  بضرورة 
الصفراء وال يسرعون بسياراتهم 

عند رؤيتها«.
اإلشارة  خمالفات  وزادت 
من ضعفني  أكثر  إىل  الصفراء 
خالل  أسرتاليا  جنوب  بوالية 
السنوات الست املاضية بإمجالي 

غرامات 87658 دوالرا.
ُتفرض  ويلز،  ساوث  نيو  ويف 
عند  السيارة  توقف  عدم  عقوبة 
غرامة  تشمل  الصفراء  اإلشارة 
قدرها 493 دوالرا وثالثة نقاط 

عيوب«.
الغرامة  تبلغ  كوينزالند،  ويف 
378 دوالرا وثالثة نقاط عيوب.

باسم  املتحدثة  ريتشي،  لورين 
للسيارات  امللكي  النادي 
»اإلشارة  قالت:  بكوينزالند 
الصفراء تعين ضرورة التوقف، 
خطورة  ميثل  ذلك  يكن  مل  إذا 

عليك«.
تكبد  فحسب،  املاضي  العام 
ألف   600 كوينزالند  سائقو 
باإلشارة  تتعلق  خمالفات  دوالر 
صحيفة  حبسب  الكهرمانية 

كورير ميل.
أسرتاليا  جنوب  والية  أن  يذكر 
هذا  يف  غرامة  أكرب  صاحبة 
الشمالي  اإلقليم  بينما  الصدد، 
ال  اليت  األقل  الغرامة  صاحب 

تتجاوز 100 دوالر فقط.
ويف غرب أسرتاليا، يتم االكتفاء 

بإضافة 3 نقاط عيوب.
بأن  السائقني  تذكر  السلطات 
الصفراء تعين ختفيض  اإلشارة 

السرعة وليس زيادتها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احذروا هذه القاعدة املرورية

تتسبب قاعدة مرورية بسيطة يف تكبيد السائقني مئات اآلالف من 
الدوالرات سنويا رغم أن الكثريين ال يعرفون حتى أنهم قد يتعرضون 

للغرامة ملخالفتها.

إذا لم يتوقف السائق عند رؤية الضوء الكهرماني، قد يتعرض لغرامات 
تتجاوز 500 دوالر بحسب الوالية التي يرتكب فيها املخالفة.

توقع  إنه  جويس  بارنابي  قال 
رحيله من منصبه كنائب رئيس 
الوزراء األسرتالي مبجرد اكتشاف 
مساعدته  كامبيون  فيكي  أن 

السابقة حامل.
أجراها  مقابلة  خالل  ذلك  جاء 
بارنابي جويس، ومن املؤكد أنها 
ستشعل املزيد من غضب زمالئه 
بعد األضرار اليت حلقت باحلكومة 

الفيدرالية بسببه.
ويف مقابلة، مع شبكة »سيفن« 
األسرتالية، ُسئل جويس عن رد 
فعله عندما أثبتت االختبارات محل 
كامبيون فأجاب قائال إنه ال يؤمن 

باإلجهاض.
مباشرة  عرفت  »ولذلك  وتابع: 
أنين يف سبيلي خلسارة وظيفيت 

كنائب رئيس الوزراء«.
ولكن ذلك حدث فقط يف فرباير، 
من  الثاني  انتخابه  أعيد  أن  بعد 
إجنالند،  نيو  مقعد  على  ديسمرب 
وبعد انتشار قصة الطفل الرضيع 
وكذلك  اإلعالم،  وسائل  يف 
اتهامات ضده بالتحرش اجلنسي 
إىل  املطاف  نهاية  أدى يف  مما 

استقالته من منصبه.
وأضاف جويس: »كنت أعلم أن 
ال  سيحدث  وظيفيت  عن  التنحي 

حمالة«.
أذيعت  اليت  املسجلة،  املقابلة 
اختالفات  شهدت  األحد،  مساء 
بني جويس وكامبيون يف بعض 

األحيان.
احملافظني  كامبيون  واتهمت 
عليها  بالضغط  الربملان«  »داخل 

إلجراء عملية اإلجهاض.
املزيد  عن  كامبيون  تفصح  ومل 
الشأن  هذا  يف  املعلومات  من 
هؤالء  إن  بقوهلا  واكتفت 

اخلضوع  منها  طلبوا  األشخاص 
إياها  حمذرين  إجهاض  لعملية 
إذا  تنتظرها  اليت  املالحقات  من 

مل تفعل.
هوية  حتديد  كامبيون  ورفضت 
قائلة:  ذلك،  منها  طلبوا  الذين 
»هل ميكنين االكتفاء بقولي إنهم 
»حمافظون«، أو أشخاص يفرتض 

أنهم حمافظون«.
السابق  املساعدة  كامبيون، 
زوجته  أصبحت  واليت  جلويس، 
بأن  اعتقادها  عن  حتدثت  اآلن 
اإلجهاض ممكن حتى الوقت الذي 

يبدأ قلب اجلنني يف النبض.
فكرت  أنها  مفاده  سرا  وأفشت 
فعال يف اإلجهاض فابتاعت دواء 
تستطع  مل  لكنها  اإلنرتنت،  عرب 

التنفيذ.
مبلغ  »سيفن«  شبكة  ودفعت 
دوالر  ألف   150 يبلغ  قياسي 
وكامبيون  جويس  ظهور  مقابل 
كوديعة  املبلغ  وضعا  اللذين 
الذي  سباستيان  ابنهما  لصاحل 

ولد يف أبريل املاضي.
وسعى جويس إىل منع كامبيون 
تتعلق  أسئلة  عن  اإلجابة  من 
بينها  »تاموورث«  يف  مبواجهة 

وبني زوجته ناتالي.
وأشار إىل أنه ال يرغب يف إقحام 
طرف ثالث يف املقابلة، وتابع: 
»ناتالي متلك احلق يف أن ندعها 

وشأنها«.
شعرت  أنها  كامبيون  ونوهت 
شكك  عندما  العميق  باألذى 
أبوته  يف  املأل  على  جويس 
»املنطقة  بـ  للطفل واصفا ذلك 

الرمادية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جويس: كنت أعلم أنين سأفقد 
وظيفيت بعد اكتشاف محل كامبيون

بارنابي جويس وكامبيون خالل املقابلة

األسرتالية  السلطات  كشفت 
نفذتها  احتيالية  خطة  تفاصيل 
وتستهدف  إجرامية  عصابات 
يعيشون  الذين  األجانب  الطالب 
البتزاز  أسرتاليا  يف  مبفردهم 
ماليني  يف  أمورهم  أولياء 

الدوالرات.
الفيدرالي  البوليس  وقال 
ملبورن  مدينة  إن  األسرتالي 
قضية   32 شهدت  فحسب 
احتيالية من هذا النوع منذ ديسمرب 
يف  العصابات  وجنحت  املاضي، 
من  الضحايا  وأمهات  أباء  جتريد 

ماليني الدوالر.
ويعمل اجملرمون من مركز اتصاالت 
ويستهدفون  أسرتاليا  خارج 

خاص  بشكل  الصينيني  الطالب 
مبكاملات هاتفية مزعجة.

ويدعي احملتال خالل املكاملة أنه 
أحد مسؤولي السفارة أو القنصلية 
قبل أن يسرد قصة وحشية يتهم 
بالتورط يف جرائم  فيها الضحية 
خطرية يف بلده  تستوجب الرتحيل 

من أسرتاليا.
الضحية  حتويل  يتم  ذلك  وبعد 
أنهم  يتظاهرون  ألشخاص 
شرطيون صينيون أو حمامون أو 
قوات تنفيذ القانون حيث يطلبون 
فوري  مبلغ  دفع  ضحيتهم  من 
حلذف أي خمالفات من سجالتهم.

وذكرت صحيفة اإليج األسرتالية 
أن العصابة أرسلت ألحد الضحايا 

تفاصيل خطة احتيال خطف الطالب األجانب 

»األيدي واألرجل مربوطة معا واألفواه مكممة«

الضحايا دائما هم الطالب)الطالبات( الضعفاء الذين يعيشون يف 
أسرتاليا بمفردهم بعيدا عن أوطانهم األم.

رغم عدم وجود تأكيد بشأن كيفية حصول املحتالني على أرقام هواتف 
الضحايا، لكن يعتقد أنهم يجربون أرقاما عشوائية حتى يرد شخص 

يتحدث باللغتني الصينية أو املاندراين.

طالبة يف الثامنة عشر وقعت ضحية للخطة االحتيالية، وأرسل والداها 
100000 دوالر للمحتالني

أنه  ليقتنع  مزورة  اعتقال  مذكرة 
مطلوب للعدالة.

وقال الضحية، ويدعى توني فو، 
االحتيالية:  اخلطة  اكتشاف  بعد 
أن  البداية  يف  اعتقدت  »لقد 
مرعوبا،  وكنت  حقيقي،  األمر 
إخبار  جيب  ال  أنين  أخربوني  لقد 
والدي  حتى  باألمر،  شخص  أي 

ووالدتي«.
ورغم أن توني فون كان حمظوظا 
للعصابة،  أموال  أية  دفع  بعدم 
يف  وقعوا  غريه  العديد  لكن 

املصيدة.
فريسة  يقعون  الذين  الضحايا 
ميلكون  وال  االحتيالية،  للخطة 
أمواال كافية لدفع املطلوب، يتم 
فيديوهات  تصوير  على  إجبارهم 

اختطاف زائفة.
إظهار  الفيديوهات  وحتاول 
تعرض الضحية للخطر، ثم ترسل 
بطلب  مقرتنة  امورهم  أولياء  إىل 

احلصول على فدية.
ووقعت طالبة أجنبية مبلبورن يف 
الثامنة عشرة من عمرها يف شرك 
هؤالء املخادعني بعد أن هددوها 

بالرتحيل من أسرتاليا.
األموال  امتالكها  لعدم  ونظرا 

املطلوبة، قامت الطالبة بناء على 
نفسها  بتصوير  العصابة  طلب 
وقدميها،  يديها  قيدت  أن  بعد 

وأرسلت تلك الصور هلم.
العصابة  أفراد  اتصل  وبدورهم، 
على دفع   وافقا  اللذين  بوالديها 
فدية 100000 دوالر مقابل سالمة 

ابنتهم.
وعندما مت إخطار شرطة فيكتوريا 
بواقعة االختطاف املزعومة، وجدت 
الفنادق  أحد  يف  الفتاة  الشرطة 
تشاهد التلفاز دون أي يلحق بها 

أي ضرر.
أنها  حينئذ  الفتاة  وأدركت 
االحتيالية  العصابة  طعم  ابتلعت 
خيار  يوجد  ال  أنه  أقنعوها  اليت 
آخر خبالف االشرتاك يف سيناريو 

اختطاف مزعوم.
وقال مراقب املباحث بات بويل: 
طول  حيدث  لكنه  شنيع  »األمر 

الوقت«.
ال  أنه  على  الشرطة  وشددت 
أية  مصيدة  يف  الوقوع  ينبغي 
مكاملات حتمل تهديدات بالرتحيل 
أو تطلب من الضحايا دفع مبالغ 

معينة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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مطلب ختصيص  مع  عالية«  بـ«جّدية  السياسي  آذار   8 فريق  يتعامل 
النواب »السّنة«، من خارج حّصة تيار املستقبل.  حقيبة وزارية ألحد 
تلبية هذا »احلّق«، شرٌط أساسي. وإال، فاحلكومة لن ُتبصر النور. وبعد 

اجتياز هذه »العقبة« أواًل، ُيسم اسم الوزير امُلختار.
خالل االجتماع الذي عقد قبل نهاية شهر أيار املنصرم، بني رئيس 
جملس النواب نبيه بّري واألمني العام حلزب اهلل السّيد حسن نصراهلل، 
جرى التأكيد على اعتماد النسبية الوزارية ترمجة للنسبية النيابية، مبا 
يف ذلك »حّق« النواب امُلنتمني إىل الطائفة السّنية، من خارج حّصة 

تيار املستقبل، بنيل مقعد يف احلكومة املقبلة.
هذا األمر حمسوم وغري قابل للنقاش عند فريق 8 آذار، حّتى ولو أّدى 
ذلك إىل تأّخر إعالن التشكيلة احلكومية. لن تكون »احلقيبة السّنية« 
العقبة الوحيدة أمام عرقلة إجناز احلكومة، إال أّنها واحدة من األلغام 
اليت قد ُتعّطل مهّمة رئيس احلكومة امُلكّلف سعد احلريري. ال سّيما يف 
حال بقي »ُمستبِعدًا« لفكرة توزير شخصية »سّنية« ُمقّربة من فريق 8 
آذار، أو من رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي. ال ُيريد رئيس تيار 
املستقبل أن »يعرتف« بالواقع التمثيلي لقوى سياسية أخرى، منحتها 

نتائج االنتخابات النيابية، شرعّية شعبّية.
هذا اإلنكار أعاد احلريري التأكيد عليه،2 خالل اجتماعه برئيس اجلمهورية 
ميشال عون. وفق معلومات »األخبار«، أن احلريري رفض أن يعطي 
اجلمهورية  لرئيس  )سين  عون  وبني  بينه  املقايضة  من  أبعد  سنيًا 
وماروني لرئيس احلكومة(، وأبلغه رفضه املطلق لتوزير أي نائب سين 
ينتمي إىل فريق 8 آذار، سواء أكان ينتمي إىل كتلة النائب سليمان 
فرجنية أو إىل كتلة الرئيس جنيب ميقاتي أو من املستقلني )منوذج 

أسامة سعد وعبد الرحيم مراد أو عدنان طرابلسي(.
والالفت لالنتباه أن رئيس اجلمهورية كان حريصًا خالل لقاء األمس، 
على إبالغ رئيس احلكومة أن الشخصية السنية اليت سيوزرها ستكون 
حمسوبة 100 يف املئة على »كتلة لبنان القوي« وليس فريق 8 آذار!

إصرار فريق 8 آذار على »مقعد سين« من خارج حّصة رئيس احلكومة، 
يرتبط يف شكل أساسي مببدأ »عدم وجود رغبة يف عزل أو إقصاء أي 
فريق. وهذا املعيار، كما ُنريده أن ُيطّبق على القوات اللبنانية وطالل 
ارسالن واحلزب السوري القومي االجتماعي... جيب أن ينسحب أيضًا 

على بقّية القوى«. 
تقول مصادر يف »8 آذار« ذلك، للتأكيد على أّن املقرتعني اللبنانيني، 
اختاروا 10 نواب من الطائفة السنية ال ينتمون إىل تيار املستقبل. 
ال  السياسية«،  منهم  كّل  وخلفيات  حيثيات  اختلفت  »مهما  وهؤالء، 
طائفته.  داخل  التمثيل  يتكر  يعد  مل  األزرق  التيار  أّن  واقع  ُيلغي 
تؤكد  ما يف جمال«،  الـ10(  )النواب  يتمّثلوا  »بّدن  هنا،  من  انطالقًا 
يتمّسك  الذي  احلّق،   - املطلب  »هذا  بأّن  توضح،  أّنها  إال  املصادر. 
به فريق 8 آذار، ليس العقبة الوحيدة أمام إجناز التشكيلة احلكومية، 
واليت قد ُتفّجرها«. فاحلريري يواجه »ُمعضالت« أخرى، ستؤّدي تلقائيًا 
»إىل تأّخر البحث اجلّدي يف شكل احلكومة إىل ما بعد عطلة عيد الفطر«. 
أبرز هذه الُعقد، اخلالف حول احُلصص بني التيار الوطين احلّر والقوات 
اللبنانية، والتمثيل »الدرزي« بني وليد جنبالط وطالل إرسالن، وتلبية 
مطالب قوى أخرى«. مل يعد احلريري من زيارته األخرية إىل الرياض 
»بأي انطباع، سليب أو إجيابي، له عالقة باحلكومة«، حبسب املصادر.

أّن  على رغم تأكيدات احلريري املتتالية، ال تعتقد مصادر »8 آذار« 
الرئيس امُلكّلف قد ُيغامر بافتعال أزمة برفضه توزير واحد من النواب 
العراقيل لنفسه. ال يستطيع  أحد يرغب يف أن يضع  العشرة، »فال 
احلريري أن ُيغّيب القوى األخرى، أو يتغاضى عن نتيجة االنتخابات. 

مبدأ اإللغاء مرفوض، وجيب أن يتمثل من ميلك حيثية ما«.
الطائفة  من  حقيبة  الوحيدة احملسومة هي ضرورة ختصيص  النقطة 
السّنية، لشخصية من خارج تيار املستقبل. أما األمساء، »فتفاصيل. 
ِقَبل  ُمسّمى من  الوزير  إذا كان  املبدأ، وبعدها  تثبيت  يهّمنا هو  ما 
الرحيم مراد... فال فرق«.  التكّتل الوطين أو عبد  أو  جنيب ميقاتي 
السّنية،  الطائفة  الـ10 من  النواب  أخرى. فكّل  »إشكالّية«  تربز هنا 
النيابية  االنتخابات  بعد  عادوا  الصمد،  وجهاد  أسامة سعد  باستثناء 
السعودية،  السّر«  »كلمة  تلّقفوا  احلريري.  جناَحي  حتت  لينضووا 
ظّنوا  الثالثة.  للمّرة  احلكومة،  رئاسة  إىل  السياسي  غرميهم  ُمسّمني 
لكّل  وزارية  حّصة  لضمان  متهيدًا  رؤوسهم«،  »يفظون  بذلك  أّنهم 
احلريري  خليار  »املؤيدين«  الثمانية  النواب  اعتبار  جيوز  فهل  منهم. 
واحٌد  وُيسّمى  نفسه،  الوقت  له يف  ُمعارضني  احلكومة،  رئاسة  يف 
ُمعارضة  تسمية شخصية  فعاًل  اهلدف  كان  إذا  حقيبة؟  لتوّلي  منهم 
لتيار املستقبل، أال يكون أسامة سعد وجهاد الصمد أحّق بذلك من 

غريهما؟
ترّد مصادر »8 آذار« بالقول إّن ذلك »صحيح، ولكن لو توّحد النواب 
العشرة لكان بإمكانهم فرض الوزير الذي ُيريدون«. إضافًة إىل أّن 
احلريري  أّن  ومبا  أحدهم«.  توزير  مبدأ  ولكن  االسم  »ليس  األساس 
»لن يبلع« إعطاء حقيبة إىل ميقاتي، ويرفض مبدأ ُمشاركة عبد الرحيم 
مراد، وال ُيريد االعرتاف بالنواب »السّنة« اخلارجني من حتت جناحيه 
سياسيًا، ويف غياب أي رغبة ألسامة سعد يف احلصول على حقيبة 
)وأصاًل لن يوافق احلريري على ذلك(، يبقى »األقرب إىل املنطق، 
فيصل كرامي«، حبسب أحد قياديي 8 آذار. فيما يستشهد آخر بكالم 
بأن  علوش   السابق  مصطفى  النائب  املستقبل  تيار  يف  القيادي 
التعددية ضمن الطائفة السنية نعمة، للقول إن سعد والصمد »كانا 
األكثر إنسجامًا بعدم تسميتهما احلريري لرئاسة احلكومة، ويف ذلك 
يستكمالن ردهما على حماولة شطبهما وعدم االعرتاف بهما يف هذه 

الساحة«.

 8 آذار: ال حكومة بال السّنة املستقلني
ليا القزي

يف الفرتة السابقة، كان رئيس احلزب »التقدمي اإلشرتاكي«  وليد 
جنبالط  يؤكد أنه لن يزور الرياض، يف حال كان اهلدف من دعوته 

هلا إعادة إحياء قوى الرابع عشر من آذار.
 لكن »البيك« قام، يف نهاية االسبوع املنصرم، بزيارة إىل اململكة، 
العام  من  األول  تشرين  شهر  يف  له  زيارة  آخر  ُسجلت  أن  بعد 

.2015
يف  تأتي  الزيارة  »اإلشرتاكي«،  من  مقربة  مصادر  إىل  بالنسبة 
السياق التارخيي للعالقة بني اجلانبني، بالرغم من وجود تباين يف 
وجهات النظر حول العديد من امللفات، حيث هناك مصاحل مشرتكة 
بني الرياض واملختارة تفرض عليهما التعاون يف املرحلة املقبلة، 
خصوصًا أن  السعودية  تعترب الراعي الرمسي إلتفاق الطائف، الذي 

يعترب احلفاظ عليه هاجسًا أساسيًا لدى جنبالط.
يف هذا السياق، تؤكد هذه املصادر، عرب »النشرة«، أن هذه اخلطوة 
ال تعين بأي شكل من اإلشكال اإلخنراط يف حمور إقليمي على حساب 
اآلخر، ال سيما أن رئيس »التقدمي اإلشرتاكي« ُمصّر للحفاظ على 
موقعه الوسطي، ال سيما على املستوى الداخلي، حيث يتفظ بأفضل 
النيابي  نبيه بري ، الذي قال عنه يف  العالقات مع رئيس اجمللس 
بينما استقبل، قبل سفره إىل  الوحيد،  أنه حليفه  أكثر من مناسبة 
السياسي ألمني عام  املعاون  »حزب اهلل«، ضّم  اململكة، وفدًا من 
احلزب  السيد حسن نصراهلل  احلاج حسني خليل ورئيس وحدة اإلرتباط 

والتنسيق وفيق صفا.
من جانبها، تضع مصادر سياسية مطلعة، عرب »النشرة«، هذه الزيارة 
القوى  »مللمة«  أجل  من  الرياض  بها  تقوم  اليت  اخلطوات  إطار  يف 
املقربة منها على الساحة احمللية، بعد النتائج اليت أفرزتها اإلنتخابات 
النيابية األخرية، واليت أظهرت تقدم قوى الثامن من آذار على حساب 
قوى الرابع عشر من آذار، وتشدد على أن هذا األمر على رأس قائمة 

أولويات ولي العهد حممد بن سلمان.
وتشري هذه املصادر إىل أن السعودية، على الرغم من أنها غري راضية 
عن الكثري من املواقف اليت يعرب عنها جنبالط، ال سيما اإلنتقادات 
العلنية اليت وجهها هلا بسبب احلرب اليمنّية، تريد أن يكون جزءًا من 
التوازن الذي تسعى إىل حتقيقه على الساحة اللبنانية، بالتعاون مع 
كل من رئيس احلكومة املكلف  سعد احلريري  ورئيس حزب »القوات 
اللبنانية«  مسري جعجع ، خصوصًا أن رئيس »التقدمي اإلشرتاكي« ال 
ميشال  العماد  اجلمهورية  لرئيس  معارضته  عن  التعبري  يف  يرتدد 

عون، وإنتقاده السياسة اليت يعتمدها »التيار الوطين احلر«.
وتلفت املصادر نفسها إىل أن اململكة تدرك جيدًا أنه يف القضايا 
اليت تهمها، أي تلك املتعلقة مبوقف لبنان من القضايا اإلقليمية، 
مع  العالقة  إىل  بالنسبة  سيما  ال  توجهاتها،  عن  بعيد  غري  جنبالط 
احلكومة السورّية، وهو من أبرز املعارضني ألي تواصل مع دمشق، 
مستوى  على  اإليرانية  بالتوّجهات  »مغرم«  غري  أخرى  ناحية  ومن 
املنطقة، إال أن لديه مصلحة، بسبب التجاذبات القائمة على املستوى 

الداخلي، باحلفاظ على عالقاته مع »حزب اهلل«.
يف املقابل، توضح املصادر السياسّية املطلعة أن رئيس »التقدمي 
اإلشرتاكي« لديه أيضًا مصاحله مع الرياض، خصوصًا أنها تعترب من 
أبرز الالعبني اإلقليميني، وهي من املمكن أن تشكل حاضنة له يف 
ظل املعركة اليت خيوضها يف مرحلة نقل الزعامة إىل جنله تيمور، بعد 
أن شعر برتاجع دوره يف املعادلة احمللية، خصوصًا بعد توتر عالقاته 
مع تيار »املستقبل« خالل مرحلة اإلنتخابات النيابية رغم حتالفهما يف 
أكثر من دائرة، وحتى اليوم ال ميكن القول أن هذه العالقة عادت إىل 
سابق عهدها، إال أن السعودية ميكن أن تلعب دورًا بارزًا على هذا 
الصعيد، ال سيما أن رئيس احلكومة املكلف غري راغب يف إغضابها.

على الرغم من ذلك، تشدد هذه املصادر على أن جنبالط يدرك، أكثر 
من غريه، خطورة اإلخنراط يف أي حمور إقليمي يف هذه املرحلة، ال 
سيما أنه خاض مثل هذه التجربة يف السابق، من العام 2005 حتى 
العام 2008، حني فرضت عليه أحداث السابع من أّيار القيام مبراجعة 
منه،  اخلروج  الذي ال يفضل  الوسطي  موقعه  إىل  قادته  سياسية، 
وبالتالي هو سيبقى يف مكانه حتى يتبنّي اخليط األبيض من األسود 

مّما جيري على مستوى املنطقة.
يف احملصلة، يسعى رئيس احلزب »التقدمي اإلشرتاكي« للحفاظ على 
موقعه يف املعادلتني احمللية واإلقليمية، وهو من أجل ذلك يعتمد 
سياسية وضع قدم يف الرياض وأخرى يف حارة حريك، على قاعدة 

عدم إحراق مراكبه مع أي حمور.

جنبالط 2018: قدم يف الرياض 
وأخرى يف حارة حريك

ماهر الخطيب

عدة  اغراءات  ان  اهلل   و حزب  امل  حتالف  بارزة يف  اوساط  تؤكد 
قدمت للرئيس السوري  بشار االسد  منذ اليوم االول لتوليه سدة 
الرئاسة خلفًا لوالده الرئيس الراحل حافظ االسد يف العام 2000 
عرب  واسرائيلية  وخليجية  واوروبية  امريكية  كثرية  جهات  ومن 
االرتباط  ولفك  اهلل  حزب  دعم  عن  للتخلي  الثالث  القنوات  هذه 
نقطة  بينهما عرب  االرتباط  حلقة  ولكسر  حريك  وحارة  بني طهران 

»الرتانزيت« اي دمشق.
وقتها كان لبنان خيرج منتصرًا على الصهاينة ويرر القسم االكرب 
حلزب  مشابهة  عروض  قدمت  كما   2000 العام  يف  اجلنوب  من 
مالية  اغراءات  مع  لـ«اسرائيل«  والعداء  املقاومة  عن  للتخلي  اهلل 
واالحتفاظ بالسالح مع جتميد املقاومة املسلحة ضد العدو ونسيان 
قضية فلسطني. مل ينجح االمر واستمرت املقاومة والدعم السوري 
وال ايران ي هلا فحدث اغتيال الرئيس الشهيد  رفيق احلريري  يف 
العام 2005 واُتهمت  سوريا  والضباط االربعة وحزب اهلل باالغتيال. 
مل تنجح الفتنة و احملكمة الدولية  ومل خيضع الثالثة ملخطط الشرق 
االوسط اجلديد فحدث عدوان متوز 2006 وخرج حزب اهلل ولبنان 
منتصرين وبدعم ايران وسوريا ومل خيضع االطراف الثالثة ايضًا. 
وقعت احداث ايار 2008 وهزمت »فلول« قطر والسعودية وانتصر 
الدوحة وشارك حزب اهلل وحليفه  املقاومة وُعقدت صفقة  منطق 
االتفاق  هذا  يف  بري   الرئيس  نبيه  ومعهما  عون   العماد  ميشال 
الدوحة   ان  اتفاق  االوساط  وتؤكد  جماريها.  اىل  االمور  وعادت 
اعاد خطوط التواصل بني لبنان الرمسي والنيابي واحلكومي وبني 
سوريا بقيادة الرئيس االسد فكانت زيارة النائب العماد ميشال 
عون كرئيس لتكتل االصالح والتغيري يف العامني 2008 و2009 
وبني الزيارتني زار سوريا والتقى االسد كل من الرئيس السابق  
ميشال سليمان  والرئيس املكلف  سعد احلريري  وكان وقتها رئيسًا 

حلكومة الدوحة االوىل.
حل العام 2011 واستقال فريق 8 آذار من حكومة احلريري وطارت 
وسوريا  لبنان  اىل  والقطريون  االتراك  واتى  »س- س«  تسوية 
النقاذها وفشلوا، وانتهى اتفاق الدوحة، وقع الفراق الداخلي بني 
حتالف امل وحزب اهلل واحلريري واشتعلت سوريا بالشغب واليت 

حتولت اىل حرب ضد االرهاب والتكفري طيلة 7 اعوام ونصف.
وتضيف االوساط ان كل ما جرى يف سوريا حتى اليوم هو »عقاب« 
وايران يف حتالف ضد  اهلل  حزب  مع  ارتباطه  فك  ورفضه  لالسد 
لضرب  الرتكي  السعودي-  الصهيوني-  االمريكي-   - املشروع 
املقاومة وتهويد فلسطني، واليوم ينتصر االسد واجليش السوري 
اىل  والسعودية  امريكا  بقيادة  املنهزم  الفريق  ويسعى  وحلفاءه 
حماولة »االستلحاق« السياسي بأية تسوية النهاء الصراع يف سوريا 
مع اقرتاب النظام من احلسم فمع هزمية كل القوى املدعومة من هذه 
الدول من تكفرييني وارهابيني ال تزال امريكا واوروبا والسعودية 
مع  العالقات  عودة  ومنع  سياسيًا  و«عزله«  االسد  حماصرة  تريد 
نظامه السياسي من كل الدول اليت راهنت على هزميته منذ اليوم 

االول.
وتشري االوساط اىل ان مثن انتصار حمورنا املقاوم يف االستحقاقات 
كلها وآخرها االجنازات ضد االرهاب يف جرود لبنان وداخل سوريا، 
امثر عن التسوية الرئاسية اليت شكلت مظلة اقليمية ودولية فوق 
لبنان وانتخب مبوجبها العماد عون وحليف حزب اهلل رئيسًا للجمهورية 
كما اتى حليف السعودية الرئيس سعد احلريري للحكومة لكن مع 
نقاط حددت القطاب التسوية ومنع جتاوزها وهي التطبيع مع ايران 
والتسلح من خالهلا وقبول اهلبات من السالح وقطاع الكهرباء ولو 
جمانًا وكذلك حجب »الشرعية« اللبنانية عن نظام االسد ومنع عودة 
النازحني اىل سوريا وابقاء سوريا يف حال من الفوضى ومنع البدء 

بالرتميم واعادة االعمار.
وتؤكد االوساط ان فريق 8 آذار مع حتالف الثنائي الشيعي ومعه 
الرئيس عون وتكتلته وحزب  التيار الوطين احلر  يدركون ان ال حلول 
النظام  السورية ومع تقدم اسهم  االزمة  لبنان من دون حل  يف 
السوري ال بد للبنان من مالقاته يف ملف النازحني لالستفادة من 
واعادة  احملررة  مناطقهم  اىل  النازحني  من  االالف  عشرات  عودة 

االمور اىل طبيعتها وما قبل االزمة يف العام 2011.
وتؤكد االوساط ان التواصل بني دمشق وحارة حريك مستمر عرب 
موفدين حزبيني ومع السفري السوري يف لبنان  علي عبد الكريم 
علي  كما التقى االمني العام حلزب اهلل  السيد حسن نصراهلل  الرئيس 
االسد الكثر من مرة يف دمشق يف الفرتة بني 2011 و2017. اما 
على املستوى الرئاسي تشري االوساط اىل ان التواصل بني بعبدا 
سوريا  وعقيلته  عون  زار  حني   2008 العام  منذ  مفتوح  ودمشق 
التارخيية واملناطق املسيحية فيها ومن ثم عاد ليليب دعوة االسد 
لزيارة رمسية بعد عام ومذاك ويقوم املنسق العام يف التيار  بيار 
بـ«هندسة«  االن  الرئاسة  بشؤون  املختص  والوزير  وقتها  رفول  
العالقة بني االسد وعون لكن مل يزر عون االسد بعد انتخابه رئيسًا 
كما فعل سلفه ميشال سليمان بل اوفد االسد اليه وفدًا رمسيًا 
ودينيًا لتهنئته لتأكيد الرضى السوري عن انتخابه وتأييد عون يف 

مشواره.
ان  االوساط  فتقول  واالسد  بري  الرئيس  بني  العالقة  عن  اما 
التواصل مفتوح عرب موفدين والسفري السوري يف لبنان ودائمًا ما 
ينقل علي لالسد رسائل الود والتقدير من »نبيه املقاومة« لالسد 
كما نقل يف اب املاضي الوزراء الثالثة  غازي زعيرت  و حسني احلاج 
حسن  و يوسف فنيانوس  رسائل من بري وحتالف املقاومة و8 آذار 
عن دعم اجنازات سوريا وشعبها وجيشها ووقوف هذا الفريق اىل 

جانب الشرعية السورية.
وتؤكد االوساط ان سوريا دخلت مرحلة االنتصارات ولبنان وفريقنا 
يف مرحلة جديدة طوت معها مرحلة 2009 و2011 وتغريت التوازنات 
يتطلب  االمر  وهذا  االخرية  الرئاسية  التسوية  »تفجري«  دون  من 
مع  ولكن  اللبنانية  التوازنات  هز  عدم  واجيابية يف  وحكمة  هدوء 

التطبيع »الرئاسي« مع سوريا معلق حتى االنتصار الكامل
علي ضاحي

تأكيد اولوية التنسيق مع سوريا من البوابة االمنية واالقتصادية 
تلوح  بدأت  سياسيًا  جيدة  عالقة  اىل  والركون  النازحني  وعودة 
افقها مع تبادل الرسائل بني خارجييت البلدين والتحضري ملستويات 

اعلى من التنسيق يف اكثر من ملف ويف رأسها النازحني.
راهنًا  ليس  البلدين  بني  الرئاسي  التواصل  ان  االوساط  وتؤكد 
مانع من  الراهنة فال  املرحلة  مرتبط حبساسية  مباشر وهو  بشكل 
يستعيد  وان  السوري  نظريه  عون  الرئيس  يزور  ان  املبدأ  حيث 
الرئيس بري لقاءاته يف دمشق مع املسؤولني السوريني بعد غياب 
ملا يقارب العقد ونصف من الزمن فعدم زيارة بري اىل الشام ال 

يعين فك التحالف معها.
يف املقابل يكتفي السفري السوري يف لبنان بالقول ان ال شيء 
يف  الدخول  لكن  وسوريا  لبنان  بني  زيارات  اية  حصول  مينع 
التفاصيل اعالميًا غري مفيد ومعاجلة االمر حتتاج اىل آليات حمددة 

وضمن القنوات املتخصصة.
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فساد سوق الدواء: األسعار أغلى من أوروبا بـ %700!
 هديل فرفور 

وحبساب بسيط، فإّن املريض امُلقيم 
يف لبنان يدفع مثن هذا الدواء سنويا 
حنو 620 ألف لرية، فيما يدفع املريض 
امُلقيم يف الدولة امُلصّنعة له حنو 132 
ألف لرية، ما يعين أّن »املريض اللبناني 
يدفع نصف مليون لرية إضافية سنويا 

يف دواء واحد«!
اجلدول  أعّدت  أنها  اجلمعية  وأوضحت 
يف  الدواء  وضع  عن  »منوذج  إلعطاء 
لبنان وسرقة املستهلكني بتواطؤ غري 
وزارة  املوظفني يف  معلن بني بعض 

الصحة وبعض املستوردين«.

يض  ملر ا «
يدفع  اللبناني 
مليون  نصف 
إضافية  لرية 
يف  سنويًا 
واحد«.  دواء 
ما  هذا 
اليه  خُلصت 
محاية  مجعية 
مُلستهلك  ا
مقارنتها  لدى 
الدواء  أسعار 
مع  لبنان  يف 
املعتمدة  تلك 
دول  يف 
 . تصنيعها
اخلالصة  هذه 

ختتصر 
ت  عيا ا تد
الذي  الفساد 
بسوق  يفتك 
يف  الدواء 
بسبب  لبنان 
عامل الوكاالت 
ية  حلصر ا
ت  كا لشر
ية  و د أل ا

من  عدد  حبسب 
والصيادلة،  األطباء 
األدوية  هذه  ُتعّد 
لعالج  أساسية 
امُلزمنة  األمراض 
والسّكري  كالضغط 
وألزهامير.  والقلب 
أهمية  تكمن  وهنا 
إذ  وخطورته،  األمر 

ُمضطّرون  املرضى  من  كثريون  إّن 
لتناول هذه األدوية بشكل دائم و«إىل 

األبد«.
رئيس اجلمعية الدكتور زهري برو قال 
اليت  الدائمة«  »احلّجة  إّن  »األخبار«  لـ 
اختالف  هي  الصّحة  وزارة  بها  تتذّرع 
والدول  لبنان  بني  التسعري  جدول 
األوروبية الذي يؤدي إىل هذا الفارق، 
»إاّل أّن الفرق جيب أن ال يتجاوز 30% 

حّدًا أقصى«.
التقرير لفت إىل أّن »الكثري من األدوية 
وأحيانا  املنشأ  بلد  سعر  بنفس  ُتباع 
التسعري  جلنة  اجلمعية  واتهمت  أقّل«. 
الواقع  هذا  خبلق  الصّحة  وزارة  يف 
الفاسد ُملّمحة اىل »اإلستثناءات« اليت 
يعمد اليها وزير الصحة للموافقة على 

األسعار اليت يتقّدم بها امُلستورد.
بو  وائل  السابق  الصحة  وزير  وكان 
فاعور أصدر عام 2015 قرارا ألزم فيه 
التبليغ  للدواء  امُلستوردة  الشركات 
عن أي اخنفاض يف سعر األدوية خالل 

سبعة أسابيع.
مل  القرار  هذا  أن  يبدو  بّرو،  ووفق 
يعد ُينّفذ، »وعلينا سؤال املعنيني يف 
أم  تطبيقه  يتم  كان  إذا  عّما  الوزارة 

ال«.

  املريض 
اللبناني يدفع 
نصف مليون 
لرية إضافية 
يف السنة يف 

دواء واحد!

الفرق بني السعر يف لبنان وسعر بلد املنشأ يجب أن ال يتجاوز %30 
حدًّا أقصى )هيثم املوسوي(

امُلستوردة، من دون إغفال مسؤولية 
وزارة الصحة.

 plavix 75 لدواء  التجاري  السعر  يبلغ 
الذي حيتاجه  الشرايني  انسداد  لعالج 
الدماغية  او  القلبية  اجللطات  مرضى 
الدواء  لبنان.  يف  لرية  ألف   71 حنو 
نفسه ُيباع يف فرنسا، الدولة امُلصّنعة 
له، مبا يعادل 28 ألف لرية، ما يعين 
أن سعر هذا الدواء يف لبنان يزيد عما 
هو عليه يف فرنسا بنسبة %253، وفق 
أعّدت  اليت  امُلستهلك«  محاية  »مجعية 
عدد  بني  األسعار  فارق  حول  تقريرا 
وتلك  لبنان،  املزمنة يف  األدوية  من 

املعتمدة يف بالد تصنيعها.
فإّن  الصيادلة،  من  عدد  وحبسب 
الشركة اليت متلك وكالة حصرية لبيع 
»إذن«  ُيشبه  ما  لديها  الدواء  هذا 
تصنيعه يف لبنان، علما أن كل ما تقوم 
به هو تغليف احلبوب اليت تستوردها. 
لكن هذه »اآللية« جتعل من لبنان، وفق 
القانون السائد، »بلد املنشأ« للدواء، 
ما يسمح للشركة ولغريها ممن تتمتع 
وحتمل  االدوية  لبيع  حصرية  بوكاالت 
»إذونات« ُمشابهة بعدم اعتماد جدول 
امُلقارنة مع  األسعار الذي يرتكز على 

أسعار دول املنشأ احلقيقية.
أّكد  األدوية  ملف  على  ُمّطلع  مصدر 
»اللوفكة« جتري  هذه  أن  »األخبار«  لـ 
بعلم وزارة الصحة، وهي خمرج »ذكي« 
تلجأ اليه الشركات إلبقاء سعر الدواء 
تسعري  فوضى  سياق  يف  ُمرتفعًا، 

األدوية.
»مجعية محاية امُلستهلك« أعّدت جدواًل 
سعرها  يفوق  اليت  األدوية  من  بعدد 
يف  سعرها  أضعاف  مئات  لبنان  يف 
بعض  جتاوز  اىل  الفتة  املنشأ،  بلد 
الفروقات يف السعر نسبة %763، كما 
 Lipitor-Tahor هي احلال بالنسبة لدواء
الدم  يف  الدهن  نسبة  لتخفيف   80
القلب  مرضى  بعض  يتناوله  والذي 
يف شكل دائم. إذ يباع هذا الدواء يف 
لبنان بنحو 99 ألف لرية لبنانية، فيما 
يبلغ سعره يف الدولة امُلصّنعة له مبا 

يعادل 13 ألف لرية لبنانية!
لعالج   Coaprovel لدواء  بالنسبة  أّما 
مرضى الضغط، فيباع يف لبنان بنحو 
الدولة  يف  سعره  فيما  لرية  ألف   51
لرية.  ألف   11 يتجاوز  ال  امُلصّنعة 

»إرهابيون« من عني احللوة... إىل أوروبا
 رضوان مرتضى

إىل كتائب عبداهلل عزام.
معظم  أّن  املعلومات  وتكشف 
املطلوبني الذين يدفعون مبالغ مالية 
هدفهم  تركيا،  إىل  لنقلهم  كبرية 
إّن هؤالء يرون  احلقيقي أوروبا. إذ 
يف أوروبا واللجوء الذي حيصلون عليه 
إليهم،  وبالنسبة  جناة.  حبل  هناك، 
سيخرجون  اليت  البوابة  ُتعّد  تركيا 
ويف  األوروبية.  الدول  إىل  عربها 
هذا السياق، تكشف املصادر األمنية 
أّن املطلوب صاحل أبو السعيد متّكن 

إىل  الوصول  من 
السعيد  أبو  أملانيا. 
يقطن  كان  الذي 
الطوارئ  حي  يف 
يف عني احللوة وهو 
تنظيم  أفراد  أحد 
ترك  الشام«،  »ُجند 
أشهر  قبل  عائلته 
الوصول  يف  لينجح 

إىل أملانيا. كذلك األمر مع املطلوب 
أفراد تنظيم  أحد  النعيم، وهو  نعيم 
»الدولة اإلسالمية«، وقد وصل إىل 
أّن  املصادر  وتكشف  أيضًا.  أملانيا 
العبور  من  متكنوا  املطلوبني  بعض 
منها  لالنتقال  متهيدًا  اليونان  إىل 
إىل بلدان أوروبية أخرى. ويف خضم 
عودة  كانت الفتة  املطلوبني،  هجرة 
اثنني من أبرز املطلوبني إىل املخيم 
من سوريا: بالل بدر وحممد العاريف. 
يف  البارزة  الوجوه  أحد  هو  األخري 
يدّرب  كان  النصرة«  »جبهة  تنظيم 
السورية.  إدلب  يف  عناصرها 
وتكشف املعلومات أّن االثنني غادرا 
عادا  لكنهما  أشهر،  قبل  إدلب  إىل 
احللوة.  عني  إىل  قليلة  أسابيع  منذ 
وتشري مصادر أمنية إىل أن بدر عاد 
مع اثنني من أفراد جمموعته، علمًا أّنه 
كان قد توارى عن األنظار على خلفية 
املعركة األخرية يف عني احللوة، بني 

جمموعته وحركة »فتح«.
أبرز ما تتوقف أمامه املصادر األمنية 
من  نوعني  عن  تتحدث  معلومات 
يريد  الذي  األّول  النوع  املهاجرين. 
عن  للبحث  املخيم  جحيم  من  اخلروج 
حياة أفضل. أما الثاني، وهو األخطر، 
فذلك الذي حيمل مشروعًا جهاديًا ُيريد 
استكماله يف أوروبا، ال سيما األفراد 
الذين يرتبطون فكريًا وتنظيميًا بكل 
من تنظيمي »جبهة النصرة« و«الدولة 

    كلفة 
تهريب 

املطلوب من 
عني الحلوة 

تجاوزت 10 
آالف دوالر 

أمريكي

عودة »مدرّب النصرة« وبالل بدر من إدلب إىل عني الحلوة )هيثم املوسوي(

يدورون  الذين  أو معظم  اإلسالمية« 
واجلهاد  القاعدة  تنظيم  فلك  يف 
فإّن  املصادر،  وحبسب  العاملي. 
رافضني  املخيم  تركوا  الذين  معظم 
تسليم أنفسهم الستخبارات اجليش، 
ويرتبطون  إرهاب  بقضايا  ُأدينوا 

تنظيميًا بالتنظيمات املتشددة.
اليت  املالية  املبالغ  أّن  رغم  وعلى 
ُتدفع لتهريب املطلوبني ُتعّد مؤشرًا 
تتوقف أمامه األجهزة األمنية، ملمحة 
إال  عليه،  ُيعمل  مرتقب  مشروٍع  إىل 
خميم  املطلوبني  هؤالء  مغادرة  أّن 
ألكثر  كبريًا  مكسبًا  ُيعّد  احللوة  عني 
أهالي  األول  املستفيد  جهة.  من 
اللبنانية.  والدولة  احللوة  عني  خميم 
املستقبل  تيار  الثاني  املستفيد 
عبء  من  مبغادرتهم  يتخّلص  الذي 
التفاوض لكي يشملهم العفو العام 
الذي  اهلل  حزب  عليه.  ُيعَمل  الذي 
حمتمل  عدو  من  مبغادرتهم  يرتاح 
يرتّبص به. والدولة اإلسالمية وجبهة 
كخاليا  منهم  تستفيد  اليت  النصرة 

نائمة أيضًا.

أبو السعيد والنعيم
أبو  صاحل  املطلوب  جرم  يكن  مل 
تنظيم  إىل  انتماؤه  الوحيد  السعيد 
اسم  عاد  فحسب.  الشام«  »جند 
الذي  اهلجوم  يف  الضوء  إىل  األخري 
اللبناني  اجليش  مسّلحون ضد  نّفذه 
على  احللوة  عني  تعمري  منطقة  يف 
قد  كان  كذلك  عربا.  أحداث  خلفية 
اليت  التفجريات  أحد  يف  امسه  ورد 
يف  اليونيفل  قوات  استهدفت 
اجلنوب. قبل مغادرته، كان ميلك، يف 
املخيم، متجرًا للهواتف اخللوية ويعمل 
يف اشرتاكات مولدات الكهرباء. أما 
كانت  الذي  النعيم  نعيم  املطلوب 
تتداول األجهزة األمنية امسه بصفته 
أحد القياديني البارزين يف »كتائب 
يف  امسه  فيحضر  عزام«،  عبداهلل 
وتنفيذ  إرهابية  جمموعات  تشكيل 
وتكشف  اجليش.  ضد  اعتداءات 
كتائب  ترك  النعيم  أّن  املعلومات 
»الدولة  تنظيم  ملبايعة  عزام  عبداهلل 
اإلسالمية«. نعيم وأبو السعيد قد ال 
ميثالن النموذج الوحيد للمهاجرين من 
عني احللوة إىل أوروبا، إال أّن أكثر 
األمنية هو  األجهزة  أمامه  تتوّقف  ما 
جلزء  والتنظيمية  الفكرية  االنتماءات 
تبنيهم  جلهة  املغادرين،  من  كبري 

أفكارًا متشّددة.

هناك،  ومن 
أبواب  ُتفتح 
أمام  أوروبا 
عشرات مطلوبي 
ب  ها ر إل ا
من  اهلاربني 
األمنية  األجهزة 
على  اللبنانية. 
األشهر  مدى 
ُرِصد  املاضية، 
جمموعة  خروج 
من  مطلوبني 
عني  خميم 
تباعًا،  احللوة، 
سكك  عرب 
اليت  التهريب 
متّر بقرى الشمال 
باجتاه  اللبناني، 
السوري  الداخل 
يظهر  أن  قبل 
يف  منهم  اثنان 
فهل  أملانيا. 

تأمتر  نائمة  خاليا  إىل  هؤالء  يتحّول 
يوّدون  أم  اجلهادية  التنظيمات  بأمر 

فتح صفحة جديدة؟
األسري  أمحد  الشيخ  أبناء  يتحّضر 
املطلوبون  أملانيا.  إىل  لالنتقال 
الثالثة عمر وحممد وعبدالرمحن الذين 
شاركوا يف معارك عربا ثم تواروا يف 
حي حطني يف خميم عني احللوة خالل 
العابرين  مع  َعربوا  املاضية،  الفرتة 
إىل إدلب عرب سكك التهريب. ِقبلتهم 
األوىل كانت تركيا حيث هم اليوم. 
قبل هؤالء، وصل إىل تركيا يف بداية 
العام احلالي، وحتديدًا يف شهر كانون 
الثاني، املطلوب أجمد األسري، شقيق 
املطلوبون  يرافقه  األسري،  الشيخ 
الشيخ أمحد احلريري وفادي البريوتي 
وفراس الدنا. وقد ترددت معلومات 
أّن كل مطلوب من هؤالء دفع مبلغًا 
ماليًا كبريًا مقابل تهريبه، فاق العشرة 
كذلك  الواحد.  للشخص  دوالر  آالف 
رصدت األجهزة األمنية خالل األشهر 
املطلوبني  عشرات  خروج  املاضية 
مبلفات اإلرهاب من خميم عني احللوة 
املعلومات  وكشفت  إدلب.  باجتاه 
مشرية  تتعدد،  التهريب  سكك  أّن 
على  مرفأ صغري  عرب  إحداها  أّن  إىل 
عرب  متر  والثانية  مشااًل  البحر  شاطئ 
وادي خالد باجتاه األراضي السورية، 
وصواًل إىل إدلب، احملطة األساسية 
قبل الدخول إىل تركيا. ومن هؤالء، 
املوعد  حممد  صاحل  الفلسطيين 
واللبناني  السامل  خالد  والفلسطيين 
عبدالرمحن علي حيدر. كذلك رصدت 
األجهزة األمنية أخريًا خروج »املسؤول 
شاهني  األسري  لدى  العسكري« 
سليمان الذي توىل تدريب اجملموعات 
وعمد إىل تشكيل اخلاليا النائمة عقب 
عمليات  لتنفيذ   )2013( عربا  معارك 
سليمان  َعَمد  وقد  انتقامية.  أمنية 
إىل إرسال صورة عرب الواتساب إىل 
أحد أقربائه يظهر فيها مرتديًا سرتة 
عليها العلم الرتكي، ُيبلغه فيها أّنه 
أّنه  غري  الرتكية،  األراضي  يف  بات 
مع  الحقًا  الصورة  هذه  تداول  جرى 
معلومات غري مؤكدة تفيد بأّن سليمان 
هذا بات يف قبضة األمن الرتكي. أما 
مجاعة  صفوف  يف  القياديني  أبرز 
الشيخ األسري والذي مل ُيغادر خميم 
عني احللوة بعد، فهو معتصم قّدورة، 
املالية  وزارة  يف  السابق  املوّظف 
الذي تقول األجهزة األمنية أّنه انضم 
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Happy Eid!  As we come to the end of the Holy 
Month of Ramadan, on behalf of the City of 
Canterbury Bankstown, I would like to extend the 
warmest of greetings and best wishes to our 
Muslim residents and their families. 
 
May God richly bless, protect and watch over you 
all. 
 
Clr Khal Asfour 
Mayor 
City of Canterbury Bankstown 

Address: Suite 1, Level 1, 22 Regent St, Kogarah NSW 2217
Postal: PO Box 482, Kogarah NSW 1485 - (02) 9587 9684 -E: kogarah@parliament.nsw.gov.au

I would like to 
congratulate 
the Muslim 

Communities 
with Eid Al – Fitr 
wishing them the 

best of health, peace 
and prosperity.
Eid Mubarak 

النائب كريس مينس يهنئ املسلمني بعيد الفطر

أود أن أتقـدم  من الـجاليات االسـالمية بأحـر الـتهاني 
مـتمنيا هلا كل الـصحة والـسالم واالزدهـار.

عـيد مـبارك

Chris Minns MP 
Member for Kogarah 
Shadow Minister for Water 

Stephen Kamper  MP
 Member for Rockdale 

الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ املسلمني بعيد الفطر

عيد الفطر هو يوم ختام شهر رمــضان املبارك 
وهو أهم يوم يف الروزنامة االسالمية.

أمتنى للجاليات االسالمية كل ما هم أفضل يف 
هذه املناسبة اهلامة واملميزة.

فـطر مـبارك

I wish the Muslim 
community a joyous 
Eid-Al-Fitr. Eid-Al-
Fitr is a day to give 

thanks for all we 
have to be grateful 
for, and I wish you 

the very best on this 
special occasion.

Fitr 
Mubarak
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مـقاالت وتـحقيقات

 2018 حـزيران   16 Saturday 16 June 2018الـسبت 

املتبقّية هي  الوحيدة  ــ اهلرمل اهليبة  بعلبك  األمن هيبة، ويف 
هيبة الزعران. مل يعد األمر يطاق، على أحٍد ما، يصادف أنها 

الدولة، أن تضع حّدًا ملا جيري.
»أفاد مندوب الوكالة الوطنية لالعالم وسام إمساعيل أن املدعو 
ع. ص. امللقب بالقناص، أقدم عند الساعه 11 من قبل ظهر 
اليوم )أمس(، على إطالق النار داخل السوق القديم يف بعلبك 
بإجتاه حمل املواطن )م. ح. ر.( والعمل جار لتوقيف الفاعل«. 
يقنص  ألنه  بلقب  حظي  رجل  مّثة  ببساطة،  هكذا،  »القّناص«؟ 
العدو،  خطوط  خلف  أمنية  عملّية  وال يف  حرب  ال يف  الناس، 
بل يف الشوارع، وسط حّيه وأهله وناسه. يف جيبه كيس من 
حبوب الكبتاغون، ويف سيارته بندقية ومسدس، أو رّبا أكثر، 
ثم تأتي »السردة« على شكل إطالق نار، غالبًا ما يوقع ضحايا 

»بال ظهر«!
تسود شريعة  حيث  اهلرمل،  ــــ  بعلبك  »بالد«  ذلك يف  حيصل 
»لبنان  إىل  ُضّم  ما  أن  قّرر  »الدولة«  ما يف  أحدًا  ألن  الغاب، 
األطراف  أهل  وأن  أطرافًا،  يزال  ال   1920 يف  قسرًا  الكبري« 

مواطنون لبنانيون على سجالت الضريبة وحدها!
باملناسبة، القّناص املذكور، ع. ص.، لقبه األصلي »الوزواز«، 
ألنه »يوزوز« بالسالح، أي يتسّلى به يف لغة الزعرنة، ومشهور 

بإطالق النار العشوائي.
ومساء اخلميس املاضي اعتدى ثالثة أشخاص على عضو اجمللس 
وحّطموا  ورضوض،  بكسور  واصابوه  اسكندر،  هشام  البلدي 
سيارة البلدية بسبب اعرتاضهم على مناقصة أجرتها البلدية مل 

ترس على أحدهم.
تلفزيوني  ملسلسل  يصلح  األمر  يعد  مل  يطاق.  األمر  يعد  مل 
اليت  واألرزاق  ألحد،  ملكًا  ليست  ُتسال  اليت  الدماء  رمضاني. 
تهدر والسيارات اليت ُتسرق دفع أصحابها جنى عمرهم، ليس 
لكي يسلبها قاطع طريق ثم يتقاسم رحبه مع شريكه املتنّفذ. 

كما مل يعد تبويس الّلحى ينفع. على أحٍد ما أن يضع حّدًا!
يتقّدمون  اهلرمل  بعلبك  وأهالي  األقل،  على  عاٍم  مئة  منذ 
اللبنانيني يف الوطنية: قاتلوا العثمانيني، ثّم قاتلوا الفرنسيني 
فقط  اثنني  من  شهيدًا  وقّدموا  الكربى،  السورية  الثورة  يف 
سقطا خالل االستقالل، هو حسن عبد الساتر ابن بعلبك. ويف ما 
بعد، قاتلوا إسرائيل حتى العظم مع منظمة التحرير الفلسطينية 
ويف األحزاب الوطنية، ويف حركة أمل وحزب اهلل، وكانوا خّزان 
لبنان.  عن  ودافعوا  اإلرهاب  قاتلوا  ثّم  اجلنوب.  يف  املقاومة 
كّل ذلك مل يشفع هلم، لتأتي حفنة جمرمني وتشّوه مسعتهم، 
وتتحّول بالد اآلهلة واملسرح الروماني وحوض نهر العاصي، إىل 

»تكساس«!

 بـعلبك ــ الـهرمل: ويـنّيي الـدولة؟
فراس الشويف

الغطاء عن  يرفع  إنه  يقول  اهلل  حزب 
أمل كذلك. رئيس  اجملرمني، وحركة 
اجلمهورية ميشال عون وقائد اجليش 
نهاد  الداخلية  ووزير  عون،  جوزف 
املشنوق باألمس، يرعدون ويصّرحون 
الدفاع  جملس  اجتماعات  ويعقدون 

األعلى حلّل املعضلة، وال ُتّل. هل هناك من يريد إغراق بيئة 
حزب اهلل بالفوضى؟ بات السؤال مشروعًا.

ـــ اهلرمل،  الّنقاش يف أسباب الفوضى والتفّلت متشّعبة. بعلبكـ 
عّكار. هل ميلك  مثل  مثلها  قواًل،  ال  فعاًل  بالد احملرومني  هي 
أحد تفسريًا لنسبة البطالة املرتفعة؟ أو لعدم حل معضلة ضم 
االراضي وفرزها؟ أو ملاذا ال يزال طريق بعلبك ــــ اهلرمل أشبه 
بطريق زراعي؟ وهل يعقل أن تكون مستشفيات املنطقة دون 
بني  كلم   60 هناك مستشفى ملسافة  يكون  ال  وأن  املعايري، 
بعلبك واهلرمل خلدمة ما يزيد على 55 بلدة؟ وأن ال تبين الدولة 

مستشفًى واحدًا يف قرى »الغربي« )مشسطار وبدنايل...(؟
طوال السنوات املاضية، منذ 2005 على األقل، متّثلت املنطقة 
من  املنطقة  تكن  مل  جدوى.  دون  من  األقل،  على  بوزيرين 
أولويات احلكومة. اآلن مل يعد من ذريعة. يقولون إن حزب اهلل 
يسعى لتمثيل املنطقة بوزيرين وحركة أمل بوزير، للقيام بأقل 
متّثلت يف  العشائر  إن  اهلرمل،  بعلبك  ويقولون يف  املطلوب. 

النيابة، وال بّد أن تتمّثل العائالت يف الوزارات.
كّل هذا ال يرّبر الفوضى. مّثة هيبة مفقودة. يف ألف باء الدول: 
األمن هيبة. اهليبة الوحيدة الباقية هنا هي للزعران، و«العرتة« 
على األوادم. يف األشهر املاضية، انتهت احلرب على اإلرهاب، 
السطح.  على  اخلوات  وفارضو  واملشّلحون  الطرق  قّطاع  وطفا 
هناك مهن جديدة هنا أيضًا: حمّصل الديون. هذا ليس حماميًا 
طبعًا، إنه أزعر، يدفع له صاحب الدين نسبة من الدين، ويتعهّد 
ثم  بالتهديد  احلكاية بسيطة،  املدين. كيف؟  بتحصيله من  هو 
حبرق السيارة أو البيت، ثّم خبطف أحد أفراد العائلة. بالنهاية، 

يدفع املديون، رّبا يسرق حتى يدفع، وهكذا دواليك.
مرعبة.  األرقام  األزمة.  تعّقدت  كّلما  الفلتان،  أمد  طال  كّلما 
تتضّمن  مذّكرة،  ألف   48 هناك  معنّية،  أمنية  مصادر  حبسب 

   تتفاقم األزمة يف 
الهرمل مع وجود 

املعابر غري الشرعية 
وتتمدد إىل داخل 
األراضي السورية

انتهت الحرب على اإلرهاب، وطفا قّطاع الطرق واملشّلحون وفارضو الخوات على 
السطح يف بعلبك ــ الهرمل )هيثم املوسوي(

وثائق اتصال وكتاب معلومات وإشارات قضائية وأمنية 
أخرى، با جمموعه 31 ألف مطلوب. أحد هؤالء عليه 3 آالف 

مذّكرة توقيف! 
التأمل باألرقام خميف، تصطك له األسنان. لكنها أرقام 
ال أكثر. من بني املطلوبني، ليس أكثر من 100 اسم، 
القوى  على  يعتدي  وأهله،  بيئته  يسمم  مؤذ،  خطري، 
االمنية  القوى  أحرار، طليقون، ال تزال  األمنية. وهؤالء 
تتعامل معهم بالطرق »الكالسيكية«، أي حاجز ومداهمة، 
وإذا ما اعتقل أحد منهم، إّما يتدّخل متنّفذ إلخراجه، وإما 
يدفع رشوى وخيرج من السجن، وإذا ُقتل ينتقم أفراد 
الدولة  اعتقله.  الذي  الضابط  أو  اجلندي  من  عصابته 
يف  والسالح  القّوة  استعمال  احتكار  زمن  منذ  فقدت 
البقاع. أما اآلخرون فال بّد من تشكيل جلان تصنيف، ألن 
بعض هؤالء مطلوب ومل حيضر أما حمّقق أو قاض، رّبا 
ورد امسه يف اعرتاف أو لشبهة، وال حّل إاّل بعفٍو عاٍم، 

بعد التصنيف طبعًا.
املخدرات  جتار  تفاقمًا،  األزمة  تزداد  مثاًل،  اهلرمل  يف 
يتنقلون براحة داخل املدينة. احلاجة إىل شراء املخدرات، 
املتفّلت،  السالح  وبوجود  السرقة،  إىل  الّشبان  تدفع 
م.  الشاب  قام  أيام،  قبل  عاديًا.  النار  إطالق  يصبح 
ن. د. بإطالق أكثر من 100 طلقة يف اهلواء من بندقية 
الكبتاغون.  على  منتشيًا  كان  سيارة.  يف  جتواله  أثناء 
واألخري، كانت استخبارات اجليش قد أوقفته ويف حوزته 
حوالي كيلو من حشيشة الكيف، لكّنه مل يبَق طوياًل يف 

السجن.
ومع وجود املعابر غري الشرعية، تزدهر سرقة السيارات 
حنو الداخل السوري. تقول مصادر أمنية معنية إنه يف 
»آخر ثالثة أشهر مّرت 50 سيارة مسروقة من لبنان إىل 

املخدرات يف بريتال، فهو ع. إ.، داهمته القوى األمنية أكثر من 
النريان، وهو موجود يف احلمودية. زميله،  مرة وبادهلا إطالق 
ح. ط. املقلب بطرطق، يرأس جمموعة تقوم بسلب السيارات 

على الطريق بالقوة.
سلب  عصابة  من  جزء  وهو  آخر.  اسم  بالصيب  امللقب  م.  ع. 
السيارات، كان يعمل سابقًا مع عصابة و. أ. نبحة، واألخري مت 

اعتقاله قبل أشهر.
ويف بلدة بوداي، يرتأس ع. ش. حوالي أربعني مسلحا يعملون 
يف جتارة املخدرات وواجهوا األجهزة األمنية أكثر من مّرة. كذلك 
لديه »فرع« يعمل يف سلب السيارات بني بوداي ودير األمحر. 
جمموعة  يدير  وهو  بـ«العّر«،  امللّقب  ك.  ع.  اسم  أيضًا  ويربز 
بإطالق  مشهور  وهو  املخدرات،  على  للحصول  بالسرقة  تعمل 
يطلق  كان  مرة  كل  ويف  مرات  عّدة  اوقف  العشوائي.  النار 

مصادر أمنية تؤّكد وجود 48 ألف مذّكرة و31 ألف مطلوب)هيثم املوسوي(

سوريا«، استطاعت خمابرات اجليش توقيف 5 سيارات واثنني 
من املهربني. األزمة مضاعفة، وتنعكس على األراضي السورية 
بلدة  من  تأخذ  عصابة  سرقت  أسبوعني،  حنو  قبل  اجملاورة. 
الديراني  سقرجة مقّرًا هلا، سيارة عنصر من حزب اهلل من آل 
يف بلدة العقربية يف ريف القصري. وأثناء مرور السيارة على 
اكتشفوا  أن  بعد  احلاجز  عناصر  أوقفها  السوري،  لألمن  حاجز 
أنها مسروقة ونقلوها مع موقوفني إىل مقّر قريب. مل تتوان 
مطاردة  وأثناء  السيارة.  واستعادة  املقّر  مهامجة  عن  العصابة 
أطلق هؤالء  السوري وجمموعة من حزب اهلل للسارقني،  األمن 
النار على مطارديهم، ما أدى إىل استشهاد مسؤول بقعة زيتا 

يف حزب اهلل معالي اجلمل، وإصابة مخسة عناصر آخرين.
إجراءات يف املرحلة املاضية لضبط  ومع أن اجليش اختذ عّدة 
املعابر غري الشرعية، ال تزال عّدة معابر مفتوحة، أبرزها: معرب 
محص  ريف  باجتاه  جعفر،  آل  جرود  )فوق  السماقة«  »حرف 
اجلانب  ويف  اللبناني  اجليش  عليه  يتواجد  ال  املعرب  الغربي(. 
وليس  السورية  للهاجانة  نسبيًا  بعيدة  نقطة  هناك  السوري 
للجيش السوري. املعرب خمّصص لتهريب السيارات إىل سوريا 

والوقود إىل لبنان.
املعرب الثاني هو »مراح الشعب«، ويف املقلب السوري يدعى 
»جرميش«، عليه حاجز للجيش اللبناني يف جرود بيت جعفر، لكن 

باستطاعة املهربني االلتفاف عليه عرب طرق فرعية.
القصر  بلدة  قلب  يف  اجلمل«،  »بيت  معرب  هو  الثالث  املعرب 
احلدودية، وهو عبارة عن جسر حديدي تعرب عليه الشاحنات، وال 
حواجز لبنانية أو سورية عليه، وهو مشهور بأنه »معرب الرتانزيت«. 
املعرب الرابع، هو مطربة يف القصر أيضًا، مغلق أمام السيارات، 
لكّن يتّم نقل البضائع عربه بالدراجات النارية. املعرب اخلامس، 
حواجز  وال  القصر  جنوب  دالك  منطقة  يف  العريض  معرب  هو 
للجيش اللبناني أو السوري عليه. أما املعابر املتطّورة، فتعود 
باطون  هنغار  أحدها  املنطقة،  يف  العائالت  بعض  وجهاء  إىل 
مسقوف حديد مع مدخلني، ومعربان يف احلوش، ومعرب املشرفة 
الذي تقع يف حميطه حواجز شكلية للجيش والدرك اللبناني من 
القوة األمنية املشرتكة، وهو خمتّص بتمرير السيارات املسروقة 
إىل سوريا. أما اجلديد، فهو فتح خطوط تهريب جديدة للمخدرات 
داخل  يقيمون  للبنانيني  معامل  انتشار  بعد  سوريا،  وإىل  من 

األراضي السورية، خمتصني بتصنيع الكابتاغون والسليفيا.
ويف اآلونة األخرية، صارت عصابة سقرجة املؤّلفة من ن. ج. 
وخ. ج. وع. ص. وشقيقه ع. ص. وغ. ن. د. وع. م. وشقيقه 
وع. ج.، العصابة األشهر يف املنطقة. وحبسب املعلومات، تقوم 
بالتعاون مع عصابات أخرى يف بلدتي بريتال ونبحا،  العصابة 
بسرقة السيارات وإدخاهلا إىل البلدتني يف املرحلة األوىل، ومن 

ثّم نقلها إىل الداخل السوري وببيعها لعصابات سورية.
أما يف بعلبك، فيمكن تعداد ما ال يزيد عن 40 مطلوبا، يشّكلون 
ج.  املدعو  مثاًل،  األهالي.  برقاب  تتحّكم  اليت  العصابات  عماد 
جتار  أكرب  اّما  مالية.  حقوق  مهنته تصيل  امللقب محدان،  ج. 

سراحه.
أما يف حي الشراونة، فيشتهر ر. 
بيعها.  ثم  املسروقات  بشراء  ج. 
وكذلك ع. ز. امللقب بـ«أبو سلة«، 
لديه جمموعة مسلحة وهو من أبرز 

مروجي »السيلفيا«، ويقوم بنقلها إىل بريوت.
يف العام 1976، ذاع صيت املقدم آنذاك علي ديب يف اجليش 
السوري، بعد دخول القوات السورية إىل البقاع. اشتهر ديب، 
باسم مغارته، وال تزال حتى اآلن تسّمى »مغارة علي ديب«. 
كان ديب، إذا أراد أن يعاقب أحدًا، يطلب منه أن حيبس نفسه 
يف املغارة، من دون حراسة، وكان املطلوب ينّفذ. حيتاج البقاع 

إىل علي ديب آخر. فهل تفعلها الدولة اللبنانية؟

كتلة الوفاء: الوضع لم يعد مقبواًل
رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن ظاهرة الفلتان األمين اليت تشهدها 
ــــ اهلرمل »مل يعد مقبواًل التغاضي  بعض بلدات ومدن بعلبك 
عنها على اإلطالق، وال حيق للسلطة أن تتنّصل من مسؤوليتها 
يف معاجلة هذه الظاهرة اخلطرية«، وأكدت يف أول اجتماع عقدته، 
أمس، يف مقرها يف حارة حريك، بعد صدور نتائج االنتخابات 
النيابية، أنها جتدد الدعوة للمرة األلف إىل املؤسسات األمنية 
والعسكرية املعنية »من أجل تنفيذ خطة أمنية حازمة تعيد األمور 
يف منطقة بعلبك ــــ اهلرمل اىل وضعها األمين الصحيح، حتى ال 
يبقى جمال ألحد أن يتهّدد أمن املواطنني أو يبتّزهم يف ماهلم 

أو حياتهم«.
وتعهدت الكتلة بالحقة هذا األمر مع رئيسي اجلمهورية واحلكومة 
والوزراء املعنيني واملؤسسات املختصة »لنضع حدًا هلذه الظاهرة 
الشاذة«، ورأت أن احلفاظ على األمن الداخلي وصون السيادة 
هما وجهان لقضية واحدة، ودعت احلكومة إىل القيام بواجباتها 

يف هذا اجملال.

  يف آخر ثالثة أشهر 
مرّت 50 سيارة 

مسروقة من لبنان إىل 
سوريا
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املنتجات  بعض  دخول  منع  الوزراء  جملس  قّرر 
الرتكية املنافسة للمنتجات الوطنية، ووافق على 
التشّدد يف الرقابة على األلبسة املستوردة. القرار 
»سياديًا«  خيارًا  فيه  يرى  من  بني  انقسامًا  أثار 
حلماية اإلنتاج الوطين، وبني الذين يعتقدون أنه 
لفرض  فاشلة  حماوالت  سبقته  »انتقائي«  قرار 
تغرق  وعربية  أوروبية  منتجات  على  قيود محائية 
أسواق لبنان، أي أن االختبار االقتصادي احلقيقي 
»غزو«  مناقشة  العهد  حكومات  تباشر  يوم  يبدأ 

السلع من دول أوروبا واخلليج.
 OPP دفاتر  مصّنع  اشتكى  سنوات،  بضع  قبل 
السوق  ُتغزو  مماثلة  أجنبية  منتجات  وجود  من 
استنفر  وقتذاك،  تنافسية.  بأسعار  احمللّية 
السفري الفرنسي أمام حماولة وضع رسم محائي 
على استرياد الدفاتر، وسّجل اعرتاضه لدى وزير 
االقتصاد اللبناني باالستناد إىل اتفاقيات التجارة 
أن  تبنّي  الحقًا،  األوروبي.  واالحتاد  لبنان  بني 
السفري الفرنسي يدافع عن واردات دفاتر بقيمة 

100 ألف يورو سنويًا إىل لبنان!
وزارة  حماولة  بعد  تكّررت  مماثلة  تهديدات 
األجبان  الزراعة وضع رسم مجركي على واردات 
حسني  الصناعة  وزير  حماولة  وبعد  الفرنسية، 
ورقاقات  األلومنيوم  مصانع  محاية  حسن  احلاج 
بعد كل حماولة،  السعودي.  اإلغراق  البطاطا من 
كانت الدولة املتضّررة تستنفر عرب سفريها أو أحد 
وزرائها للدفاع عن مصاحل منتجيها. »املتضررون 
األجانب« هّددوا مبنع إدخال املنتجات اللبنانية إىل 
املساعدات،  بوقف  التلويح  إىل  وجلأوا  بلدانهم، 
أو االعرتاض لدى منظمة التجارة الدولية وعرقلة 
انضمام لبنان إليها... ورغم أن كل هذه الدول 
املعرتضة تدعم منتجاتها وتضع قيودًا محائية على 
احلكومات  أن  إال  إليها،  واألفراد  السلع  دخول 
اللبنانية املتعاقبة مل تضع أي اسرتاتيجية حلماية 
السلع اللبنانية. ال بل مل تظهر أي نّية جدّية حلماية 
مصاحل املنتجني اللبنانيني، بل كانت تقام محالت 
الرتويج والتخويف من أي تغيري يف منط العالقات 

التجارية والسياسية مع دول اخلليج وأوروبا.

تركيا هي »العدو«
هي  كانت  اخلارجية  للمصاحل  اخلضوع  سياسة 
يف  الوزراء  جملس  قرارات  فغدت  املسيطرة، 
جلسته ما قبل األخرية، مفاجئة نوعا مًا. يف اجللسة 
املذكورة، ُأّقر بناًء على اقرتاح وزير االقتصاد رائد 
والويفر  البسكويت  منتجات  استرياد  منع  خوري، 
منع  اجمللس  ورفض  تركيا.  من  التنظيف  ومواد 
استرياد الربغل من تركيا، العتبارات تتعلق بأهمية 
التحّكم  عدم  وضرورة  للمستهلك  السلعة  هذه 
بسعرها من أي جهة. كذلك قّرر اجمللس اإليعاز 
بعض  مراقبة  بالتشّدد يف  اللبنانية  اجلمارك  إىل 
منتجات الكرتون اليت تدخل إىل لبنان مهّربة حتت 
بند مجركي معفى من الرسم، وفرض على اجلمارك 
أن حتّول كل شحنات األلبسة املستوردة من تركيا 
على أنها »ألبسة مستعملة« إىل اخلّط األمحر، أي 

أنها ستخضع للتفتيش والتدقيق.

    ملاذا استنساب تركيا، أم أن مصنع »غندور« وحده 
يستحق الحماية على حساب باقي مصانع البسكويت 

والويفر
اخلطوة قد توصف بأنها جّيدة، لكنها ــ حتى اآلن 
ــ ال تعرب عن توجهات اسرتاتيجية، وال تندرج يف 
إطار سياسة وخطة اقتصادية واضحة. فما حصل 
يكاد يكون انتقائيًا، أي أنه من أصل 26 شكوى 
إغراق وتزايد واردات درسها أو يستكمل درسها 
يف جهاز محاية اإلنتاج الوطين يف وزارة االقتصاد 
والتجارة وباقي األجهزة املعنية، مل ُيرفع أي اقرتاح 
إىل جملس الوزراء سوى ما يتصل منها باملنتجات 
بني  جتارية  اتفاقيات  وجود  لعدم  نظرًا  الرتكية 
لبنان وتركيا تفرض على البلدين أال تكون هناك 

قرارات منفردة ختّص تبادل السلع.
حبسب اإلحصاءات اجلمركية لعام 2017، تبنّي أن 

واردات البسكويت والويفر من تركيا تبلغ 21.2 
بقيمة  إمجالية  واردات  أصل  من  دوالر  مليون 
51.3 مليون دوالر. صحيح أن الواردات الرتكية 
اليت  الوحيدة  ليست  أنها  إال   ،%41.4 تشّكل 
من  تأتي  كبرية  واردات  فهناك  لبنان.  تنافس 
السعودية قيمتها 6.35 ماليني دوالر، ونسبتها 
الواردات، وهناك واردات هلا وزن  12.3% من 
جتاري تأتي من بريطانيا وبلجيكا وقطر... فلماذا 
استنساب تركيا، أم أن مصنع »غندور« وحده من 
يستحق احلماية على حساب باقي املصانع املنتجة 

للبسكويت والويفر يف لبنان؟
األمر الثاني الذي يثريه قرار جملس الوزراء يتعلق 
اليت  الشكوى  إن  الواقع،  ففي  التنظيف.  مبواد 
اختذ القرار على أساسها جاءت من الوكيل احلصري 
لشركة »هنكل« األملانية، مّدعيًا أن الشركة األم 
منحت امتيازات متفرقة لتعبئة مواد تنظيف تبيعه 
مع  جتاريًا  نزاعًا  لديه  أن  الوكيل  مشكلة  إياها! 
لتعطي  اللبنانية  الدولة  فتدّخلت  األم،  الشركة 
ما  األم.  الشركة  حساب  على  لشركته  األفضلية 
يقوم به الوكيل احلصري هو جتميع مواد التنظيف 
يف  وبيعها  األكياس  يف  اخلارج  من  املستوردة 
بتجميع  تركيا  يف  منافسه  يقوم  فيما  لبنان، 
السائلة،  التنظيف نفسها، ولكن بصيغتها  مواد 
الصناعة  حنمي  هكذا  هل  لبنان.  إىل  وتصديرها 

اللبنانية؟
ال يقتصر األمر على ذلك، بل هناك مشكلة يف 
بنية استرياد مواد التنظيف املشار إليها حتت البند 
اجلمركي 34020، فاإلحصاءات اجلمركية تشري إىل 
بقيمة  تنظيف  مواد  لبنان استورد عام 2017  أن 
دوالر،  مليون   22.7 منها  دوالر،  مليون   58.79
ويستورد   .)!( مصر  من   ،%38.6 يوازي  ما  أو 
لبنان من تركيا مواد تنظيف بقيمة 7 ماليني دوالر 
فقط، ومن سوريا بقيمة 8.7 ماليني دوالر، وهناك 
وإسبانيا  البحرين  من  قيمة  أصغر  أخرى  واردات 

وأمريكا واإلمارات والسعودية وفرنسا وإيطاليا.

أين مصادر الخطر؟
عجائبية  بل هي  انتقائية فقط،  ليست  القرارات 
القرارات املتعلقة  األمر ينطبق على  أيضًا. وهذا 
بالتشّدد يف دخول األلبسة املستعملة. الالفت يف 
هذا القرار، أنه مل تكن لدى احلكومة اجلرأة الختاذ 
قرار حيمي الصناعة الوطنية. فعلى مّر السنوات 
لبنان  يف  األلبسة  مصانع  مئات  أغلقت  املاضية 
سواء  اخلارج،  من  اآلتية  األلبسة  منافسة  بسبب 
البلدان.  من  سواهما  أو  تركيا  أو  الصني  من 
لبنان  األلبسة يف  معامل  أصحاب  طالب  ولطاملا 
بوقف استرياد األلبسة املستعملة أو »الباالت« أو 
غالبية جتار  أن  تبنّي  بعدما  مراقبتها  التشّدد يف 
من  املعفى  اجلمركي  البند  حتت  يدخلون  األلبسة 
الضريبة »ألبسة مستعملة« تكون يف الواقع ألبسة 
رفوف  على  ب  وُترتَّ ق  وُتعلَّ وُتكوى  ُتغَسل  جديدة 
زهيدة  وبأسعار  جديدة  أنها  على  وُتباع  املتاجر، 
املشكلة  لكن  جديدًا،  ليس  الواقع  هذا  أيضًا. 

تكمن يف اآلتي:
يستورد لبنان ألبسة جديدة بقيمة 521.2 مليون 
 19.1 بقيمة  مستعملة  ألبسة  ويستورد  دوالر، 

مليون دوالر.
النسبة األكرب من األلبسة اجلديدة تأتي من الصني 
بقيمة 147.4 مليون دوالر، تليها تركيا مبا قيمته 
75 مليون دوالر، أو ما يوازي 14.4% من جممل 

الواردات.

من  تأتي  املستعملة  األلبسة  من  األكرب  النسبة 
يوازي  ما  أو  دوالر،  مليون   12.1 بقيمة  أملانيا 
63%، وتليها أمريكا مبا نسبته 24% أو ما قيمته 

4.4 ماليني دوالر.
جتارة  عن  واضحة  صورة  ترسم  األرقام  هذه 
األلبسة. فالضرر األكرب على الصناعة احمللية يأتي 
من األلبسة اجلديدة اآلتية من الصني وتركيا، ال 

من تلك األلبسة اآلتية من أملانيا وأمريكا.

التوازن يف الحماية
ومع خضوع قطاع األلبسة ملزيد من التدقيق يف 
على  املفروضة  والرسوم  والضرائب  املبيعات 
االسترياد وعلى الصناعة احمللية، ستتضح صورة 
التهديد الذي تشّكله األلبسة اجلديدة املستوردة. 
وهذا األمر يفرض عدم التسّرع واإلفراط يف محاية 

املنتجات الوطنية. 
ملنافسة  تتعرض  احمللّية  الصناعات  أن  صحيح 
أوسطية  خليجية وشرق  من مصانع  غري مشروعة 
وأوروبية حتصل على دعم من حكوماتها بشكل أو 
بآخر، ما خيفض أسعارها ويرفع قدرتها التنافسية 
يف األسواق اخلارجية، إال أنه بالنسبة إىل لبنان، 
ويف ظل ضعف القطاعات اإلنتاجية، تبقى هناك 
الصناعة  محاية  بني  متوازنة  صيغة  إلقرار  حاجة 
الوطنية واحلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. 
اإلفراط يف محاية الصناعة احمللية قد خيلق احتكارًا 
املنتج  أسعار  يف  اصطناعي  ارتفاع  إىل  يؤدي 

ــ  مالي  من شقني:  إنقاذ  خّطة  إىل  حباجة  لبنان 
اقتصادي واجتماعي. احلّل ال جيب أن يكون ماليًا 

ونقديًا حصرًا.

كل الطرق تزيد العجز التجاري
األمر  يظهر  تزداد.  اللبنانيني  املنتجني  معاناة 
بني  التصديرية  لبنان  قدرة  تقّلص  خالل  من 
 3.3 بقيمة  يصّدر  لبنان  كان  و2017.   2014
 2.8 بقيمة  اليوم يصدر  وأصبح  مليارات دوالر، 
فقدت  األربع،  السنوات  هذه  خالل  دوالر.  مليار 
الصادرات أكثر من 15% من قيمتها. هي أصاًل 
فقدت 36% منذ بلوغها 4.4 مليارات دوالر يف 
مستوى  أعلى  الصادرات  سّجلت  يومها،   .2012
هلا خالل السنوات العشر األخرية. من يومها بدأ 
أيضًا  ظهرت  الضعف  عالمات  التنازلي.  املسار 
على الواردات. يف السنوات الثالث األخرية عادت 
مليار  لتبلغ 19.5  االرتفاع  االسترياد إىل  فاتورة 
االسترياد  فاتورة  بأن  علمًا   ،2017 يف  دوالر 
اخنفضت بني 2012 و2015 حنو 2.7 مليار دوالر 
ثلث  تشّكل  اليت  النفط  أسعار  اخنفاض  بسبب 
بني  التهريب  طرق  انقطاع  وبسبب  الواردات، 
لبنان وسوريا، إذ كانت هناك كميات كبرية من 
السلع املستوردة تهّرب إىل سوريا. أّدى هذا األمر 
تراجع فاتورة االسترياد من 21 مليار دوالر  إىل 
يف 2012 إىل 18.6 مليار دوالر يف 2015. ومع 
السكان ونزوح حنو مليوني سوري  تزايد حاجات 
لإلقامة يف لبنان وعودة أسعار النفط العاملية إىل 
االرتفاع ازدادت فاتورة االسترياد إىل 19.5 مليار 
دوالر يف 2017. ال شيء يوقف ارتفاع الواردات. 
كل املسارات تؤدي إىل زيادة يف العجز التجاري. 
خالل السنوات الثالث األخرية ارتفع العجز التجاري 

إىل 16.7 مليار دوالر. 
بعض اإلحصاءات تشري إىل أن العجز أكرب، لكن 
هذه  مطلع  يف  باألرقام  تالعبت  اجلمارك  إدارة 
أرقامًا  اإللكرتوني  موقعها  على  نشرت  السنة. 
ثم  دوالر،  مليار   20 التجاري  العجز  بلوغ  تظهر 
عّدلتها. املهم أن العجز يف مسار تصاعدي. هو 
عجز قاتل يف حالة لبنان وأثره يف الوضع املالي 

سيكون كارثيًا إذا مل ُيضَبط.

قصـّة الربغل
ومواد  والويفر  البسكويت  استرياد  منع  رغم 
أبقى  الوزراء  أن جملس  إال  تركيا،  من  التنظيف 
استرياد الربغل )قمح مسلوق ومطحون( حبّجة أنه 
يعّد سلعة استهالك أساسية جيب التعاطي معها 
على  وليس  املستهلك  لدى  أهميتها  من  انطالقًا 
قياس مصاحل املنتجني فقط. فاإلنتاج احمللي من 
الربغل ال يكفي إلمداد السوق االستهالكية حباجتها، 
ما يعين أنه جيب إبقاء الواردات من هذه السلعة، 
سواء من تركيا أو من غريها. يف املقابل، هناك 
الزراعة ومحايتها  وجهة نظر تشري إىل أن تعزيز 
القمح يف  يبدأ خبطوة احلماية. فإذا كان مزارعو 
لبنان يعانون من اإلغراق الرتكي، جيب إزالة هذا 
الضرر عنهم ومحايتهم من املنافسة األجنبية، وال 
سيما أن كلفة اإلنتاج يف تركيا تدّنت كثريًا مع 
بني   %35 بنسبة  املستورد  الطن  سعر  اخنفاض 
2013 و2016. أما على اجلهة اللبنانية، فلم يسّجل 
يعّد  اليت  الربغل  إنتاج  كلفة  يف  كبري  اخنفاض 

ضمان األرض أبرز عناصرها.

بني لبنان وتركيا
استورد لبنان يف عام 2017 من تركيا مبا قيمته 
777.1 مليون دوالر، وصدر إليها بقيمة 119.5 
مليون دوالر: العجز ملصلحة تركيا يساوي 657.6 

مليون دوالر
استورد لبنان يف عام 2016 من تركيا مبا قيمته 
 71.5 بقيمة  إليها  وصدر  دوالر  مليون   664.7
مليون دوالر: العجز ملصلحة تركيا يساوي 593.2 

مليون دوالر
استورد لبنان يف عام 2015 من تركيا مبا قيمته 
 77.4 بقيمة  إليها  وصدر  دوالر  مليون   656.2
مليون دوالر: العجز ملصلحة تركيا يساوي 578.8 

مليون دوالر
استورد لبنان يف عام 2014 من تركيا مبا قيمته 
 144.8 بقيمة  إليها  وصدر  دوالر  مليون   705.6
مليون دوالر: العجز ملصلحة تركيا يساوي 560.8 

مليون دوالر

غزو السلع األجنبية: تركيا هي العدو!
محمد وهبة

يف  والتحّكم  احمللي 
عرضه يف األسواق.

ال  األحوال،  كل  يف 
حاجة  تكون  أن  ميكن 
إىل  الوطين  املنتج 
مع  انتقائية  قرارات 
دول حمّددة مثل تركيا، 
لوجود  حاجة  هناك  بل 

عن  للدفاع  وشّفافة  واضحة  رمسية  اسرتاتيجية 
سواء  اللبناني،  املنتج  وأزمة  الوطين.  اإلنتاج 
كان صناعيًا أو زراعيًا أو غريه، ال تنحصر حبماية 
اإلنتاج اللبناني عرب قيود مجركية أو محائية على 
الواردات، بل جيب البحث يف تعزيز تنافسية هذه 
القطاعات جلهة خفض كلفة اإلنتاج وإجياد أسواق 
التعامل مع  تصريف جديدة... باختصار، ال جيب 

هذه القطاعات باملفّرق.
القرارات احلكومية األخرية، يضعها وزير االقتصاد 
على  املرحلية«،  »الضرورة  خانة  خوري، يف  رائد 
الذي  واملسار  احلامسة  القرارات  أن  اعتبار 
ضوء  يف  يتقّرر  أن  »يفرتض  احلكومة  ستسلكه 
َفتها شركة ماكينزي«. اخلّطة االقتصادية اليت ُكلِّ

االختبار األقصى
واردات  على  محائية  قيود  توضع  ال  ملاذا  إذًا، 
مئات  وعلى  واأللبان،  األجبان  وعلى  األلومنيوم، 
األصناف اليت تأتي من خمتلف دول العامل لتنافس 
منتجاتنا احمللية، فيما نعاني يف تصريف بضائعنا 
يف السوق احمللية ويف األسواق اخلارجية؟ السؤال 
أنها  يفرتض  اجلديدة.  احلكومة  برسم  سيكون 
»حكومة العهد األوىل«، حسب رئاسة اجلمهورية، 
األولويات  االعتبار  يف  ستأخذ  انطالقتها  وأن 
هو  األقصى  االختبار  واالجتماعية.  االقتصادية 
أو  خليجية  منتجات  استرياد  منع  يف  الغوص 

أوروبية، محاية ملصاحل املنتجني اللبنانيني.
»الرمسية«  االقتصاد  أولوية  كانت  اآلن،  حتى 
مرتوكة على مصرف لبنان الذي رّكز جهوده على 
أدوات  عرب  اخلارج  من  األموال  استقطاب  دعم 
القطاعان  هذان  والعقارات.  املصارف  ريعية: 
ترابطهما  أو  ارتباطهما  أزمة  من  اليوم  يعانيان 
اخلطري إىل درجة أن حمفظة التسليفات املصرفية 
مرتبطة  أو  مباشرة  عقارية  ديونًا   %90 فيها 
ــــ مصريف قابل لالنهيار  بعقارات. زواج عقاري 
يف أي حلظة بعدما بدأت تظهر أنباء عن إفالسات 
على  قدرتهم  عدم  بسبب  عقارات  لتجار  حمتملة 
اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع الزبائن، أو بعدم 
ستبقى  هل  املصارف.  جتاه  بالتزاماتهم  إيفاء 
اإلنتاج؟  حساب  على  للريوع  الرمسية  األولوية 
لرتويض  ذريعة  األجنبية  التهديدات  ستبقى  هل 

املنتجني اللبنانيني؟
مصاحل لبنان خبطر أشّد اليوم، يف ظل وضع مالي 
حرج وشبه انهيار اقتصادي. اليوم أكثر من قبل، 

لبنان بحاجة إىل 
خّطة إنقاذ من 
شقني: مالي 
ــ اقتصادي 
واجتماعي
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- رحـالت خـارجية وداخـلية
- عـروض خـاصة للـسياحة وشـهر 

العـسل
- الـعمرة والـحج

- شـحن جـوي

سـفريـات عـمر ياسـني

* International & Domestic
* Holidays & Honeymoon Packages
*Umrah & Hajj

Ph: 02 9750 5000
www.lakembatravel.com.au   E: info@ lakembatravel.com.au
8/ 61 - 67 HALDON STREET, LAKEMBA NSW 2195

نـتقدم من الـجالية الـعربية واالسـالمية بأحـر الـتهاني بـمناسبة عـيد الفـطر 
الـسعيد.. أعـاده اهلل عـلى الـجميع بالـخري والـربكات.

فـطر مـبارك

يتقدم عضو حـكومـة 
كانـرتبري - بانكـستاون 
الـمحلية رجـل األعـمال

جـورج زخـيا
بأحر التهاني من اجلالية عامة 
واالسالمية خاصة حبلول عيد 
الفطر السعيد، أعاده اهلل على 
وطننا لـبنان باألمن والسالم 

وعلى اسـرتاليا بالـتقدم 
واالزدهـار.. وعلى اجلميع 

جــورج زخـيا  يهـنئ

بالـخري والـيمن والـربكات.. 

وكـل عـام وأنتـم بألـف خـري.
فــطر مـبارك

Luke Foley, Member for 
Auburn and Julia Finn, 
Member for Granville 
co-hosted an Itfar din-
ner recently at Granville 
Youth and Community 
Centre. 

Around 220 people at-
tended the Dinner to 
celebrate the month of 
Ramadan, a holy month 
on the Muslim calendar 
where believers fast dur-
ing the day and break 
the fast after sunset. 

Luke Foley and Julia Finn  co-hosted an Itfar dinner

The word Iftar is an Ara-
bic word meaning ‘to 
breakfast” and refers to 
the nightly meal eaten 
by Muslims during Ra-
madan. 

The event brought com-
munity members and 
constituents together 
for a meal to celebrate 
the diversity of the Au-
burn and Granville elec-
torates. 

Quotes attributable to 

Member for Auburn, 
Luke Foley 

“It was a great night of 
feasting and celebrating 
all that is good in our 
community”. 

“The dinner has become 
an annual tradition and 
is an event I look forward 
to with anticipation”. 

Quotes attributable to 
Member for Granville, 
Julia Finn

“Ramadan is the month 
of sacrifice and personal 
reflection for the Muslim 
community, fasting, as 
well as considering the 
suffering of others and 
contributing to charities 
to help those less fortu-
nate. 

“It was a great honour to 
be invited to many Iftar 
dinners throughout Ra-
madan this year and in 
previous years. I thank 
the families, organisa-

tions and mosques that 
have invited me to their 
Iftar dinners this year.

“It was a great pleasure 
to co-host with Opposi-
tion Leader Luke Foley a 
local Iftar in Granville and 
join with those breaking 
their fasts and repay the 
incredible hospitality of 
local people which we 
enjoy during Ramadan.
“I would like to thank 

local people for joining 
with me to recognise and 
celebrate this blessed 
occasion for Australia’s 
Muslim community.

Media Contact: 
Office of Luke Foley 
MP – Enver Yasar 9737 
8822

Office of Julia Finn MP 
– David Halliday 9637 
1656



Page 18صفحة 18     

اعــالنات
 2018 حـزيران   16 Saturday 16 June 2018الـسبت 

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة يف مقعد 
إيست هيلز بأحـر الـتهاني مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد، أعاده اهلل باخلـري على  الـجميع.

فـطر مـبارك
Fitr Mubarak

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر 
التهاني من اجلالية العربية واالسالمية 
حبلول عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل 

على اجلميع باخلري والربكات..

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
www.sawaki.com.au 

الدكتور عالء العوادي عيد مبارك
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الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

أتمنى لكم ولعائالتكم عيدا مباركا.
واملميزة  السعيدة  املناسبة  هذه  تجلب  ان  اهلل  من  ونطلب 

بعض النور والسعادة ألولئك الذين يعانون أوقاتا صعبة.
Jihad Dib MP

I wish you and your 
families and Eid Mubarak.
May this special time bring 

light to those suffering 
hardship.

Eid Mubarak

Member for Lakemba
Shadow Minister for Education

P 9759 5000,  F 9759 1945, E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Shop 21, Broadway Plaza, 1 Broadway Punchbowl NSW 2196, PO Box 80, Punchbowl NSW 2196

عــيد مـبارك

 معلبات -سكاكر - مواحل 
- أجبان - ألبان -  قهوة 

- عصائر - أراكيل - 
خبز - مرطبات وغريها

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد
صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع
221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 -  Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au
عـيد مـبارك
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يتقدم
أصحاب 
محالت

للتجهيزات 
املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بمناسبة عيد الفـطر 

السعيد، أعاده اهلل بالخري 
والربكات على الجميع..

فــطر مـبارك

رونـي عـويك يــهنئ

Ronney Oueik
email; ro@bbcgoup.com.au

اتقدم بأحر التهاني من 
الجالية اللبنانية والعربية عامة 

واالسالمية خاصة بمناسبة حلول 
عيد الفـطر املبارك، أعاده اهلل 
على أوطاننا باألمن واالستقرار 
والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم 
والرقي واالزدهار وعلى الجميع 

بالخري واليمن والربكات.

 

عـيد مـبارك عـلى الـجميع

خدمة املسلمني احدى الركائز  اليت سارت 
على نهجها اململكة العربية السعودية منذ 

تأسيسها وحتى اليوم .
اخلريية   الضنية  ابناء  مجعية  رفعت  
امللك  الشريفني  احلرمني  خلادم  الشكر 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومسو ولي 
عهده  االمري حممد بن سلمان على الدعم 
السعودية  العربية  اململكة  تقدمه  الذي 
سفارة  عرب  االسالمية  اجلاليات  خلدمة 

اململكة ومكتب » الدعوة« يف اسرتاليا. 
بأعمال  القائم  تقديم  خالل  ذلك  جاء 
السعودية  العربية  اململكه  سفاره 
بن  مشعل  املفوض  الوزير  باسرتاليا 
مصانع  انتاج  من  الروقي  سجادا  محدان 
املنورة  املدينة   النبوي يف  املسجد  سجاد 
من  العالية  هدية  باجلودة  يتميز  الذي 
الشريفني ملسجد  حكومة  خادم احلرمني 
باسرتاليا  اخلريية  الضنية  ابناء  مجعية 

انور  السفارة   الديين يف  امللحق  حبضور 
بن عبد العزيز الصولي، عميد اجلمعية 
هوشر،  وجيه  احلاج  الفخري  ورئيسها 
نائب  يوسف،  حممود  اجلمعية  رئيس 
املسجد  امام  ياسني  عمر  احلاج  الرئيس 
رهيف  حممد  الدينية  اللجنة  ورئيس 
صايف، الشيخ االزهري فوزي عبد الباقي 
ونائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صاحل 
واعضاء اجلمعية وشخصيات من اجلالية 

االسالمية باسرتاليا. 
واوضح القائم باالعمال الروقي يف كلمة 
الذي اقيم يف مركز  القاها خالل احلفل 
اجلمعية باملناسبة ان هذه اهلدية جاءت 
والديين  االسالمي  للواجب  استشعارا 
الذي تلتزم به اململكة العربية السعودية 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 
العهد  ولي  العزيز ومسو  بن عبد  سلمان 
اهلل   حفظهما  سلمان  بن  حممد  االمري 

باسرتاليا  االسالمية  االقليات  بدعم 
والعامل بالتزامن مع شهر رمضان املبارك

من جهته اكد امللحق الديين انور الصولي 
ان خدمة اجلاليات االسالمية واملسلمني يف 
اليت  واالسس  الركائز  احدى  هي  العامل 

سارت على نهجها اململكة منذ تاسيسها . 
وقد اشادت كلمات قادة اجلمعية واحلضور 
العربية  للمملكة  البيضاء  بااليادي 
الذي  الالحمدود  وبالدعم  السعودية 
احلرمني  خادم  حكومة  وتقدمه  قدمته 
باسرتاليا  االسالمية  للجاليات  الشريفني 
لبناء املدارس واملساجد واملراكز االسالمية  
واليت ساهمت بتعزيز موقع ودور اجلالية 

املسلمة  يف اجملتمع االسرتالي.
ويف اخلتام  قام القائم باالعمال الروقي 
على  جبولة  واحلضور  الصولي  وامللحق 
على  واطلع  واقسامها  اجلمعية   منشأت 

مشاريعها ونشاطاتها . 

سجاد من مصانع املدينة املنورة هدية من حكومة اململكة 
العربية السعودية ملسجد مجعية الضنية باسرتاليا
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MALCOLM TURNBULL MP

Prime Minister of Australia

Authorised by Andrew Hirst, Liberal Party of Australia, Cnr Blackall and Macquarie Sts, Barton ACT 2600.

يتقدم عـضو 
بلدية بايسايد

طـارق ابراهـيم
بأحر التهاني 
من الجالية 
اللبنانية 

والعربية عامة 
ومن الجالية 
االسالمية 

خاصة بمناسبة 
حلول عيد 

طـارق ابـراهـيم يهـنئ

الفـطر السعيد، أعاده اهلل على الجميع 
بالخري واليمن والربكات وعلى اوطاننا 

العربية  باألمن واالستقرار والسالم وعلى 
اسرتاليا بالتقدم واالزدهار..وكل عام 

وأنـتم بألف خري.
فــطر مـبارك للـجميع

يتقدم نائب 
رئيس بلدية 

بايسايد

جـو عـواضة
بأحر التهاني من 
اجلالية اللبنانية 
والعربية عامة 
ومن اجلالية 

جــو عــواضة  يهـنئ

االسالمية خاصة مبناسبة حلول عيد الفـطر 
السعيد، أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن 
والربكات وعلى اوطاننا العربية باألمن والسالم 

وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار..وكل عام وأنـتم 
بألف خري. 

فــطر مـبارك للـجميع



Page 22صفحة 22     
اعــالناتالناشط

 2018 حـزيران   16 Saturday 16 June 2018الـسبت 

Eid Mubarak
Eid Ul Fitr is a time to give thanks for the 
spiritual growth and the blessings received 
throughout the holy month. 

OnOn this occasion, family and friends gather 
to attend special morning prayers, 
exchange greetings and gifts, share a 
celebratory meal, and give generously to 
others, especially those less fortunate. 

OnOn behalf of our family, Edel and I extend 
our best wishes to everyone celebrating 
Eid Ul Fitr.

auburn@parliament.nsw.gov.au
(02) 9737 8822

Mr Luke Foley MP 
Lidcombe Centre
Mezzanine Level

92 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141Lidcombe NSW 2141
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يتقدم الدكتور
عـماد بـّرو

بأحر التهاني من اجلالية 
اللبنانية والعربية عامة 
واالسالمية خاصة حبلول 

عيد الفطر السعيد، 
أعاده اهلل على اوطاننا 
العربية باألمن والسالم 
وعلى اسرتاليا بالتقدم 

واالزدهار.. وعلى اجلميع 

الدكـتور عماد بّرو  يهـنئ

باخلري واليمن والربكات.. 

وكل عام وأنتم بألف خري.
فــطر مـبارك

I wish the Arabic 
Communities all best 

السيناتور شوكت مسلماني يهنئ

Feter 
Mubarak

أتقدم بأحر التهاني من الجالية العربية بحلول 
عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل بالخري واليمن 

والربكات على الجميع .
فطر مـبارك

of health, peace and 
prosperity as they 
celebrate Eid El-
Feter. 

On the celebratory ocassion 
of Eid-el-Fitr, Arab Bank Australia 
extends our best wishes for a 
safe and prosperous Eid.

arabbank.com.au
1800 64 64 84 

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 745 AFSL 234563
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160 Merrylands Road, Merrylands 2160
P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

May your 
hearts be 

filled with the 
joyful spirit 

of Eid.

Eid Mubarak 

عـيد  بـروحية  قـلوبكم  يـمأل  أن  اهلل  من  نـطلب 
الـفطر السـعيد. 

عـيد مـبارك

Julia Finn MP
Member for Granville

النائب صويف  كوتسيس )MP( تهنئ

عيد الفطر  هو اليوم األكثر قدسية ومتيزا يف 
الروزنامة االسالمية.

أتطلع قدما للعمل معكم مجيعا من اجل جمتمعنا احمللي. 

Eid Al - Fitr is the 
most special and 
sacred day in the 
Islamic calendar.
 I look forward 
to working with 
you for our local 

community.

Eid 
MubarakSOPHIE COTSIS MP

Member for Canterbury

Address: Suite 201, Level 2, 308 - 312 Beamish Street, 
CAMPSIE NSW 2194   P: (02) 9718 1234

فــطر ســعيد

Linda Burney
Shadow Minister for Human Services
Member for Barton

Eid  
Mubarak

Wishing everyone a blessed and 
joyous celebration.

Authorised by Linda Burney, ALP, 203/13A 
Montgomery Street, Kogarah NSW 2217

lindaburneymp @lindaburneymp(02) 9587 1555 linda.burney.mp@aph.gov.au
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Melbourneملبورن

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

 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

 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

 2018 حـزيران   16 Saturday 16 June 2018الـسبت 

الفطر  عيد  حلول  مبناسبة 
املبارك يتقدم مدير مكتب 
اهلريالد  جلريدة  ملبورن 
الثقايف  املنتدى  ورئيس 
السوري  االجتماعي 
األسرتالي الدولي اإلعالمي 
اسحق  ميالد  واحملامي 
فصيحة  موني  وعقيلته 
العالقات  جلنة  رئيسة 
يف  األسرتالية  السورية 
املنتدى الثقايف االجتماعي 
السوري األسرتالي من أبناء 
اجلالية العربية املسلمة يف 
العربي  والوطن  االغرتاب 
من  راجني  التهاني  بأحر 
اهلل أن يعيده عليهم باخلري 
والربكات وكل عام وأنتم 

بألف خري.

مكـتب اهلـريالد فـي مـلبورن يهـنئ
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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

Hatem Electrical Contracting

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

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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أقام مجلس الجالية اللبنانية يف نيو 
املاضي،  االحد  غروب  ويلز،  ساوث 
يف  وذلك  حاشدا  رمضانيا  افطارا 
يف  مصطفى  خليل  الدكتور  قاعة 

ارنكليف.
نائب  اىل  اضافة  االفطار،  حضر 
رئيس  ليفربول  بلدية  رئيس 
وأمني  كرنيب  علي  املجلس 
وعدد  طنوس  الياس  الصندوق 
النواب  من  كل  املجلس،  اعضاء  من 
وآن  مينس  وكريس  كامرب  ستيفن 
ستانلي، رئيس بلدية بايسايد بيل 
عواضة  جو  ونائبه  سارافينوفسكي 
البلدية طارق ابراهيم، عدد  وعضو 
رئيس  ليفربول،  بلدية  اعضاء  من 
جو  اسرتاليا  يف  العربي  البنك 
شربل  االدارة  مجلس  وعضو  رزق 
الدكتور  برو،  عماد  الدكتور  عبود، 
قاسم  الدكتور  الشدياق،  اميل 
بعيني،  شربل  الشاعر  مصطفى، 
رئيس حركة االستقالل يف سيدني 
جمعية  رئيس  الدويهي،  سعيد 
رئيس  ناصيف،  ايلي  كفرصارون 
طنوس،  الياس  كفرحلدا  جمعية 
رئيس جمعية بحنني مصطفى حامد 
والجمعيات،  املجالس  من  وعدد 
ليندا  النائب  مكتب  موظفي  كبري 
ممدوح  والزمالء  بان  ليون  بريوني 
ديب  واحمد  حافظ  والهام  سكرية 
كبري  وعدد  رزق  بو  وانطونيوس 
 250 الـ  تجاوز  الجالية  ابناء  من 

شخصا.
عرّف املناسبة السيد الياس طنوس 
فقدم التهاني للجميع بشهر رمضان 
العربي  البنك  وشكر  املبارك 
الذي  الدعم  على  رزق  جو  ورئيسه 

يقدمه للمجلس.
النواب  من  كل  االفطار  وتحدث يف 
آن ستانلي وستيفن كامرب وكريس 

افـطار رمـضاني حـاشد ملـجلس الـجالية اللـبنانية يف نـيو سـاوث ويـلز

جو  العربي  البنك  ورئيس  مينس 
بمزايا  املتكلمون  نوه  حيث  رزق 
االلفة  شهر  الفضيل،  الشهر  هذا 
ملرضاة  والعمل  لآلخر  واالحسان 
اهلل. كما القى الشاعر شربل بعيني 
نالت  املناسبة  وحي  من  قصيدة 

اعجاب الحضور.
كرنيب  علي  املجلس  رئيس  والقى 

الكلمة التالية:
يسعد مجلس الجالية رئيسا واعضاء 
الجميع  من  بالتهاني  يتقدم  ان 
املبارك  رمضان  شهر  بمناسبة 
سائلني العلي القدير ان يوفقنا ألداء 

صالح األعمال.
مناسبة  الكريم  رمضان  شهر  ان   
ألداء  طيبة  فرصة  وهو  عظيمة 
ان  علينا  يجب  بحيث  الطاعات 
سواء  فيها  العمل  ونخلص  نغتنمها 
يف  او  الشخصي  الصعيد  على  كا 
وهو  الوطن  اجل  من  العام  العمل 
علينا  واالجتهاد  الجد  يف  مدرسة 
تمثل مضامينه يف االخالص والصرب 
العمل  نخلص  ان  فعلينا  واملثابرة.. 
ان  تعاىل  ونسأله  االداء  ونحسن 
يجعل ايام هذا الشهر  بداية لنهاية 
االحداث االليمة التي تمر بها منطقة 
الشرق االوسط باالجمال وان يعيده 
علينا باسرتجاع ما تبقى من اراضي 
بكرامة  والعيش  املغتصبة  الوطن 
االمن  وبسط  الوطن  ارض  على 
وجميع  لبنان  يف  والعدل  والسالم 

انحاء املعمورة.
شهور  احد  هو  رمضان  شهر  ان 
السنة املتميزة حيث يتميز عن غريه 
اهلل  اىل  بالنسبة  خصوصية  وله 
تعاىل )شهر اهلل( حيث تستجمع فيه 

املعارف والرحمة والهداية.
فمن هنا ينبغي على االنسان العاقل 
ان يراجع حساباته ويسلك الطريق 

الشهر ليس كغريه فان له عند اهلل 
حرمة وفضال على سائر الشهور.

العزائم  فينا  ابعث  اللهم  بالنهاية، 
والهمم لنقوم بالدور الحسن يف هذا 
الشهر العظيم ونبتعد عن التيارات 
االنحطاط  انواع  اىل  تحرفنا  التي 

والخروج عن القيم واملثل العليا.
عيد  ملناسبة   18 الـ  الذكرى  يف 
 25 يف  سنويا  تحل  التي  التحرير 
أيار الذكرى.. يف هذه الذكرى ال بد 
ان نتذكر  كيف اندحر الجيش الذي 
االبطال  الشهداء  ذكرى  يقهر،  ال 
الذين استشهدوا من اجل التحرير.. 

بعمليتي  االلتزام  خالل  من  اهلل  اىل 
عن  التخلي  اي  والتحلي،  التخلي 
والتحلي  السيئة  والعادات  املعاصي 
بالطاعة للرحمان وممارسة الفضائل 

الحسنة.
املبارك  الكريم  الشهر  هذا  ففي 
ويمحو  الحسنات  اهلل  يضاعف 
السيئات.. انه شهر الربكة والتوبة 
والفوز  النار  من  والعتق  واملغفرة 
الفضيلة  االشهر  من  انه  بالجنة.. 

حيث نزل فيه القرآن.
العبادة  شهر  هو   رمضان  شهر 
ففيه يصوم االنسان ويحس املؤمن 
بالناس الفقراء واملساكني انه شهر 
خالفاتنا..  ننسى  ففيه  التسامح 
شهر  الصرب..  فيه  نتعلم  شهر  
شهر  والتزكية..  والرتبية  التقوى 
املؤمن  يقوم  فيه  اذ  االستغفار 
واالستغفار  األدعية  من  بالتكثري 

طالبا شفاعة رب العاملني.
القدر فهي  ليلة  قلب شهر رمضان 
خري من ألف شهر.. فلنغتنم فضلها 
نزل  فيه  رمضان  شهر  بالدعاء.. 
الشهر  ليلة من هذا  اول  القرآن يف 
املبارك.. اذن، اجتنبوا فيه كل حرام 
هذا  الن  القرآن  تالوة  من  واكثروا 

ذكرى تحرير املدن والبلدات والقرى 
االسرائيلي  العدو   من  الجنوبية 
 2000 عام  التحرير  شكل  حيث 
الصراع  تاريخ  يف  مفصليا  منعطفا 
هذه  ويف  االسرائيلي..  العدو  مع 
الذكرى نوجه تحية اكبار واجالل اىل 
قيادة  واملقاومة  والجرحى  الشهداء 
ومجتمعا وعسى ان نحتفل بالتحرير 
شاء  ان  وفلسطني  للقدس  الكبري 

اهلل.
لنا يف  اخوة  نتذكر  ان  بد  ال  كذلك 
املحتل  يرشقون  املحتلة  فلسطني 
العدو  ويواجهون  بالحجارة  الغاشم 

من  سالح   اي  دون  بصدورهم 
لنا  القدس  ويقولون  القدس  اجل 
وستبقى لنا ويرددون القدس عربية 
العرب  اين  لكن  عربية..  وستبقى 
احد  وال  يسأل  احد  ال  القدس،  من 
واألشبال  نائم  الجميع  يطالب.. 

تـُقتل يوميا من اجل القدس..
هذا  لنا  مشاركتكم  على  نشكركم 
للبنك  خاصا  شكرا  ونوجه  االفطار 
رزق  جو  السيد  برئاسة  العربي 
نشكر  كما  االفطار  لهذا  الداعم 
الشاب النشيط لؤي مصطفى وكل 

من ساهم يف انجاح هذا االفطار.

مقدم الربنامج الياس طنوسرئيس البلدية بيل سارافينوفسكيرئيس البنك العربي جو رزقالنائب آن ستانليالنائب كريس مينسالنائب ستيفن كامربرئيس املجلس علي كرنيب

من اليمني، ابراهيم، كرنيب، ديب، ناصيف، مرعي، عواضة، بعيني وحضوركرنيب، كامرب، مينس، ستانلي، عواضة، ابراهيم، مصطفى، ديب، هندي، كبي، مرعي وحضورالشاعر شربل بعيني
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شــعر وأدب
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مرتعة بأنفاس العنب 

أقف عند كروم اللهفة 

أترّقب كؤوس الغمام  

فهل يبتّل ريق الوعد 

و يرتاقص  املداد 

يف أحضان القصيد

                                     

***

يف ليلة مقمرة 

جتسس القلب على بنات أحباري 

و عند انثيال الفجر 

وشى بها إىل اخلريف 

فاخضّرت األوراق

                                    

***

ارتديت احللم… 

و حّلقت ببياض اللهفة .. 

وبال موعد 

تلّقفين كتاب

                                      

***

يف حفلة الوداع…  

كان علي اللحاق 

بذاكرتي اليت أسرعت لرتتديك

                                     

***

هرولت مذعورة من ذلك الكابوس الذي 

سكن خياهلا فعلقت بشباك القدر 

احملّملة خبفوت احللم 

                                    

       ***

عرب أرجوحة و فائض جدائل ..

ذاكرتي  إىل  احللم  ضفاف  عربُت 

اللبنية..

هناك كانت همسات الّندى تدغدغ أوتار 

الّروح و تزّف مالمح الّزرقة إىل صباح 

األجنحة 

هناك حيث ال نضوب ألخضر املدى إذ 

ال ليل لآلهلة تنّفس الّروح أجبدّية املاء   

حينها كان علّي أن أغمص نزف الساعات 

العمر  عقارب  أعيد  ثم  أنينها  أطفئ  و 

ألبقى هناك 

فهناك….

هناك فقط أتنفس احلياة 

ولكن ……!!؟؟

مثرية حسني  

همسات على ضفاف احللم 

يرى الفالسفة وعلماء االجتماع أن القداسة شعور 
يتخلل سلوك اإلنسان يف مجيع منظوماته الفكرية 
واجملتمعية والطبيعة اخلارجية، فهي ليست مرحلة 
عاشها اإلنسان. وإمنا تتخلل كالاً من بنية الشعور 

اإلنساني والزمان واملكان.
كتابه  يف  اجليد  عبد  سليمان  طه  يقدم  إيالف: 
ا  وطرحاً رؤية  إلياد«  مريسيا  عند  القداسة  »قيمة 
متميزين لفلسفة الدين لدى الفيلسوف واملؤرخ 
والروائي الروماني مريسيا إلياد، من خالل حتليل 
عن  والبحث  واألسطورة،  املقدس  عن  مفاهيمه 
قيمة  أن  ا  مؤكداً الدين،  يف  واملعنى  التاريخ 
القداسة تعد فكرة جوهرية يف فلسفة الدين، بل 
تكاد تكون الفكرة املركزية اليت تدور حوهلا كل 

فلسفة تتناول الدين بشكل عام.

خترتق الزمان واملكان
وقد نالت اهتمام فالسفة الدين، باعتبارها قيمة 
دينية عليا، وتطورت دراساتها بداية من القرن 
 .»1834 ـ   1768 ماخر  »شلري  لدى  عشر  التاسع 
 »1937 ـ   1869 أوتو  »رودولف  بها  اهتم  ثم 
الرائد  الكتاب  وهو  القدسي«،  »فكرة  كتابه  يف 
وفلسفة  الالهوت  علم  ا يف  بالغاً ا  أثراً ترك  الذي 
»مريسيا  على  واضح  أثر  له  كان  وقد  الدين، 
وعلى  والدنيوي«،  »املقدس  كتابه  يف  إلياد« 
من  القداسة  فكرة  تناولوا  الذين  الدين  فالسفة 
وجهة نظر فينومينولوجية، مثل »ناتان سودربلن« 
و«بريد كرستنسن« و«جريادروس فان دي ليو« 

و«جواشيم واتش«.
عن سابقيه  متّيز  إلياد  أن  إىل  اجليد  عبد  وأشار 
جبوانب عدة، منها االعتماد على الدراسة التارخيية 
التأكيد على  الدينية يف تطورها، ومنها  لألفكار 
النزعة  مفهوم  تتجاوز  عاملية،  إنسانية  نزعة 
بني  مجع  كما  النهضة،  عصور  يف  اإلنسانية 
الفينومينولوجي.  واملنهج  اهلرمنيوطيقي  املنهج 
ا بني الفلسفة واإلبداع األدبي يف فن  ومجع أيضاً
لتأمالته  ا  جتسيداً عامة  رواياته  فكانت  الرواية، 
الفلسفية، وهو يف هذا املنوال ينسج على منوال 
كبار الفالسفة الوجوديني، مثل »جان بول سارتر« 
»الذباب«  مثل مسرحية  ورواياته،  يف مسرحياته 
كامي«،  »ألبري  كذلك  ومثل  »الغثيان«،  ورواية 

وغابرييل مارسيل وغريهم.
ورأى عبد اجليد أن آراء الفالسفة وعلماء النفس 
يتخلل  شعور  القداسة  أن  حول  جتتمع  واالجتماع 
الفكرية  منظوماته  مجيع  يف  اإلنسان  سلوك 
واجملتمعية والطبيعة اخلارجية، فهي ليست مرحلة 
بنية  من  كالاً  تتخلل  هي  وإمنا  اإلنسان.  عاشها 
آخر  مبعنى  واملكان.  والزمان  اإلنساني  الشعور 
أعماق  من  تنشأ  حدسية  قوة  املقدسة  أفكارنا 

الشخصية.

األسطورة على مر العصور
حماولة  يف  تظهر  قد  القداسة  قيمة  إن  وقال 
إسقاط  خالل  من  والعقل  الدين  بني  التوفيق 
صفة التقديس على أمكنة وأزمنة وأدوات خمتلفة 
مباشرة،  غري  بطريقة  املقدس،  إدراك  حملاولة 
ولكن ال ميكن أن خيضع املقدس كلية إىل العقل 
غري  بطريقة  اإلنسان  يلجأ  ولذلك  احلدس،  أو 
إخضاع  إىل  الفرد  جانب  من  الذات  ملموسة يف 
املقدس،  إدراك  خلدمة  واألماكن  األزمنة  بعض 
ا  فيضفي على تلك األزمنة واألماكن معنى قدسياً

فيحّول الدنيوي إىل مقدس.
وسيلة  تعترب  األسطورة  أن  إىل  اجليد  عبد  أملح 
أنها حكاية  الرموز، مبعنى  العامل من خالل  لفهم 
غري حمددة من الناحية الزمنية، فتتخطى التاريخ، 
األسطورة  وتعد  األزمنة.  لكل  صاحلة  وتصبح 
عودة إىل القيم البطولية األولية املوجودة يف كل 
ثقافة، كما حتكي األسطورة قصة مقدسة، وتعود 

ا إىل قصة واقعية. بنا أحياناً
هذا ال مينع من اختالف مفهوم األسطورة وتغرّي 
احتياجات العصر هلا، فاألساطري احلديثة ال تعتمد 
على  وإمنا  امللحمي،  السرد  على  روايتها  يف 
واخليال  املتحركة  الصور  مثل  احلديثة،  الوسائل 
الوحي،  حمل  حلت  العلم  فأسطورة  العلمي. 
وأسطورة اخللود اعتمدت على جتارب حفظ اجلثث 
بالتربيد. وتعد األساطري اليت عرض هلا إلياد يف 

مؤلفاته خري دليل على جتسيد قيمة القداسة بني 
اهلرمنيوطيقي.  واملنهج  الفينومينولوجي  املنهج 
بنمط وجودها.. وال  تتحدد  األسطورة  أن  مبعنى 
تتاح لنا معرفتها إال مبقدار ما تكشف عن شيء 
معنّي جتلى بتمام، وذلك التجلي هو يف آن واحد 
إبداعي ومقدس، ألنه يؤسس على السواء بنية 

ا للبشر. للواقع وسلوكاً
ا خلري أو  وأكد أن األسطورة ليست حبد ذاتها ضماناً
أخالق، إمنا وظيفتها الكشف عن النماذج البدائية 
وإضفاء معنى على العامل والوجود البشري، كذلك 
ا يف تكوين اإلنسان، بفضل  ا كبرياً هي تلعب دوراً
األسطورة تكونت أفكار مثل الواقع والقيمة، كما 
صار باإلمكان فهم العامل مبا هو كون تام الصنع 
ومفهوم وذي معنى، واألساطري حتكي لنا كيف 
صنعت األشياء ومن خلقها؟ وملاذا خلقت؟ ويف 
أي زمان كان خلقها؟.. إن مجيع هذه املكاشفات 
ا ما، ألنها تشكل  ا نوعاً ا مباشراً تهم اإلنسان اهتماماً

ا. ا مقدساً تارخياً

دعوة إىل أنسنة جديدة
ولفت عبد اجليد إىل أن مفاهيم املقدس وأشكاله 
مقدسة،  شجرة  أو  حجر  الطبيعة  ففي  تعددت، 
وشياطني،  ومالئكة  آهلة  السماوي  العامل  ويف 
ويف التاريخ االجتماعي سلف مقدس، وعند الفرد 
صويف أو قديس، حيث ال ميكن تفسري املقدس 
وفق معتقد أو ديانة حمددة، إمنا املقدس ميكن 
تعريفه بعاملية عاطفية نابعة من أعماق الشخصية، 
ومل يكن املقدس نقيض الدنيوي بشكل ثابت، 
وإمنا العالقة بني املقدس والدنيوي عالقة جدلية 
وتبادلية، حيث حيتل أحدهما مكان اآلخر، فيصبح 

ا. ا واملقدس دنيوياً الدنيوي مقدساً
وأوضح أن إلياد ذهب عكس التيار السائد يف 
وتاريخ  جديد،  إنساني  مذهب  إىل  ا  داعياً زمانه، 
لألديان يأخذ يف االعتبار ثقافة اإلنسان الشاملة 
رد  إن  حيث  الكوني،  اإلنسان  ثقافة  هي  اليت 
املعتقدات واألفكار الدينية إىل جذورها التارخيية 
احلداثة  لعصر  ا  مميزاً ا  وملمحاً خاصة،  مسة  يعترب 
ا من جوانب النقد التارخيي للنصوص  بوصفه جانباً
اجلديدة  النظر  بزاوية  إلياد  اهتم  كما  املقدسة. 
اليت قدمها علم نفس األعماق، وقارن بني فرويد 
شخصية  فرويد  ومعترباًا  يونغ،  مفضالاً  ويونغ 
انتقالية ال تزال تتعلق بالقرن التاسع عشر بكل 
ما فيه من منهجيات ونزعات وضعية وإسقاطات 

سلبية حول تطور األديان.
املؤرخني  عن  متيز  إلياد  إن  اجليد  عبد  وقال 
أمساه  جلانب  انتقاده  يف  له  املعارضني 
»االختزالية التارخيية« لدى املؤرخني الذين أنكروا 
على الظاهرة الدينية معناها ومقاصدها، ولكن ال 
يستطيع إلياد ختطي هذه االختزالية يف مؤلفاته، 
القداسة.  قيمة  يف  الدينية  القيم  اختزل  حيث 
استخدم إلياد املنهج اهلرمنيوطيقي أو االجتهاد 
الدين  أن  يف  النظر  على  يقوم  الذي  التأويلي 
يفرتض وجود جتربة دينية أو اختبار ديين خيوضه 
ا  اختباراً أو  جتربة  كان  سواء  ويعيشه،  اإلنسان 
للمقدس أو القداسة ذاتها، فإنها تشكل القوام 

الذي تتكون به كل ظاهرة كونية.

احلاجة إىل بدايات
الشعوب  وطقوس  ديانات  اجليد  عبد  درس 
البدائية. وأوضح أن النماذج البدائية وقداستها 
األفعال  على  التقديس  صفة  إضفاء  ثم  ومن 
اإلنسان،  عند  احلياة  قيمة  على  دليل  الدنيوية 
البدائي،  النموذج  ا تكرار فعل  الذي حياول دائماً
إحياء  املثالي  النموذج  فعل  تكرار  معنى  وليس 

لآلهلة، وإمنا هو فعل تكرار فحسب.
العليا  اآلهلة  جبانب  األديان  تاريخ  أن  وأضاف 
سطح  على  من  ختتفي  أخرى  آهلة  عرف  اخلالقة 
األرض، ولكنها ختتفي، ألن الناس قد قتلوها، 
ولكن بعد فعل القتل هذا انبعاث ووالدة جديدة 
يف  واضح  وهذا  الكونية،  الظواهر  خمتلف  يف 

طقوس األديان األسرتالية.
العامل  يف  الدنيوية  األعياد  أن  إىل  وتوصل 
زالت  ما  القداسة،  أجواء  عن  البعيدة  احلديث، 
حتتفظ بالبنية والوظيفة األسطورية، وهذا واضح 
رأس  قدوم  عند  القلوب  اليت متأل  املسرات  يف 

السنة، أو األفراح عند والدة الطفل، أو عند بناء 
بيت، أو حتى عند اإلقامة يف منزل جديد، فكل 
هذه املواقف تكشف عن احلاجة إىل بداية جديدة 
ا، وإىل أن  ا غامضاً مطلقة حيس بها املرء إحساساً
 ، ا شامالاً يبدأ حياة جديدة، أي إىل أن ينبعث انبعاثاً
املسرات  تلك  بني  الفاصلة  املدة  كانت  مهما 

وبني منوذجها األسطوري القديم.
وكشف عبد اجليد عن مظاهر املقدس يف فلسفة 
كشفت  اليت  واملكان،  الزمان  يف  خاصة  إلياد 
عن أدلة متشابهة للسلوك الديين عند اإلنسان، 
تعكس يف ظاهرها رؤية واحدة لألديان، وتدور 
هذه الرؤية حول اجلوهر البدئي أو وحدة املقدس 
أو حول عقيدة حمورية هي الكينونة الذاتية اليت 
يف  اإلنسان  إن  حيث  املقدس،  ذاتها  يف  هي 
ا أو ال ديين، هو يدين  ا كان متديناً فلسفة إلياد أياً

بالديانة الكونية.

بني املنهج والتأويل
إن  حيث  مقدسة،  جمملها  يف  احلياة  أن  ورأى 
اإلنسان  إىل  بالنسبة  يكون  ما  وقت  الدين يف 
عبارة عن طريقة تفكري، أو عقيدة إميان، وأسلوب 
مميز للتأمل يف العامل. ويف أوقات أخرى يبدو 
منط  أو  واحلب،  للتصرف،  أسلوب  مبثابة  الدين 
خالل  فمن  الشخصية،  وتكوين  للسلوك  حمدد 
ا يرى إنسان اجملتمعات البدائية  هذه الرؤية أيضاً
مقدسة،  تكون  ألن  قابلة  كليتها  احلياة يف  أن 
والوسائل اليت ميكن من خالهلا التقديس كثرية، 
ألن احلياة تعاش على صعيدين، باعتبارها جتري 
مبا هي وجود بشري، ويف الوقت نفسه تشرتك 
حياة  وهي  البشري،  الشرط  تتجاوز  حياة  مع 

الكون واآلهلة.
حيتوي الكتاب على مدخل يعرض لفهوم املقدس 
ومن ثم القداسة، وموقعهما يف التجربة الدينية 
وغريها  اليونان  وبالد  املصرية  احلضارات  عند 
مفهوم  يف  ا  تطوراً شهدت  اليت  احلضارات  من 
القداسة. ثم بابني األول عنوانه »قيمة القداسة 
فصلني،  على  وحيتوي  والتأويل«،  املنهج  بني 
األول منهما بعنوان »قيمة القداسة وتأويلها يف 
بالقيم  القداسة  عالقة  وتناول  املعاصر«،  الفكر 
والنفسية  االجتماعية  الناحية  من  وتفسريها 
والناحية الفلسفية عند أبرز املفكرين يف القرنني 
التاسع عشر والعشرين. أما الفصل الثاني فبعنوان 
»املالمح العامة لفكر إلياد الديين وتطوره«، فقد 
اهلرمنيوطيقي  واملنهج  »إلياد«  مؤلفات  تناول 
الفينومينولوجي، الذي استخدمه يف معاجلة قيمة 
القداسة، وهكذا تتم يف هذا الباب معاجلة قيمة 

القداسة على مستوى التنظري.
بني  القداسة  وعنوانه«قيمة  الثاني  الباب  أما 
على  فيحتوي  والفينومينولوجيا«  اهلرمنيوطيقا 
»جتليات  بعنوان  منها  األول  فصول.  ثالثة 
القداسة وتكرار خلق العامل عند الشعوب البدائية 
وأثرها على العامل احلديث من منظور فكر إلياد«، 
البدائية  الشعوب  ممارسات  من  مناذج  وتناول 
املقدسة وأثرها على األفعال الدنيوية واالعتقاد 
يف ضرورة خلق العامل وقيمته املقدسة، من خالل 

والدة الزمان.

طرق الوجد القدمية
القديم  مبعناها  األسطورة  مفهوم  عاجل  كما 
لفكرة  ا  جتسيداً األسطورة  تعد  حيث  واحلديث، 
القداسة بني اهلرمنيوطيقا والفينومينولوجيا، وال 
تتاح لنا معرفتها إال مبقدار ما تكشف عن شيء 
اآلن  يف  هو  التجلي  ذلك  بتمامه.  تتجلى  معنّي 
عينه إبداعي ومقدس: ألنه يؤسس على السواء 

ا للبشر. بنية للواقع وسلوكاً
الطبيعة  »قداسة  بعنوان  الثاني فهو  الفصل  أما 
للوجود  إلياد  رؤية  وتناول  الكوني«،  والدين 
احلياة،  وتقديس  العامل  على  املفتوح  اإلنساني 
وكذا الوجود اإلنساني املفتوح على العامل، ألن 
صورة  إنه  حيث  من  الدين  يرى  احلديث  العامل 
فجاء  الثالث:  الفصل  أما  للعامل.  وتصور  حياة 
بنّي  القدمية«  الوجد  وطرق  »الشامانية  بعنوان 
احلياة  عن  يدافع  الشامان  أن  الباحث كيف  فيه 
 ، والعقم وسوء احلظ  األمراض  والصحة ويعاجل 

كما يعد دور الشامان الرئيس هو الدفاع.

املقدس منظومة شاملة تتجاوز املفهوم الديين
محمد الحمامصي - ايالف
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افــطار
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منسقية  املستقبل  تيار  اقام 
يوم  السنوي  إفطاره  سيدني 
السبت يف 23 من شهر رمضان 
املبارك املوافق 2018/6/09 يف 

قاعة وايت كاسل يف الكمبا.
حضر االفطار اصحاب الفضيلة 
الضيف الزائر من لبنان الشيخ 
نبيل  الشيخ  سيف،  فايز 
زيدان،  حسن  الشيخ  سكرية، 
الشيخ مصعب الغا،  واملقرئ 
الشيخ خالد زريقة، الشيخ ملحم 
الفرخ  د.لويس  واألب  عساف 

رئيس دير مار شربل.
ناديا  السيدة  االفطار  وحضر 
زخيا  جورج  والسيدان  صاحل 
وبالل احلايك االعضاء يف بلدية 
كانرتبريي بانكستاون، والسيدة 
عال حامد عضو بلدية كامربالند، 
السيد  السابق  البلدية  وعضو 
وسام  والسيد  صاحل،  خضر 
طارق  النائب  ممثال  املرعيب 

طالل املرعيب.
من  وفد  احلضور  يف  وشارك 
كانبريا  منسقية  يف  زمالئنا 
وممثلون عن اجلمعية االسالمية 
املنية  ابناء  مجعية  اللبنانية، 
مجعية  اخلريية،  وضواحيها 
مجعية  اخلريية،  الضنية  ابناء 
بريوت  مجعية  العربية،  الوحدة 
املنية،  حبنني  مجعية  اخلريية، 
مجعية امليناء، اجمللس اللبناني 
طرابلس  مجعية  االسرتالي، 
الزكاة، مجعية  بيت  االسالمية، 
ليفربول،  يف  االسالمي  البيت 
آل  مجعية  بتوراتيج،  مجعية 
السورية  اجلمعية  املرعيب، 
درباس  آل  رابطة  االسرتالية، 
اىل  الرياضي  اوبرن  ونادي 
اجلالية  ابناء  من  عدد  جانب 
وفعالياتها االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية ورجال األعمال.
وحضر ممثلون عن التيار الوطين 
اللبنانية،  القوات  حزب  احلر، 
امل،  حركة  الكتائب،  حزب 
املردة  وتيار  االستقالل،  حركة 
وممثلون عن الصحافة واالعالم 
اللبناني والعربي يف اسرتاليا.

الشيخ  املقرئ  االفطار  افتتح 
الذكر  من  بآيات  زريقة  خالد 

احلكيم.
سعاد  االنسة  املناسبة  وعرفت 
مرحبة  املنسقية  عضو  طالب 

باحلضور الكريم،
فايز  الشيخ  فضيلة  القى  ثم 
املناسبة  وحي  من  كلمة  سيف 
الرائد  الدور  اىل  خالهلا  تطرق 
لبنان  يف  املستقبل  لتيار 
احلكومة  رئيس  دولة  ورئيسه 
اللبنانية الشيخ سعد الـحـريـري 
الذي اثبت من خالل االنتخابات 

إفـطار رمـضاني جامع لتيار املستقبل

كافة  ميثل  انه  االخرية  النيابية 
تيار  وليس  اللبنانية  األحزاب 
وحدة  الن  فحسب  املستقبل 
الوطن هي  اللبنانيني ومصلحة 
أوىل أولوياته حيث اصبح بذلك 
ودولية  وعربية  وطنية  ضرورة 
كما كان والده الرئيس الشهيد 

رفـيـق الـحـريـري.

منيمنة  مرينا  االنسة  وألقت 
يف  االغرتاب  قطاع  منسقة 
عرب  كلمة  املستقبل  تيار 
تناولت  بريوت  من  اهلاتف 
السياسية  األوضاع  فيها 
على  املستجدة  واالقتصادية 
صعيد تشكيل احلكومة والوضع 
العام و شكرت احلضور الكريم 
منهم  العاملني  التيار  واعضاء 
واملنتسبني ومجيع ابناء اجلالية 
الرئيس  حتيات  اليهم  ونقلت 
وتقديره  وحمبته  احلريري  سعد 

للجالية اللبنانية يف اسرتاليا.

 والقى احلاج عمر شحادة منسق 
املنسقية  كلمة  سيدني  مدينة 

وجاء فيها:
نلتقي اليوم حول مائدة اإلفطار 
الرمضانية اليت جتمعنا كل عام 
يف منسقية سيدني، مستذكرين 
رفيق  الشهيد  الرئيس  موائد 
الناس  مجع  الذي  احلريري 
واإلنتماءات  الطوائف  كل  من 
والطبقات اإلجتماعية يف جتسيٍد 
عملي )حقيقي( للعيش املشرتك 
كأسلوب حياة وليس كنظريات 

بعيدة عن التطبيق .
الشهيد  الرئيس  مجع  لقد 
الدين  رجال  إىل  مائدته  على 
املسلمني، نظرائهم املسيحيني 
السياسيني  حلفائه  وإىل 
مشهد  يف  الشرسني،  خصومه 
جامع ميثل لبنان بكافة تالوينه 

وشرائحه اإلجتماعية.
الرئيس  احتفاء  يقتصر  مل 
املشهد  أطياف  بكافة  الشهيد 
رمضان،  شهر  على  اللبناني 
مجيع  على  حرصه  كان  بل 
سياسيًا  نهجًا  اللبنانيني، 
خالل  من  إن  ثابتًا،  واجتماعيًا 
إرساء املناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني يف اتفاق الطائف، 
الدولة  مرافق  تطوير  من  وإن 
اليت ختدم اللبنانيني كافة، وإن 
واملنح  املساعدات  تقديم  من 
مندون متييز طائفي أو سياسي 

أو مناطقي.
الذي  احلريري  رفيق  هو  هذا 
مدرسته  إىل  باإلنتماء  نفتخر 
اإلستمرار  على  نعاهده  والذي 
دعم  إىل  الداعية  مبسريته 

مؤسسات الدولة وعدم اإلجنرار 
إىل الزواريب املذهبية الضيقة 
األهلية  احلرب  إىل  تؤدي  اليت 
اليت دفعتنا إىل اهلجرة تاركني 
وراءنا أعزاء لنا يف الوطن الذي 

حنب ونعشق .
و  االنتخابات  انتهت  وأضاف 
احلريري  سعد  زعامة  تكرست 
علىمستوى الوطن و اثبت انه 
الي  ميكن  ال  و  الصعب  الرقم 
ان  اجلميع  أيقن  الغاءه.  أحد 
التعبري  هو  الشعيب  االستفتاء 
ثبات  و  قوة  عن  احلقيقي 
مجهوره  واقتناع  احلريري  سعد 

مبواقفه.
احلريري  سعد  الرئيس  رضي 
القانون  االصعب،  بالقانون 
االنتخابات  وحصلت  النسيب، 
يف  احلكومة  رئيس  سجل  و 
قاموس اجنازاته ملصلحة الوطن 
اجنازا اخر يف لبنان و يف دول 
واكب  الذي  هو  االغرتاب، 
على  واطلع  هذهاالنتخابات 
جمرياتها و افتخر بنتائجها وله 

منا التحية و الشكر.
االنتخابات وراءنا  اآلن اصبحت 
بالرغم  اهدافنا  فيها  حققنا  و 
و  التحجيم  حماوالت  كل  من 
قدر  على  كنا  لكن  و  العرقلة 

املسؤولية .
الرئيس  لبنان،  يف  اليوم 
اإلسراع  على  منكب  احلريري 
بتشكيل احلكومة، والتوافق على 
يتحمل  أن  قادر  حكومي  فريق 
التحديات  مواجهة  مسؤولية 
واالجتماعية  االقتصادية 
والوطنية. و حنن نؤيد الرئيس 
احلريري   يف ما يشدد عليه و 

يقوله:
عدم  حالة  من  البلد  »نقلنا 
االستقرار.  حلالة  االستقرار 
يشعروا  أن  يريدون  الناس 
ماحيصل  يرون  ألنهم  باألمان، 

يف دول أخرى«.
و حنن نطالب ان تتكون احلكومة 
وليس  للعمل  عمل  فريق  من 
للنقار السياسي الن اللبنانيني 

بأمس احلاجة للخدمات و مقومات 
العيش الكريم و هذه مسؤولية 

الدولة جبميع مؤسساتها.
و حنن يف هذه األيام نشهد ما 
جيري يف األراضي الفلسطينية 
السفارة  افتتاح  من  احملتلة 
االمريكية يف القدس و اعمال 
عنف جتاه الشعب الفلسطيين . 
نعيد ونؤكد استنكارنا ملا حيصل 
و نكرر ان قضية القدس هي 
تيار  يف  املركزية  القضية 
املستقبل، ونذكر بقول الشاعر 
الشابي  القاسم  ابو  التونسي 
إذا  احلياة:  إرادة  قصيدته  يف 
الشعــب يومــا أراد احليــاة فال 
وال  القــدر.  يستجيب  أن  بـــد 
بـــد لليــــل أن ينجلـــي والبـــــد 

للقيـــــد أن ينكســـــر.
وهنا نوجه حتية طيبة خالصة اىل 
املناضل  الفلسطيين  الشعب 
ونقول نعم ال بد لليل ان ينجلي 
و ال بد للحق ان يظهر و ال بد 

من النصر القريب بإذن اهلل.
كلمته  شحادة  احلاج  وأنهى 
والتقدير  بالشكر  متوجهًا 
واألخوات  األخوة  مجيع  اىل 
واالصدقاء  األعضاء  من 
اتسمت  الذين  واملناصرين 
او  كمندوبني  مشاركتهم 
مقرتعني يف االنتخابات النيابية 
سيدني  يف  األخرية  اللبنانية 
واملثابرة  باحلماس  ولبنان 
وخص  الشديد.  واإلخالص 
بالشكر اعضاء جملس املنسقية 
من  وكل  وقطاعاتها  ودوائرها 
عمل وساهم يف التحضري هلذا 
على  وحرص  الكريم  االفطار 

راحة احلضور الكرام.

ويف اخلتام مت تقديم شهادات 
منسقية  من  وتقدير  شكر 
املستقبل  تيار  يف  االغرتاب 
من  لكل  سيدني  ومنسقية 
شارك يف محلة التيار االنتخابية 

ومندوبني  إداريني  من 
انتخابات 2018  ومساعدين يف 
يف  مشاركتهم  كانت  سواء 
اسرتاليا أم يف لبنان. وقدمت 
هديتني  اخلريية  امليناء  مجعية 
تذكاريتنب ملنسق املدينة احلاج 
عمر شحادة وملسؤولة الشؤون 
التنظيمية د. زينة مرعي تقديرا 
القيمة  خلدماتهما  اجلمعية  من 

للجالية،

تيار املستقبل منسقية سيدني 
يشكر كل من لبى دعوته وحضر 
اهلل  سائلني  الرمضاني  إفطاره 
تعاىل ان يعيد الشهر الفضيل 
واليمن  باخلري  اجلميع  على 
والربكات وعلى اسرتاليا بدوام 
التقدم واالزدهار وعلى ولبنان 
العامل  وعلى  واالستقرار  باخلري 
باألمن واالمان. وكل عام وانتم 

خبري.
الشؤون اإلعالمية فيصل قاسم
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صــحة ومـجتمع

صحفية  تقارير  أعلنت  ما  هذا  السرطانية«،  األورام  »وداعا 
عاملية، بعد نشرها تقارير تظهر اكتشاف علمي »مذهل« توصل 

له علماء بريطانيني خيص مرضى السرطان.

وقالت صحيفة »الديلي تليغراف« الربيطانية إن علماء بريطانيني 
ميكنها  املغناطيسية  املعدنية«  بـ«البذرة  يوصف  ما  اكتشفوا 

تدمري أورام املخ، يف 10 دقائق فقط.

ويستخدم االبتكار اجلديد »ماسحات الضوء«، من أجل تسخني 
اخلاليا السرطانية حتى متوت.

وطورت جامعة »لندن كوليدج« الربيطانية العالج اجلديد، الذي 
يتضمن حقن »بذرة« معدنية مغناطيسية صغرية يف جمرى الدم، 
 10 يف  لتدمريه  السرطانية،  اخلاليا  موقع  إىل  توجيهها  ليتم 

دقائق فقط.
ويستخدم العلماء »املاسح الضوئي« لتسخني البذور املعدنية، 
يف  تكون  اليت  األنسجة  يف  اخلاليا  موت  يف  تتسبب  اليت 

داخلها.
وال يقتصر العالج على قتل اخلاليا السرطانية فقط، بل حيفظ 
أو  التقليدية  للجراحة  الضارة  التأثريات  من  السليمة  اخلاليا 

العالج اإلشعاعي.

 وجرب الفريق البحثي تلك التقنية على أدمغة اخلنازير، وخيططون 
لالنتقال إىل التجارب البشرية السريرية ملرضى السرطان خالل 

العامني املقبلني.

وال يقتصر ذلك العالج على مرضى سرطان الدماغ فقط، بل 
األورام  من  وغريها  الربوستاتا  سرطان  ملرضى  عالجه  ميكن 

السرطانية.

ومن املتوقع أن يكون العالج متاحا لكافة املرضى حول العامل 
خالل السنوات اخلمس املقبلة.

كاليفورنيا،  جامعة  يف  التصوير  أستاذ  ليثغوي،  مارك  وقال 
وأحد أعضاء الفريق البحثي:

ماسح  إىل  يذهب  املريض  أن  يف  تكمن  بسيطة،  »الفكرة 
التصوير بالرنني املغناطيسي، ثم حيدد موقع الورم يف الدماغ 
أو الربوستاتا، ثم يتم زرع البذرة الصغرية، اليت ستكون أصغر 

قليال من حبة األرز، لتذهب إىل موقع الورم«.

وتابع »ميكن توجيه البذرة بدقة حقيقية لتجنب أي مناطق أخرى 
ال نريد الذهاب إليها، مثل القشرة احلسية احلركية يف الدماغ 

أو املناطق املتعلقة بالذكريات، وما إىل ذلك من مناطق«.

»ثم يتم بعد ذلك توجيه موجات راديو بسيطة لتسخني البذور 
لتقتل مجيع اخلاليا السرطانية ومحاية اخلاليا السليمة«.
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بفوائد  االسكندنافية  واحلمية  املتوسط  األبيض  البحر  تتميزمحية 
غذائية مماثلة، إذ ترتبطان باخنفاض معدل اإلصابة بأمراض القلب، 

واألوعية الدموية، والسرطان، والسكري من النوع الثاني.

واحمللية  واملستدامة  املومسية  »األطعمة  على  احلميتان  وتعتمد 
األبيض  البحر  محية  وتركز  النباتي«.  الطعام  على  الرتكيز  مع 
املتوسط على الفاكهة، واخلضار، واملكسرات، واحلبوب الكاملة، 
وزيت الزيتون. أما بالنسبة إىل احلمية االسكندنافية، فهي تشمل 
من  اخلالية  واألمساك  الدهنية،  واألمساك  والفاكهة،  التوت، 

الدهون،باإلضافة إىل البقوليات، واخلضار، واحلبوب الكاملة.

ورغم أن احلميتني متشابهتني، إال أنه ُيوجد اختالفًا بينهمامن ناحية 
الدهون املستخدمة، إذ أن منطقة البحر األبيض املتوسط تشتهر 
بزيت الزيتون، بينما النظام الغذائي الشمالي يعزز من استخدام 

زيت الكانوال.
 

ويتميز النوعان من الزيوت بالدهون األحادية غري املشبعة، واليت 
تعزز بدورها من صحة القلب من خالل رفع مستوى الكوليسرتول 

اجليد، وخفض الكوليسرتول الضار.
 

وأشارت لوري رايت، أخصائية التغذية واملتحدثة باسم أكادميية 
التغذية إىل أنه من املهم مراقبة كميات الطعام املستهلكة خلسارة 
الشمالي  الغذائي  النظام  أن  من  الرغم  على  أنه  موضحة  الوزن، 
صحي، إال أنه ال حيدد كمية الطعام اليت يتعني عليك استهالكها.

 
نكهات  ابتكار  إىل  اجلديد  االسكندنايف  الغذائي  النظام  ويهدف 
املنتجات  وتناول  لألغذية،  الغذائية  القيمة  وزيادة  جديدة، 
يف  املطبوخ  الطعام  من  املزيد  تناول  إىل  العضوية،باإلضافة 

املنزل، وجتنب اإلضافات الغذائية.
 

وقدم روبرتو فلور، الذي يرأس قسم البحث والتطوير يف خمترب 
األغذية االسكندنايف جبامعة كوبنهاجن، مثااًل على طبٍق يظهر روح 
املطبخ االسكندنايف اجلديد، حيث ُيطهى حبار دمناركي مدخن مع 
خملل الكرفس، ومرق السمك احلامض، وُتقدم جبانبه األزهار الربية 

املخللة.
أما بالنسبة إىل وجبة اإلفطار، فهي تشمل الفاكهةاجلافة، واحلبوب، 
والتوت، ومنتجات األلبان املخمرة. وحتتوي وجبة الغداء على خبز 
والسمك،  واملخلالت،  املخمرة،  واملنتجات  والسلطات،  اجلاودار، 

والبيض، والفطر، باإلضافة إىل كمية كبرية من اخلضار.

ما هي احلمية االسكندنافية.. وملاذا 
جيب تناوهلا؟

وظائفه  ليمارس  الالزمة  بالطاقة  اإلنسان  جسم  الطعام  ميد 
بصورة طبيعية، فهو مبثابة وقود ال حميد عنه، لكننا قلما نسأل 

عن األسباب اليت جتعلنا نشعر باجلوع.

ويشعر مجيع الناس باجلوع حني متضي فرتة زمنية على تناوهلم 
وحيصل  آخر،  إىل  شخص  من  ختتلف  الوترية  لكن  الطعام، 
عن صداع  أحيانا، فضال  املعدة  أمل يف  عرب  باجلوع  اإلحساس 

بالرأس.

وحبسب ما نقلت »بولد سكاي«، فإن من بني أسباب الشعور 
باجلوع نقص الربوتني يف اجلسم وهو من املغذيات األساسية 

اليت تستطيع تقليل اجلوع.
 

هرمونات  إنتاج  زيادة  على  اإلنسان  لدى  الربوتينات  وتعمل 
تبعث إشارات بالشبع، بينما تقلل اهلرمونات املرتبطة باجلوع، 
وبالتالي فإن نقص الربوتني لدى اإلنسان يؤدي مباشرة إىل 

إحساسه باجلوع.
 

ومبا أن النوم يضمن اشتغال جسم اإلنسان بالصورة املطلوبة، 
فإن عدم أخذ قسط كاف منه يؤثر على مستوى »الغريلني« يف 
جسم اإلنسان وهو هرمون مرتبط بالشهية، وحني يكون هناك 

نقص يف النوم، يتناقص منسوبه فيزيد اجلوع.
ويف املنحى نفسه، يؤدي استهالك الكربوهيدرات املكررة إىل 
زيادة اإلحساس باجلوع، ولذلك ال يستحسن اإلكثار من أغذية 
حمضرة من الدقيق األبيض واملعجنات واخلبز والسكر املعاجل 
والصودا، ويكمن السبب يف أن جسمنا يقوم بهضمها بسرعة 

فنحتاج إىل الطعام بعد وقت قصري.
 

حتى  اإلمكان  قدر  الدهون  عن  االبتعاد  الناس حياولون  وألن 
حيافظوا على رشاقتهم، قد يغيب عنهم أن هلا فائدتها أيضا، 
عن  مسؤولة  هرمونات  حتفز  كما  اهلضم  مدة  تطيل  فالدهون 
الشبع، ولذلك ينصح باإلقبال عليها مبستوى معقول، فضال عن 
الذي يقلل بدوره شعور اجلوع، ففي حال شربت  املاء  شرب 

كوبا قبل تناول الوجبة ستأكل كمية أقل.
 

األلياف يف اجلسم وتناول  األخرى نقص  اجلوع  ومن مسببات 
الوجبات السريعة اليت جيري استهالكها يف العادة دون مضغ 

كاف، بينما حيفز املضغ السليم هرمونات مرتبطة بالشبع.
 

ويزداد الشعور باجلوع جراء أسباب مرتبطة بنمط احلياة املعاصر 
الذي  الكحول  استهالك  أو  مرحية  غري  ظروف  يف  األكل  مثل 

يسبب مشكلة يف الدماغ، تؤدي إىل زيادة الشعور باجلوع.
 

أمر  بانتظام، فذاك  الرياضة  املرء ممن ميارسون  إذا كان  أما 
أيضا، فهو جيعل اجلسم معتادا على  تبعات  إجيابي، لكن ذو 
وترية حرق أكثر سرعة للسعرات احلرارية، فيزداد اجلوع لدى 

اإلنسان.

معضلة الشعور الدائم باجلوع.. 
كيف نقضي عليها؟

وداعا السرطان... »البذرة 
املعدنية« تدمر األورام يف 10 دقائق

وجد علماء أمريكيون من معهد لودفيغ ألحباث السرطان أن استخدام 
صودا الطعام العادية ميكن أن يزيد بشكل كبري من فعالية العالج 

الكيميائي للسرطان.

ونشرت جملة »EurekAlert« الدراسة اليت تؤكد أن الصودا املخففة 
باملاء تقلل من محوضة اخلاليا السرطانية )عند قطع الدورة الدموية 

واألوكسجني عنها( يف عمق الورم.
ارتفاع  مع  تتجاوب  اخلاليا  أن  كيف  بالتفصيل  الدراسة  وتصف 
وفرة  قياس  عن  املسؤول   ،mTORC1 جزيء  بتثبيط  احلموضة 
الضوء  اخلاليا  إعطاء  قبل  الطبيعية(  األحوال  الغذائية )يف  املواد 

األخضر لالنقسام.

ترغب يف  »اخلاليا ال  إن  دان،  فان  الدراسة تشي  وقال مشرف 
إنتاج الربوتينات أو جزيئات حيوية أخرى يف حالة اإلجهاد، ومتيل 
إىل إبطاء عملية االنقسام والتكاثر والتنشيط، حتى ترجع األمور إىل 
طبيعتها. والفكرة بسيطة جدا، فهي ليست أدوية بآالف الدوالرات 

بل هي الصودا العادية«.
وأثبتت التجارب اليت أجريت على الفئران أن زيادة احلموضة جتعل 
اخلاليا السرطانية أكثر نشاطا، ويبدأ الورم حينها بالتجاوب للعالج 
بالعكس ما يسمح  العملية تعمل  الكيميائي بشكل أفضل. وهذه 

بإبطاء إنقسام اخلاليا السرطانية.

طريقة متوفرة يف كل بيت ملكافحة السرطان!

التحكم بالشهية يسهم يف حماربة السمنة
توصلت دراسة أمريكية حديثة إىل سبب الشعور باجلوع وفهم 
الطريقة املعقدة اليت يعمل بها املخ واجلهاز اهلضمي إذ ثبت 
أنه من املمكن التحكم يف الشهية ومعدالت الطاقة يف اجلسم 

ما يعزز األمل ملن يعانون من السمنة.
وحبسب الدراسة اليت أجريت يف جامعة جنوب كاليفورنيا ونشرت 
يف دورية سيل ميتابوليزم تبني للباحثني أن نظام الضخ يف 
الدماغ يعمل بشكل مزدوج فهو يتخلص من املخلفات باجلسم 
وحيدد يف الوقت نفسه عملية الشعور باجلوع وثبت هلم أن الدماغ 
ينظم بعض العمليات عن طريق إطالق اجلزيئات وتشتيتها حيث 
يتم إفراز الببتيدات العصبية اليت تتحكم يف املواد الكيميائية 

يف الدماغ وبالتالي ميكن التحكم يف الشهية.
وركز الباحثون يف دراستهم على جزيء هرمون تركيز امليالنني 

»ام سي اتش« حيث يتم إنتاج هذا الببتيد العصيب عن طريق 
النخامية  الغدة  فوق  بالدماغ  اجلوع  مركز  يف  العصبية  اخلاليا 
مباشرة وميكن له أن يقوم بتحفيز الشهية وخفض استهالك 
الطاقة يف اجلسم ومن خالل التجربة حفز الباحثون إطالق ببتيد 
السائل  يف  بتتبعه  قاموا  ثم  الفئران  من  جمموعة  على  اجلوع 
على  القائم  كانوسكي  سكوت  قال  حيث  الشوكي  الدماغي 
باجلامعة:عندما  البيولوجية  العلوم  وأستاذ مساعد يف  الدراسة 
أطلقنا ام سي اتش يف السائل الدماغي الشوكي بدأت الفئران 
التأثري  رأينا  مستوياته  بتخفيض  قمنا  وعندما  الطعام  بتناول 
العكسي إذ اخنفضت شهيتها ومل تأكل إال القليل معتربا أن 
والروتني  اليومية  بالساعة  األرجح  على  يتأثر  الببتيد  إطالق 

اليومي لتناول الطعام.
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عون: عودة النازحني ال ميكن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

»جزر  شعب  ميثلون  أم  شعبهم  ميثلون  هؤالء  كان  اذا  ما  ندري 
القمر«.

العماد ميشال عون ووزير اخلارجية  وفيما نرى رئيس اجلمهورية 
يطالبان اجملتمع الدولي بتسهيل عودتهم اىل بلدهم، نسمع أصواتا 
تنتقد »هلجة« الوزير باسيل متخوفني من »جرح خاطر« هذا اجملتمع 
املتآمر على لبنان وشعبه، حيث نرى االمم املتحدة ومنظمات االغاثة 
بل  وطنهم  اىل  النازحني  لعودة  ليس  هائلة  مبالغ  تدفع  الدولية 
ملساعدتهم على البقاء واالستيطان يف لبنان واذا أرادوا العودة 

فـ »على راحتهم«.
اللبنانية« مسري  القوات  »حزب  لرئيس  الفت  موقف  هناك  وكان 
لالجئني  العليا  املفوضية  ملمثلة  »أكدت  قائال:  تويرت  عرب  جعجع 
يف لبنان مرياي جريار دعم حزب »القوات اللبنانية« ملوقف فخامة 
الرئيس العماد ميشال عون يف مسألة عودة النازحني السوريني 

إىل وطنهم«.
رئيس الجمهورية

 وقد أبلغ رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، ممثلي »جمموعة 
الدعم الدولية للبنان«، ان »عودة النازحني السوريني اىل بالدهم 
ال ميكن ان تنتظر احلل السياسي لالزمة السورية والذي قد يتطلب 
وقتا، وان امكانات لبنان مل تعد تسمح ببقائهم على ارضه اىل 
اجل غري حمدد، نظرا ملا سببه ذلك من تداعيات سلبية على خمتلف 
اليت  اخلسائر  حيث جتاوزت  االقتصادي،  الوضع  ال سيما  الصعد 

حلقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دوالر امريكي«.
وقال الرئيس عون لسفراء اجملموعة الذين استقبلهم قبل ظهر امس 
»لبنان ويف اللتزاماته جتاه االمم املتحدة  االول يف قصر بعبدا: 
العالقات  هذه  على  احملافظة  على  وحريص  الصديقة،  والدول 
املتينة، خصوصا مع الدول اليت تساعده واليت هي دائما موضع 
شكر وتقدير وليست موضع شك ال بالدول وال باألشخاص. اال اننا 
يف املقابل، نعتقد بان االلتزامات السياسية تتغري مع املتغريات 
اليت حتصل ميدانيا، االمر الذي جيعلنا غري قادرين على انتظار احلل 
النازحني اىل بالدهم،  تبدأ عودة  السورية حتى  لالزمة  السياسي 
ال سيما وان التجارب علمتنا ان احللول السياسية لالزمات تتأخر 
سنوات وسنوات، وعلى سبيل املثال ال احلصر، االزمة القربصية 
اليت مل حتل بعد منذ 44 سنة، والقضية الفلسطينية اليت مضى 

عليها 70 سنة وال حل عادال ودائما هلا«.
اضاف: »هناك فرق بني عودة النازحني واحلل السياسي، ولبنان 
اليت  املناطق  اىل  مراحل  على  ممكنة  باتت  العودة  هذه  ان  يرى 
باتت آمنة ومستقرة يف سوريا، وهي تتجاوز مبساحتها مخس مرات 
مساحة لبنان، ومعظم النازحني يف لبنان يقيمون يف هذه املناطق 

اليت اصبحت آمنة«.
السوريني،  للنازحني  اليت قدمناها  لاللتزامات  اوفياء  »حنن  وأكد 
وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة، ليس الن ال ارادة لنا على 

استمرار استقباهلم، بل الن قدراتنا مل تعد تسمح بذلك«.
باسيل

بدوره أكد وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل ان وجوده يف 
العليا لالجئني يف جنيف كوزير خلارجية لبنان هو  مقر املفوضية 
إليصال رسالة مباشرة اىل املفوض العام، وهي اننا ال نبحث عن 
مشاكل مع املفوضية العليا لالجئني او مع اجملتمع الدولي، بل اننا 
نريد حال ألزمة مل يعد لبنان حيتملها ألن اقتصاده سينهار بوجود 
املعلنة  السياسة  إن  إذ  ارضه،  على  ونازح  الجئ  نازح  مليوني 
والواردة على موقع املفوضية بكل بساطة هي منع العودة املبكرة، 

وهي سياسة مرفوضة«.
ولفت باسيل بعد لقائه املفوض السامي لشؤون الالجئني فيليبو 
غراندي اىل انه ال يطلب من املفوضية تشجيع النازحني السوريني 
على العودة، وقال: »شرحنا له االجراءات اليت تقوم بها املفوضية 
بأنه  ووعدنا  العودة،  من  إخافتهم  إىل  تؤدي  واليت  األرض  على 
سيتحقق منها، وأبلغنا عدم قبوله ان حتصل االمور بهذا الشكل 

وهذا اول امر اجيابي وعد مبتابعته«.
وأشار إىل »أننا راغبون يف رؤية إجراءات تتخذها املفوضية ازاء 
النازحني الراغبني يف العودة والذين يتوزعون على 3 فئات: االوىل 
هي النازحون السوريون االقتصاديون الذين يذهبون باستمرار اىل 
سوريا، ويستفيدون من بطاقات النزوح اليت توفر هلم مساعدات 
السامي  املفوض  واعرب  عليها،  ان حيصلوا  املفرتض  من  ليس 
عن موافقته على هذه النقطة ورأى انه جيب نزع البطاقات منهم، 

واتفقنا على متابعة هذه املسألة اليت نثريها منذ العام 2015.
أما الفئة الثانية فهم السوريون الذين يودون العودة، وكل ظروف 
عودتهم مؤمنة مبا فيها منزهلم وأرضهم واملوافقة من السلطات 

السورية، كذلك وعدنا مبعاجلة هذه النقطة.
خسروا  لكنهم  بالعودة،  الراغبني  السوريون  هي  الثالثة  والفئة 
منازهلم، فسألت مل ال يشملهم برنامج مساعدات املفوضية داخل 
سوريا؟ وطلبنا أال يهدد الراغب يف العودة من هذه الفئة بقطع 

املساعدة عنه«.
وأضاف وزير اخلارجية: »نصحت بعدم املراهنة على وجود خالف بني 
اللبنانيني الن اجلميع جيمع على عودة النازحني اىل سوريا. وحنن 
وتصبح  اكثر  آمنة  سوريا  تصبح  حيث  جديدة  مرحلة  على  مقبلون 
معها عودة السوريني ممكنة أكثر، وبالتالي جيب التعاون يف هذه 
املرحلة اجلديدة عرب سياسة جديدة يتم فيها استبدال منع العودة 

املبكرة بتشجيع العودة االمنة والكرمية«.
اخلارجية  إجراءات  لرفع  استعداده  عن  غراندي  أبلغ  أنه  وأوضح 
السياسة  يف  تغريا  رأى  اذا  املفوضية  حبق  اختذت  اليت  االولية 

املعتمدة، كما انه مستعد لزيادتها يف حال عدم حصول تغري.
السامي  املفوض  من  اليوم  »لقد مسعت  على سؤال:  ردا  وقال 
وسياسة  اجراءات  وسننتظر  وجتاوب،  نية  حسن  على  يدل  كالما 
عملية يتم تطبيقها يف لبنان، يف انتظار ان يتحقق هذا الكالم عرب 

أمور عملية حتصل يف كل من جنيف وبريوت«.
وأشار ردا على سؤال عن اجتماعه مع املبعوث األممي إىل سوريا، 
إىل انه »جرى تبادل املعلومات عن اجتاه األمور يف سوريا، واملبعوث 
ختفيف  عن  حتدث  من  اول  كان  ميستورا  دي  ستيفان  االممي 
االحتقان يف مناطق معينة وتأمني العودة هلا، واليوم يتحدث عن 
اعادة االعمار يف سوريا، وهذا ما يتجاهله اجملتمع الدولي، وهو 
فأكثر،  اكثر  ممكنة  باتت  سوريا  اىل  النازحني  عودة  أن  يعرف 
وطلبت منه املساعدة يف هذا املوضوع وأن هذه العودة تسرع احلل 

السياسي لالزمة واملصاحلة بني السوريني واعادة اإلعمار«.
دي ميستورا

مع  النازحني  وأزمة  سوريا  يف  الوضع  عرض  قد  باسيل  وكان 
املبعوث االممي اىل سوريا ستيفان دي ميستورا.

غري
العاملية  للمنظمة  العام  املدير  مع  باسيل  حبث  أخرى،  جهة  من 
مع  التعاون  سبل  يف  غري  فرانسيس   WIPO الفكرية  للملكية 
الوطين،  اقتصاده  تعزيز  بهدف  لبنان  استفادة  وكيفية  املنظمة 

اضافة اىل خلق فرص عمل جديدة.

جعجع
اىل ذلك غرد رئيس »حزب القوات اللبنانية« مسري جعجع عرب تويرت 
مرياي  لبنان  يف  لالجئني  العليا  املفوضية  ملمثلة  »أكدت  قائال: 
جريار دعم حزب »القوات اللبنانية« ملوقف فخامة الرئيس العماد 

ميشال عون يف مسألة عودة النازحني السوريني إىل وطنهم«.
ولدى استقبال الدكتور جعجع يف معراب، ممثلة املفوضية العليا 
املفوضية  مستشار  حضور  يف  جريار  مرياي  لبنان  يف  لالجئني 
للعالقات اللبنانية دومينيك طعمة، رئيس جهاز العالقات اخلارجية 
يف »القوات« إيلي اهلندي، ورئيسة مكتب السياسات العامة يف 
»القوات« مايا سكر، أبلغ جعجع ممثلة املفوضية بأن »حزب القوات 
اللبنانية يدعم موقف رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون يف ما 
أقرب  بالدهم يف  إىل  السوريني  النازحني  عودة  بضرورة  يتعلق 
وقت ممكن وعدم انتظار احلل السياسي لألزمة يف سوريا والذي 

من املمكن أن يتأخر«.
فقط  تعنى  واملفوضية  لبناني  سيادي  قرار  »هذا  جريار:  وردت 

باجلانب اإلنساني من األزمة«.
كما استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون يف قصر بعبدا، 
وزير االعالم ملحم الرياشي الذي قال بعد اللقاء: »نقلت اىل فخامة 
النازحني  ملف  من  ملوقفه  اللبنانية  القوات  رئيس  دعم  الرئيس 
السوريني وضرورة عودتهم اآلمنة اىل بلدهم بالتنسيق مع اجملتمع 

الدولي ومن دون االصطدام معه«.

حممد بن سلمان يؤكد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن  أستطيع  ال  أنين  تتفهم  أنك  أعتقد  لكنين  نكنه جتاهك،  الذي 
أمتنى جناح فريقك«، ما أثار جوًا من الفكاهة يف االجتماع. وختم 
الرئيس الروسي حديثه بالقول: »ندعو للرياضة النزيهة والشفافة 
أداء  مبشاهدة  معك  اليوم  سنستمتع  حال،  أي  ويف  واجلميلة. 

احرتايف من رياضيينا«.
»فلريبح  سلمان:  بن  حممد  األمري  قال  بوتني،  مزاح  على  وردًا 
األقوى، وأيًا كانت نتيجة مباراة اليوم، سنكون راضني على أي 
حال ألننا حنقق جناحات يف جماالت خمتلفة بفضل عملنا املشرتك«. 
مال  برأس  بلدنا  إىل  سنعود  خسارتنا،  حال  يف  »حتى  وزاد: 
تفاوضي سياسي واقتصادي، وفوزنا يف املباراة سيكون إضافة 
إىل اإلجنازات اليت سنحققها«. وشكر بوتني على حسن الضيافة، 
ووعد بنقل »حتيته الدافئة« اىل خادم احلرمني الشريفني، مؤكدًا أن 

»الزيارة التارخيية )للملك سلمان( كانت ناجحة لألطراف كافة«.
وأشار ولي العهد إىل أن »السنوات األخرية شهدت تطورًا كبريًا 
يف العالقات الثنائية يف كل اجملاالت، وكما ذكرمت يف السياسة 
واالقتصاد والصناعة والنفط«، ورأى أن »العمل املثمر استطاع أن 

ينقذنا من أخطار كانت تواجهنا«.
أن  موضحًا  التعاون«،  هذا  نتيجة  استفاد  كله  »العامل  أن  وزاد   
استقرار السوق النفطية وضمان عدم تذبذب األسعار واإلمدادات 
الفائدة  العاملي كله، إضافة إىل  يؤديان إىل استقرار االقتصاد 
للبلدين، معربًا عن رغبة اململكة يف استمرار هذا التعاون. ودعا 
تستضيفها  اليت   »+ »أوبك  قمة  حضور  اىل  بوتني  الرئيس 

الرياض.
ويف جمال النفط، قال وزير الطاقة الروسي يف مقابلة يف موسكو 
إنه ونظريه السعودي يعتربان أن هناك حاجة لزيادة إنتاج الدول 
كانوا حتالفوا خلفض  الذين  وخارجها،  »أوبك«  الـ24 من  النفطية 
زاال  ما  وتوقيتها  احملتملة  الزيادة  مستوى  أن  وأضاف  إنتاجهم. 

قيد النقاش.
وصرح نوفاك بأن دول »أوبك +« قد تنظر خالل اجتماعها املقبل 

يف زيادة إنتاج النفط مبقدار حنو 1.5 مليون برميل يوميًا يف إطار 
التخفيف من صفقة فيينا. وشدد على ضرورة »حتقيق التوازن يف 
السعودي  نظريه  مع  ناقش  أنه  الفائض«. وكشف  ومنع  السوق 
زيادة سلسة يف اإلنتاج يف إطار اتفاق »أوبك +«، مشريًا إىل أن 
روسيا »تدعم مبدئيًا هذا التوجه، لكننا سنناقش معايري حمددة مع 

الوزراء خالل أسبوع«.
وكان الناطق باسم جلنة الطاقة الربملانية يف إيران أسدهلل غريقاني 
أعرب عن معارضة إيران للزيادة، قائاًل إن »طهران تعارض رفع 
هذا  ضد  أيضًا  األخرى  الدول  »بعض  وإن  السعودية«،  إنتاج 

التوجه«.
على صلة، ارتفع إنتاج السعودية يف أيار )مايو( إىل 10 ماليني 
كان  حني  )أبريل(  نيسان  إىل  قياسًا  يوميًا،  برميل  ألف  و191 
9.٨37 مليون برميل يوميًا. وميثل مستوى إنتاج السعودية يف أيار 
أعلى مستوى للبلد منذ تشرين األول )أكتوبر( 2017. ولكن دول 
الشرق األوسط النفطية يف »أوبك« أنتجت 24.720 مليون برميل 

يف اليوم، مقارنة بـ220 ألفًا يوميًا قياسًا إىل نيسان.
الروسي  املباشر  االستثمار  صندوق  رئيس  أعلن  ذلك،  إىل 
كرييل دمييرتييف االتفاق مع الصندوق السيادي للمملكة العربية 
السعودية »بابليك إنفيستمينت فاند«، على استثمارات مشرتكة يف 
لوجيستيكس  »بروفيشنال  املتخصصة  اللوجستية  اخلدمات  منصة 
تكنولوجيز«. وقال إن االتفاق مت التوصل إليه أثناء زيارة األمري 
حممد بن سلمان، موضحًا أنه »سيتم استخدام األموال إلنشاء مرافق 
عالية اجلودة من البنية التحتية اللوجستية لتلبية احلاجات املتزايدة 
للشركات الروسية بغية حتسني كفاءة سالسل التوريد«. وأعرب 
عن سعادته مبشاركة صندوق اململكة السيادي يف تطوير البنية 
التحتية للخدمات اللوجستية الروسية، ووصفها بـ »عالمة بارزة«.

كما كشف صندوق االستثمار املباشر الروسي، والصندوق السيادي 
للمملكة العربية السعودية، عن استثمار حنو 100 مليون دوالر يف 

مشروع لبناء أكرب منطقة صناعية يف روسيا )مشروع توشينو(.

العبادي يدعو اىل لقاء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

هذه املرحلة ما دمنا متمسكني بوحدتنا وبتغليب املصاحل العليا على 
املصاحل اخلاصة أو الفئوية«.

ولفت العبادي إىل تزوير االنتخابات بالقول: »على رغم ما شاب 
االنتخابات من خروق وخمالفات، فإن اتباع الطرق القانونية واالحتكام 
للقانون والدستور هما السبيل الوحيد حلل هذه املشاكل«. وزاد: 
العملية  »الواجب يدعونا إىل موقف موحد ومسؤول وحازم حلماية 
وحفظ  سليم،  بشكل  سريها  وضمان  والسياسية  الدميوقراطية 
بأصوات  بالتالعب  السماح  وعدم  بالتزوير،  القبول  وعدم  األمانة 

املواطنني وخياراتهم احلرة«.
وأضاف: »من هذا املنطلق الوطين، أدعو إىل عقد لقاءات مسؤولة 
لالتفاق على الربنامج املقبل إلدارة الدولة مبؤسساتها وسلطاتها 
كافة... وبهذه املناسبة أوجه الدعوة إىل الكتل السياسية لعقد 
لقاٍء على مستوى عاٍل بعد عطلة العيد مباشرة، ويف املكان الذي 
يتم حتديده الحقًا بعد التشاور، لوضع أيدينا بأيدي بعضنا بعضًا من 

أجل محاية الوطن واملواطنني وضمان سالمة العملية السياسية«.
التيار  لزعيم  مفاجئ  إعالن  من  يومني  بعد  العبادي  بيان  ويأتي 
الصدري، زعيم قائمة »سائرون« )54 مقعدًا(، عن حتالفه مع قائمة 
»الفتح« )47 مقعدًا( يف نطاق ما أطلق عليه »التحالف يف الفضاء 

الوطين«.
»فيلق  زعيم  قدمه  اقرتاح  عن  أخريًا  كشفت  معلومات  وكانت  
القدس« اإليراني قاسم سليماني، خالل لقاءات مكثفة مع زعماء 
الكتل العراقية، تضّمن أن ُيرشح كل من القوى الشيعية اخلمس 3 
مرشحني لرئاسة احلكومة، ليتم اختصارهم بعد مشاورات إىل 5-3 
مرشحني، يتم الذهاب بهم إىل القوى السنية والكردية لتشكيل 
الكتلة األكرب من معظم قوى الربملان، واختيار رئيس احلكومة من 

بني املرشحني الذين اختارتهم القوى الشيعية.
وربطت املصادر بني اقرتاحات سليماني والتحركات األخرية اليت 
»الفتح«، اليت تضم جمموعات مسلحة مقربة  قام بها زعماء كتلة 
من إيران، فباإلضافة إىل لقاء العامري بالصدر، أجرى حمادثات مع 
رئيس قائمة »دولة القانون« نوري املالكي الذي التقاه أيضًا زعيم 

»عصائب أهل احلق« قيس اخلزعلي.
وكان رئيس اهليئة السياسية يف التيار الصدري ضياء األسدي 
االجتماعي،  التواصل  أطلق سلسلة تصرحيات، بعضها يف مواقع 
قرب  فيها  أكد  اإليرانية،  »تسنيم«  وكالة  مع  مقابلة  وأخرى يف 
الناطق  قال  فيما  والعامري،  الصدر  حتالف  إىل  املالكي  انضمام 
باسم زعيم التيار الصدري جعفر املوسوي إن التحالف املعلن »أنهى 

احلرب األهلية اليت يراهن عليها اخلاسرون يف االنتخابات«.
وعلى خلفية ردود الفعل العنيفة اليت قوبل بها التحالف املذكور 
اجلهات  خصوصًا  االنتخابات،  يف  للصدر  الداعمة  اجلهات  من 
الشيوعي«  »احلزب  أعلن  التظاهرات،  يف  والناشطني  املدنية 
التحالف مع  أن  »سائرون«، معتربًا  بيان استمراره يف كتلة  يف 
»الفتح« هدفه »منع تعرض البلد إىل خماطر جدية حترق األخضر 

واليابس«.
وكانت الزميلة »احلياة« أكدت، نقاًل عن مصادر قريبة من حوارات 
الصدر  إىل  مباشرًا  تهديدًا  وّجه  األخري  أن  بغداد،  يف  سليماني 
مشروع  يف  واملضي  املعارضة،  إىل  احلكومة  عن  إبعاده  بإمكان 

تشكيل الكتلة األكرب من دونه.

تتـمات
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الصيفية واملفضلة لدى  الفواكه  البطيخ من  يعترب 
الكثري والتى حتتوى على عناصر غذائية عديدة من 
بفوائد  اجلسم  ومتد  وغريها  ومعادن  فيتامينات 
صحية، نتعرف عليها فى السطور املقبلة، وفًقا ملا 

.»organicfacts « ذكره موقع

الفوائد الصحية للبطيخ

يعاجل اضطرابات الكلى
البوتاسيوم،  من  عالية  نسبة  على  البطيخ  حيتوى 
فى  السامة  الرواسب  تنظيف  على  يعمل  الذى 
الكلى، وعالوة على ذلك  فهو مفيد يف احلد من 
تركيز محض اليوريك يف الدم، ما يقلل من فرص 

تلف الكلى.
وباإلضافة إىل ذلك، يتكون البطيخ من نسبة عالية 
ما يساعد على  التبول،  لذلك حيث على  املاء،  من 

تنظيف الكليتني.
وحيتوى البطيخ أيًضا على مضادات األكسدة التى 
من  وتقلل  طويلة  لفرتة  للكلى  جيدة  تضمن صحة 
عالمات الشيخوخة املبكرة مثل التجاعيد وبقع العمر 

على اجللد.

الوقاية من ضربة الشمس
يساعد البطيخ يف تقليل درجة حرارة جسمك وضغط 
الدم، خاصة فى فصل الصيف، ما حيمى اإلنسان 
املاء  كمية  أن  إىل  باإلضافة  الشمس،  ضربة  من 
شكل  على  الزائد  السائل  إفراز  من  حتفز  بالبطيخ 

عرق، ما يربد اجلسم خالل أيام الصيف احلارة.

ينظم ضغط الدم
املوجودة   واملغنيسيوم  البوتاسيوم  كمية  تساعد 
يعمل  حيث  الدم،  ضغط  خفض  على  البطيخ  يف 
وبالتالي  الدموية،  األوعية  توسع  على  البوتاسيوم 
القلب  على  الضغط  من  ويقلل  الدم  تدفق  حيفز 

واألوعية الدموية.

ومتنع الكاروتينات املوجودة يف البطيخ من تصلب 
تقليل ضغط  على  يساعد  ما  واألوردة،  الشرايني 
الدماغية  الدموية والسكتات  اجللطات  الدم وفرص 

والنوبات القلبية وتصلب الشرايني.

الوقاية من السرطان
مغٍذ  مركب  وهو  الليكوبني،  على  البطيخ  حيتوى 
للكاروتينية، والذى يساعد فى الوقاية من السرطان، 
وقد تبني أن الليكوبني يقلل بشكل كبري من خماطر 
سرطان الربوستاتا والثدي والقولون والرئة وكذلك 

سرطان بطانة الرحم.

قداس وجناز األربعني لراحة نفسفوائد البطيخ عديدة منها عالج اضطرابات الكلى و الضعف اجلنسي

 الفقيد الشاعر جوزيف عقيقي

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس 
الفقيد

 الشاعر جوزيف عقيقي
 وذلك يوم السبت املوافق 30 حزيران 
الجاري الساعة 5 مساء يف كنيسة مار 

شربل يف بانشبول.
الداعون: أرملته جاندارك عقيقي وولده 

ايلي عقيقي وعائلته.
طول  بعده  من  ولكم  الراحة  لنفسه 

البقاء.
الدعوة عامة

السمنة تهدد ربع سكان 
العامل!

حذر باحثون من توقع مثري للقلق يفيد بأن ما يقارب 
ربع سكان العامل سيصبحون من البدناء حبلول عام 
2045، يف ظل استمرار التوجهات احلالية يف أمناط 

احلياة.

نورديسك  »نوفو  مؤسسة  من  الباحثون  ويشري 
السكان  من   %22 أن  إىل  والتنمية«  لألحباث 
حني  يف   ،2045 عام  حبلول  السمنة  من  سيعانون 
النوع  من  السكري  مرض  من  سيعانون   %12 أن 

الثاني.

بيانات  بتحليل  دراستهم  خالل  الباحثون  وقام 
السكان من مجيع بلدان العامل، يف كل فئة عمرية، 

يف الفرتة ما بني عامي 2000 و2014.

انتشار  أن  إىل  إليها  توصلوا  اليت  النتائج  وتشري 
يف   %14 من  ارتفاعا  سيسجل  العامل  يف  السمنة 
عام 2017، إىل 22% عام 2045، ويف الوقت ذاته، 
 ،%11.7 إىل   %9.1 من  السكري  انتشار  سيزيد 

خالل الفرتة الزمنية ذاتها.

فإن  الباحثون،  قدمها  اليت  التقديرات  وحبسب 
نسبا  ستسجل  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 
ضخمة من السكان املصابني بالسمنة، حيث يتوقع 
أن تصل النسبة إىل 48% من السكان البدناء يف 
النسبة إىل  بريطانيا حبلول عام 2045، فيما تصل 

55% يف الواليات املتحدة، يف العام ذاته.

الدراسة  قاد  الذي  موزس،  آالن  الدكتور  وقال 
ويعمل مع شركة »نوفو نورديسك« الدمناركية، إن 
الذي سيواجهه  الكبري  التحدي  تؤكد  األرقام  »هذه 
العامل يف املستقبل من حيث عدد األشخاص الذين 
سيعانون من السمنة املفرطة أو الذين سيعانون من 

مرض السكري من النوع الثاني، أو كالهما معا«.

التحديات  إىل  »باإلضافة  أنه  إىل  موزس  وأشار 
الطبية اليت سيواجهها هؤالء املرضى، فإن تكاليف 

األنظمة الصحية للدول ستكون هائلة«.

ويؤكد الباحثون على ضرورة بدء العمل من اآلن ملنع 
حدوث حاالت جديدة من البدانة والسكري، وأوضح 
الدكتور موزس أن »وضع برامج عاملية فعالة للحد 
استقرار  أو  إلبطاء  فرصة  أفضل  يوفر  البدانة  من 
انتشار مرض السكري«، حيث تكمن اخلطوة األوىل 
من  الوقاية  موارد  وحتسني  السمنة  مواجهة  يف 

األمراض وتوفري الرعاية الصحية الالزمة.

صحة القلب

حيتوى البطيخ على كاروتينويد، والتى تساعد فى 
على  الفاكهة  حتتوى  كما  القلب،   صحة  حتسني 
املضادة  خبصائصه  يشتهر  الذي  كاروتني،  بيتا 
لألكسدة واملضادة للشيخوخة، والذى مينع مشاكل 

القلب املرتبطة بالعمر.

الوقاية من التنكس البقعي
من  الوقاية  فى  يساعد  البطيخ  من  الكثري  تناول 
وذلك  العني،  على صحة  واحلفاظ  البقعى  التنكس 
الحتوائه على بيتا كاروتني وفيتامني »سي« ولوتني 
وزياكسانثني، ومتنع العني من األمراض مثل جفاف 

العني واألعصاب البصرية، وكذلك اجللوكوما.

الضعف اجلنسي
عالج  يف  يساعد  البطيخ،  يف  املوجود  األرجينني، 

ضعف االنتصاب، وحيفز الرغبة اجلنسية.

العيون،  أمراض  من  األشخاص  من  الكثري  يعانى 
نتيجة اتباع أسلوب غذائى خاطئ، األمر الذى يتطور 
الكثري  بني  منتشرا  أصبح  الذى  النظر،  إىل ضعف 
من األشخاص خاصة األطفال، لذلك نستعرض فى 
صحة  على  للحفاظ  النصائح  أهم  القادمة  السطور 

العني.
العيون،  أمراض  استشارى  مجال،  شريف  الدكتور 
قال فى تصرحيات لـ«اليوم السابع«، ال توجد نصائح 
للوقاية من ضعف النظر، ألن هذا غري علمى، لكن 
توجد نصائح جيب اتباعها للحفاظ على صحة العني، 

وهى:

1- اتباع نظام غذائى سليم حيتوى على فيتامينات 
خاصة، فيتامني أ وب، و أوميجا 3.

2- احلرص على تناول اخلضراوات امللونة مثل اجلزر 
والطماطم.

3- احلرص على النوم لساعات منتظمة، حتى ال جتهد 
العني.

متارين  أن  العيون  أمراض  استشارى  وأوضح   
السرتاحة العني غري علمى، مشريا إىل أن األجهزة 
يعتقد  كما  النظر  ضعف  تسبب  لن  اإللكرتونية 
البعض، وأن الشعور باإلجهاد يكون ناجتا عن النظر 

للجهاز لفرتة طويلة.

3 نصائح صحية للحفاظ على صحة العني
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قداس وجناز األربعني لراحة نفس الفقيد مطانيوس جربين يعقوب )احلريكي(
يقام قداس وجناز األربعني لراحة 

نفس املرحوم

مطانيوس جربين 
يعقوب )الحريكي(

وذلك يوم االثنني املوافق يف 18 
حزيران الحالي )بعد غد( الساعة 
سيدة  كنيسة  يف  مساء   6 الـ 

لبنان يف هاريس بارك.
الداعون:

 يف اسرتاليا: اوالده ماما وعائلته، 
وعائلته،  حنا  وعائلته،  بطرس 

جربان وعائلته وعادل.
إبنته برناديت زوجة جريج حنا 

ناصيف اسحق.
وعائلته  مروان  ولداه  لبنان:  يف 

وعادل وابنته مريم.
يعقوب  عائالت  وعموم 
املهر يف  كرم  وابناء  وجرمانوس 

الوطن واملهجر.
بعده  من  ولكم  الراحة  لنفسه 

طول البقاء.
الدعوة عامة

وقد رثا الفقيد نـسيبه الشاعر جرمانوس 
جرمانوس بالقصيدة التالية:

يكتبـَك وتركتو  ورقه  القلم  عـْطيت 
بيقربك حريكي  شعري  سأل  وملـّا 
بالزمان دارت  األرض  كيف  عرفت  ما 
يشربك ودمعه  دمعه  القلم  ونخ 
بهالكياْن انتي  الكل  بتسوى  عندي 
يطيـّبك عالج  القينا  ريت  با 
العنفواْن صخور  ضيعة  من  رجـّال 
حواجبك من  تطلع  الرجوله  وقت 
الحناْن دمعات  ترقّ  الحنان  وقت 
وتسكبك الدموع  ع  عيونك  وتمرق 
اللسان ..ومرضت ملـّن يبس الحكي فوق 
يتعـّبك والفراق  وحدك  وصفـّيت 
لألمان تضحك  عني  ال  الصبح  توعى 
يصلبك العتبه  خشبة  ع  والصبح 
مالْن بحبـّا  إنت  لـ  للعيله  ومشتاق 
تـْشوّبك بالحنني  جمره  والشوق 

دمعة رثاء للشاعر جرمانوس جرمانوس

*****

مكان تاني  ع  فلـّيت  ما  قبل  ومن 
تقطـّبك القيامه  بخيط  السما  حتى 
الرهاْن وخدت  والدك  كل  شافوك 
كماْن وحنـّا  عادل  ع  حسرتي  ويا 
شـْواربـَكْ..! يبوسو  يـْنخـّو  لحـّقو  ما 

****
تـْحـَروقو ما  يا  إيديك:  ضيعانهن 
بمفرقو! عـَجقه  تنـّور  شعـّلو  تا 
العجنْي: قبل  يعرفك  يبقى  تنـّور 
يلحقو!! صبحـَك  يروح  ما  وبمحّل 
يابسني: شوفـُن  إيديك  ضيعانهن 
يتسابقو... الفقر  نحالت  ع  كانو 
الحزينْ: بالعمر  األيام  ويـْعفـّرو 
يـْسلـّقو! السليق  قبل  الصبح  وشمس 
منْي! بتقول  وجارنا  صهرنا  يا 
يـْزنبقو... فينا  االيام  دشـّر  ما 
السجنْي؟ الباب  ع  حزن  شرايط  وعلـّق 
نغلقو... مرّه  الباب  فينا  كان  وما 

الحننْي: عـْتاب  وقلـّها   “عمـّتي”  ع  ساـّم 
يعرَقو! عم  بكي  دعساتا  غياب  ع 
ونايمنْي: هنـّي  عينيك  وبـْبوسهن 
يفيـّقو الطفوله  ضحكات  ع  كانو  لـ 
الطحنْي: ندر  ع  زغار  والد  ورَبـّو 
يرتوّقو... تا  خبز  لقمة  دقت  وما 
الجبنْي: حاني  صبي  يف  “بـَيـّي”  لـ  وقلـّو 
انـْسقو! بالسرّ  عينيه  الطري  الكاس 
يا “زوج عمـّتي” انـْطفيـِت دروب السننْي
تعجقو: بيضا  بـْسهرات  السما  وصرتو 
بـْيلتقو!! فوق  األرض  ع  التقو  يلـّي 

****
كترْي: وبكينا  جربان  إلي  تلفن 
الزغرْي البيت  سلوة  يبقى  وجربان 
غابْ اليوم  حريكي  خالي  ابن  يا  وقلـّي 
املصرْي بآخرة  أهالينا  وفلـّو 
تياب يصريو  تا  القزّ  متل  واألهل 
الحريرْ هـ  نلبس  تا  بيتعرّو  هنـّي 

االنسان شو االنسان فشخه من الرتابْ
القفرْي بيت  والقرب  نحله  والعمر 
كتابْ بقلبي  عمرك  عمـّتي  زوج  ويا 
الفقرْي بوراق  امليلني  ع  مفتوح 
الديابْ من  تخاف  وما  الليل  تقطع 
الهديرْ من  تخاف  وما  النهر  تقطع 
الضبابْ من  تخاف  وما  الجرد  تقطع 
الهشرْي من  تخاف  وما  الشوك  تقطع 
الشبابْ هـ  يربو  كان  البيهمـّك  كل 
خمري وتـْطلـّع  بالليل  جرح  تـْحسـّك 
العذاب والقى  يشوفك  تـ  رجع  ماما 
عبرْي كفوفك  ريحة  من  اخد  غمرك، 
جوابْ بـْالقي  ريتني  بيـّي  يا  وقلـّلك 
قصرْي مشواري  هيك  بيطلع  ملن 
دابْ القلب  هـ  وقلـّها  أمي  ع  سلـّم 
الكبرْي قلبا  رضا  ع  إرجع  تعوّدت 
البابْ بزلغوطة  تنطرني  طول  وع 

*****
املماتْ قدام  الكّل  عيون  بعزّي 
يا والد عمـّتي املوت كاس عـْلى الجميعْ..
بهالحياْة: مرجه  كان  الـ  قلبو  نيـّال 
قطيعْ! عيونو  كانت  اهلل  اسم  وع 
“برناديت” دمعة  ع  بتوجعني  عيوني 
الصقيعْ بليل  أهلها  تدّيف  كانت  لـ 
الذكرياتْ لحاف  إخوتها  ع  وفلشت 
يضيع... بالعتمه  خيّ  ال  وْ  قبلت  وما 
التضحياتْ عمق  من  عمـّتي  زوج  ويا 
البديعْ وتوبا  أمنـّا  مريم  وحياة 
األمنياتْ سليق  كبكوبة  عـ  كانت 
نبيعْ رحنا  الحكي  مـْن  سطيله  كربنا 
بالواجباتْ نيـّتك  راسي  ع  وانتي 

الوسيعْ  الكون  هـ  وسع  ع  تعب  كاّل 
تعزياتْ كلـّك  يسوع  بهنا  نام 
الربيعْ.. بنـّوار  مريم  ورد  وقربك 

*****
السريرْ ع  ظاّل  بوّست  شفتها  ال 
االضطراب ليالي  وتخلص  ترجعو  ولو 
الضمري عني  ومحكمة  ربي  قدام 
االغرتاب قصور  بتسوى  سوا  عندي 
حصري. شقفة  ع  وراس  بكعب  نومه 

اهلل يرحمو
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NSW BUDGET: PUBLIC 
TRANSPORT ACCESS UP-
GRADES SET TO REACH $2 
BILLION
•     At least 11 more train 
stations will now receive 
upgrades such as new lifts, 
ramps and footbridges un-
der the Transport Access 
Program, taking the NSW 
Government’s total invest-
ment to over $2 billion since 
2011 and making more than 
90 per cent of customer 
journeys accessible.
• The NSW Budget includes 
a further $133 million in the 
next financial year for the 
Transport Access Program.
•  The Transport Access 
Program is a NSW Govern-
ment initiative to deliver 
safe, modern and acces-
sible public transport infra-
structure across the State.
NSW BUDGET TO DELIV-
ER MASSIVE SAVINGS TO 
HOUSEHOLDS
•  Service NSW Centres 
will soon become one-stop 
shops for NSW Government 
cost of living support.
•   They will provide more 
people with access to hip 
pocket measures such as 
energy bill relief, free car 
registration, Active Kids 
vouchers and lower Green 
Slips.
•   The new service will pro-
vide one point of contact for 
customers wanting to find 
out what savings they are 
eligible for and to also ap-
ply for those savings.
•     Further information is 
available at www.service.
nsw.gov.au/transaction/
cost-living.
RESTRICTIONS ON TER-
RORISM EVIDENCE IN 
PRISONS
•         Inmates will be banned 
from possessing videos and 
images that promote ter-
rorism or extremism under 
new legislation to combat 
radicalisation in the prison 
system.
•   The NSW Government 
said the legislative changes 
to the Criminal procedure 
act 1986 will protect the 
accused person’s right to a 
fair trial.
•  They will be able to pro-
vide instructions to their 
lawyer, and it will reduce 
the risk of radicalisation.
GLOBAL, LOCAL FIRMS 
ENCOURAGED TO INVEST 
IN AEROTROPOLIS
•    A new city and fully in-

NSW GOVERNMENT FORTNIGHTLY UPDATE – 8th June 2018 
tegrated economic precinct 
to be built around Western 
Sydney Airport is a step 
closer with the NSW Gov-
ernment announcing it will 
fast-track infrastructure 
and planning while offering 
local and international busi-
nesses incentives to set-up 
shop at Badgerys Creek.
•   State, Federal, and local 
Governments are investing 
an unprecedented $20 bil-
lion of public funding into 
transport, health and edu-
cation infrastructure in the 
region around the airport 
and Aerotropolis.
•  For a new animation, im-
ages and Investor Guide, 
please click here.
RECORD BUDGET SETS 
POLICE UP FOR THE FU-
TURE
•  The NSW Government will 
deliver a record $3.9 billion 
Budget for the NSW Police 
force in 2018-19.
•   The most recent quar-
terly statistics show 16 of 
the 17 major crime catego-
ries were stable or falling in 
the 24 months to December 
2017.
•  There will also be a $12 
million investment in facial 
matching services in NSW 
under the National Facial 
Biometric Matching Capa-
bility.
$6 MILLION BOOST FOR 
COMMUNITY CRICKET
•  Thousands of local crick-
eters are set to benefit 
from more than $6 million 
in grants now available 
through the NSW ICC World 
T20 Cricket Legacy Fund.
•  The NSW Government has 
encouraged cricket clubs 
and councils across the 
state to apply for the 3-year 
program.
•   Applications close Fri-
day 13th July 2018. More 
information at https://sport.
nsw.gov.au/clubs/grants/
worldt20fund. 

TICKET SCALPERS MEET 
THEIR MATCH AS TOUGH 
NEW LAWS KICK OFF IN 
NSW
•  Tough new laws cracking 
down on dodgy ticket scalp-
ers officially kicked off.
•  The reforms would stamp 
out dodgy price gouging 
practices by making it illegal 
to re-sell a ticket for more 
than 10 per cent above the 
original price.
•   Any ticket sold in NSW 

from 1 June onwards is 
subject to the new laws.
•  The new laws do not apply 
to tickets sold by the autho-
rised seller prior to 1 June 
2018, even if the event is 
held after that date.
•  Maximum penalties for 
the offence of selling a tick-
et at more than 10 per cent 
above the original cost are 
$11,000 for an individual, 
and $22,000 for an organi-
sation.
NEW CROWN LAND MAN-
AGEMENT LAWS FROM 
JULY
•   A new, more transpar-
ent approach to Crown land 
management comes into ef-
fect on July 1.
•    The new Crown Land 
Management Act 2016 will 
deliver a modern, stream-
lined and more consistent 
approach to the manage-
ment of Crown Land in 
NSW.
•  The NSW Government 
will provide $7 million to 
support local councils in 
their preparations of Plans 
of Management for Crown 
land they manage.
•         A Crown Land Com-
missioner will be appointed 
to provide independent ad-
vice to the Government and 
the community on Crown 
land matters.
•         Further information 
can be found at www.in-
dustr.nsw.gov.au and infor-
mation for councils is avail-
able at www.olg.nsw.gov.
au/crownland.
BIG DROP IN COMPLAINTS 
ABOUT NEW COUNCILS
•         Complaints against lo-
cal councils have dropped 
by nearly half as the NSW 
Government continues to 
crack down on rogue coun-
cils and strengthen the in-
tegrity of local government 
across the State.
•  Auburn Council recorded 
a massive 225 complaints 
in 2015-16 which contribut-
ed to the NSW Government 
decision to hold a public in-
quiry into its performance.
•  The council was suspend-
ed and finally dissolved 
when Cumberland Council 
was created in 2016. Cum-
berland Council recorded 
just 10 complaints in 2016-
17.
•  Ratepayers have a right 
to expect their local council 
will be serving their best in-
terests and these complaint 

statistics help identify areas 
in need of improvement.
NSW BUDGET: FUNDING 
BOOST TO FIGHT HEART 
DISEASE
•  Efforts to reduce that 
number of Australians dy-
ing from heart disease will 
be significantly boosted by 
a $150 million investment 
over the next decade.
•  The landmark funding 
in the NSW Budget 2018 
would start with a $60 mil-
lion rollout to researchers 
over the next four years.
•  Heart disease kills one 
person every 12 minutes.
•   With this initiative, we will 
be able to rapidly convert 
ground-breaking discover-
ies into better treatments 
for patients with heart dis-
ease.
RETAIL SALES RHYMES 
WITH NEW SOUTH WALES
• NSW retail sales growth 
was stronger than the rest 
of Australia, as retail sales 
shot up 3.6% through the 
year to April, compared to 
2.2% for the rest of Austra-
lia.
• Retail spend across NSW 
made up one-third of the 
nation’s total $26.6 billion, 
the latest Australian Bureau 
of statistics (ABS) data 
showed.
• Food retail was the stron-
gest contributor to growth, 
followed by cafes, restau-
rants and takeaway and 
household goods.
• The jobs boom has been 
especially strong for wom-
en with female participa-
tion hitting an all-time high 
of 59.7%, according to ABS 
data released several weeks 
ago.
NSW BUDGET 2018: PRO-
TECTING OUR KIDS AND 
BUILDING A BETTER FU-
TURE FOR EVERYONE
•  A boost to the FACS front-
line will see 100 new work-
ers for the child protection 
system and more invest-
ment in Australia’s most 
successful open adoption 
program.
•  An additional $59 million 
over four years will help 
protect vulnerable children 
and young people.
•   NSW leads the nation 
in adoptions from out-of-
home care, with a record 
129 adoptions in 2016-17.
•  There has been a reduc-
tion in the number of chil-
dren entering care by al-

most 24% in 2016-17.
FUNDING FOR MULTICUL-
TURAL FESTIVALS
•   The NSW Government 
announced $32,000 funding 
for 17 festivals and events 
that celebrate cultural di-
versity.
•  Multicultural NSW Cel-
ebration Grants provide 
funding of up to $5,000 to 
support multicultural fes-
tivals and events held all 
over NSW.
• The Liverpool Women’s 
Health Centre received a 
Celebration Grant to hold 
an open day to introduce 
their newly refurbished 
premises to the Liverpool 
community.
•  For more information 
about the Multicultural 
NSW Grants Program, vis-
it: http://multicultural.nsw.
gov.au.
NEW LAWS TO TARGET IN-
CITEMENT OF VIOLENCE
•  Individuals who incite or 
threaten violence against 
people based on their race, 
religion or sexuality will 
risk a three-year jail sen-
tence under new laws to be 
introduced into NSW Parlia-
ment.
• People who incite violence 
are a threat to community 
safety. If passed, these laws 
will help protect individuals 
and groups from being tar-
geted by cowards who seek 
to cause physical harm to 
innocent people.
•  The legislation will create 
a new offence in the Crimes 
Act of publicly threatening 
or inciting violence against 
people on the grounds of 
race, religious affiliation, 
sexual orientation, gender 
identity, intersex or HIV/
AIDS status, including a 
maximum penalty of three 
years imprisonment and a 
fine of $11,000.
•  The Bill will abolish of-
fences in the Anti-Discrim-
ination Act that presently 
carry a maximum sentence 
of six months in prison.
FORENSIC MENTAL 
HEALTH REFORMS OFFER 
GREATER SUPPORT FOR 
VICTIMS
• The NSW Government will 
introduce stronger sup-
port for victims of offences 
committed by people with 
cognitive and mental health 
impairments, as part of an 
overhaul of the forensic 
mental health system.
•  The reforms focus on im-
proving outcomes for vic-

tims while maintaining the 
fair treatment of people with 
cognitive and mental health 
impairments.
• Victims will now have the 
opportunity to make victim 
impact statements, to be 
considered by the court and 
by the Mental Health Review 
Tribunal when forensic pa-
tients are being considered 
for leave or release.
• The review can be found at 
www.health.nsw.gov.au/pa-
tients/mhrt and http://www.
justice.nsw.gov.au/Pages/
Reforms/reform.aspx.
$1.5 MILLION TO HELP 
YOUTH THRIVE
• The NSW Government 
is urging organisations 
across NSW to apply for a 
share of $1.5 million to sup-
port projects that improve 
youth participation in the 
community.
• Applications are now 
open.
•  Since the program was 
launched in 2012, Youth 
Opportunities has provided 
$9 million in funding to 177 
projects across NSW.
•  Applications for grants 
under this year’s program 
close on Monday 16th July 
2018.
•  To apply or to find fur-
ther information about the 
program, visit: http://youth.
nsw.gov.au/youth-opportu-
nities/
POWERS TO PREVENT 
TERRORIST ACTS TO CON-
TINUE
• Targeted powers to help 
police combat terrorism will 
remain in place with new 
safeguards to ensure the 
extraordinary measures to 
continue to be used appro-
priately.
•    Police must have the le-
gal authority to act swiftly 
and effectively to protect 
the community when a ter-
rorism threat emerges or an 
attack occurs.
•  The Act sets out when po-
lice can hold a terror sus-
pect in detention or carry 
out covert searches.
•   A bill implementing the 
review’s recommendations 
will be introduced to the 
NSW Parliament later this 
year.
•  Australia’s National Ter-
rorism Threat Level is cur-
rently set at ‘probable’. The 
review is available at: http://
www.justice.nsw.gov.au/
justicepolicy/Documents/
statutory-review-of-the-tp-
pa.pdf.
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Manufacturing has started 
on Victoria’s largest train 
project at Newport manu-
facturing facility in Mel-
bourne’s west, paving the 
way for more trains, more 
often and creating hun-
dreds of local jobs.
Minister for Public Trans-
port Jacinta Allan on tues-
day marked the start of 
manufacturing of the High 
Capacity Metro Train fleet 
– the first new train design 
in more than 10 years for 
Victoria.  The 65 new trains 
built in Victoria, for Victo-
ria, will deliver more trains, 
more often on the Cran-
bourne and Pakenham 
lines and a ‘turn up and 
go’ service when the Metro 
Tunnel opens.
The bigger trains are being 
manufactured and assem-
bled by 175 local workers 
in Newport, with the proj-
ect creating hundreds of 
additional local jobs, with 
dozens of local business-
es supplying components 
for the 65 new trains.
Built with 60 per cent lo-
cal content, the tarains are 
made with more local con-
tent than any other project 
of this kind in Australia 
- with bogie frames being 
built in Bendigo, traction 
and electrical systems 
made in Morwell and key 
electrical components and 
pantographs from Hallam.
The project will create op-
portunities for a range of 

Victorians with at least 15 
per cent of hours to be 
worked by apprentices, 
trainees or cadets and 
other opportunities for Vic-
torians who face barriers 
to employment and transi-
tioning auto workers.
The new next-generation 
trains are a result of a 
year-long train design en-
gagement process, where 
hundreds of Victorians 
had their say to make the 
trains more accessible and 
comfortable than ever be-
fore.  Victorians from all 
walks of life were engaged 
using a life-size train mod-
el, concluding earlier this 
year where over 75,000 
Victorians were able to ex-
perience the final 40-metre 
model train.
The Andrews Labor Gov-
ernment is also getting on 
with the job of removing 
level crossings and up-
grading signalling on the 
Cranbourne and Paken-
ham lines, to prepare for 
the new trains which will be 
in service from mid-2019, 
and eventually run through 
the new Metro Tunnel to 
Sunbury.
The first High Capacity 
Metro Train will be ready 
for testing by the end of 
the year.
For more information on 
the High Capacity Metro 
Trains Project visit: trans-
port .vic.gov.au/bigger-
trains
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Melbourne’s Bigger, Better Trains On The Way

Eliminating the second 
highest tax bracket would 
help “wipe out bunching” 
and reduce endemic lev-
els of legal tax avoidance, 
one of Australia’s leading 
tax experts says, in com-
ments that are likely to be 

seized on by the Turnbull 
government to help push 
their $144 billion income 
tax package through a re-
sistant Parliament.
An analysis of 160 million 
Australian tax records be-
tween 1999 and 2014 has 

Flat income tax rate will limit people ‘gaming the system’: researcher

found six times the expect-
ed number of taxpayers 
hovering just below the 37 
per cent tax bracket.
The phenomenon -  known 
as “bunching” - suggests 
taxpayers or their agents 
are deliberately structuring 
their affairs to avoid falling 
into a higher tax rate.
Australian National Uni-
versity researcher Robert 
Breunig said replacing 
the 37 per cent bracket 
with a flat tax rate of 32.5 
per cent for earnings be-
tween $40,000-$200,000 
would create a fairer tax 
structure and discourage 
people from “gaming the 
system”.
“It looks like legal tax 
avoidance,” Professor 
Breunig told Fairfax Media 
at a university seminar on 
Tuesday.
“That is one of the argu-
ments for a simpler tax 
system overall, removing 
that complexity removes 
people’s ability to game 
the system.”
The legal tax minimisation 
is likely to be driven by 
Australia’s propensity to 
use tax agents. At 70 per 
cent it is  among the high-
est in the world. The pro-
fessional advice helps tax-
payers to claim deductions 
on work, travel and other 
expenses, which reduces 
their total tax bill and po-
tentially bumps them into 
a lower-tax bracket.
The Crawford School Tax 
and Transfer Policy Insti-
tute director said changes 
could be made to simplify 
the system by eliminating 
tax brackets without re-
ducing progressivity.
“What do you get with a 
simpler system?” he said.
“You get less people do-
ing something that we 
would probably agree is 
unfair and you get people 
working instead of wast-
ing their time working out 
how to get around the pa-
rameters of the system.”
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has given him-
self 10 sitting days to 
push the $144 billion tax 

plan through the Senate, 
despite resistance from 
key crossbenchers One 
Nation, Centre Alliance 
and independent Derryn 
Hinch.
Labor, the Greens and 
independent Tim Storer 
want to split the bill into 
three stages, a move the 
government has all but 
ruled out, while Labor has 
refused to indicate if it will 
oppose the legislation in 
full if it is not split.
The first stage - due to 
come in from July 1-  be-
gins the process of elimi-
nating the 37 per cent tax 
bracket by moving the up-
per range of the 32.5 per 
cent tax rate from $87,000 
to $90,000. From 2022 this 
will be lifted to $120,000 
before hitting the $200,000 
mark by 1 July 2024.
“You wipe out the thresh-
old, you wipe out the 
bunching,” Professor Bre-
unig said. “That is what 
the data tells us, but you 
are also going to move the 
bunching up to another 
area.”
Professor Breunig found 
those most likely to bunch 
at the middle-income 
range were self-employed 
workers who could adjust 
their hours, particularly 
women with children.
His research suggests 
flattening the tax rate 
and combining it with in-
creased child care support 
was likely to encourage 
more women into work.
Towards the top of the 
scale, Professor Breunig 
said there were 18 times 
the expected number of 
taxpayers just below the 
$180,000 threshold, but 
there were fewer of them 
overall compared to those 
nesting at the $80,000 
mark.
Most of these relatively 
wealthy taxpayers were 
likely to be using trusts to 
distribute income above 
$180,000 to family mem-
bers. The “bunching” at 
$180,000 was likely to rise 
to $200,000 if the tax cuts 
came into effect.

Prime Minister Malcolm Turnbull has given the Coalition 10 sitting days 
to pass the personal income tax cuts Photo: Dominic Lorrimer

The union movement will in-
tensify its campaign on pen-
alty rates in the next three 
weeks to highlight an immi-
nent cut to conditions, as it 
uses the issue to mobilise 
voters against the Coalition 
ahead of five federal byelec-
tions next month.
ACTU national secretary 
Sally McManus will take the 
campaign to the key Tasma-
nian electorate of Braddon in 
a bid to put pressure on the 
government while holding 
Labor to its pledge to reverse 
the controversial cuts to pen-
alty rates which are due to 
take effect from July 1.
The campaign is backed by 
polling for the peak union 
body showing that two thirds 
of voters support arguments 
for new laws to overturn cuts 
to penalty rates by the indus-
trial umpire.
The ACTU will announce the 
plans on Wednesday in an-
other display of its campaign-
ing power in key electorates, 
where it calls on volunteers 
to doorknock households 
and hand out how-to-vote 
cards at elections.
The union polling, conducted 
by ReachTel in March, found 
that 66 per cent of voters in 
the Queensland electorate of 
Forde, held by the Coalition 
with a slim margin, support-
ed laws to overturn cuts to 
penalty rates.
The proposition was backed 
by 66 per cent of voters in 
the New South Wales seat 
of Gilmore and 68 per cent 
of voters in the NSW central 
coast seat of Robertson, two 
other highly marginal elector-
ates held by the Coalition.
The Fair Work Commission 
triggered an outcry in Feb-
ruary last year by deciding 
to reduce Sunday penalty 
rates in retail and hospitality 
awards, mainly by removing 
the differential between Sun-
day and Saturday penalty.
“These are cuts that work-
ing people don’t deserve and 
can’t afford,” Ms McManus 
said in a statement ahead 
of the announcement on 
Wednesday.
The five federal byelections 
present the next test of 
strength for the ACTU, activ-
ist group GetUp! and others 
in encouraging volunteers to 
influence the result, raising a 
significant challenge for the 

Coalition at a time of ongo-
ing division in Liberal Party 
branches between conserva-
tives and moderates.
The ACTU said its volun-
teers mounted a community 
outreach program last Sun-
day that resulted in 1000 
conversations with voters in 
marginal electorates held by 
government MPs.
Ms McManus campaigned 
two weeks ago in the Queen-
sland seat of Longman, one 
of those that will go to the 
polls at the July 28 byelec-
tions, and is expected to 
head to the Tasmanian seat 
of Braddon in the weeks 
ahead.
“By working together and 
using our collective strength 
we can change the rules,” 
she said in her statement.
“Everyone in Australia who 
is concerned about the Turn-
bull government’s unfair cuts 
to penalty rates should join 
the movement for change.”
Employers have backed the 
independent umpire’s deci-
sion on penalty rates on the 
grounds it can help busi-
nesses keep their doors 
open on weekends while 
still paying additional hourly 
rates on Sundays and public 
holidays.
In one example to defend 
the changes, the Australian 
Chamber of Commerce and 
Industry said a 21-year-old 
permanent cook in a hotel 
working on a Sunday would 
earn more than $269 a day 
and this would rise to more 
than $400 a day on a public 
holiday.
Opposition Leader Bill Short-
en has vowed to intervene to 
prevent the changes to pen-
alty rates from going ahead, a 
stance that triggered a warn-
ing from Australian Industry 
Group chief executive Innes 
Willox last year.
“You would have an umpire 
then who would only be able 
to make a decision in the fa-
vour of one side rather than 
the other,” Mr Willox said of 
the outcome if Labor inter-
vened to stop Fair Work deci-
sions the unions did not like.
The ACTU is fighting the pub-
lic campaign by contrasting 
the penalty rates paid on the 
long weekend last weekend 
with the alternative after the 
Fair Work changes come into 
effect from July 1.

ACTU ramps up penalty rate campaign
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“Funded from Parliament’s Electorate Office and Communications Budget”

 النائب خليل عيده يهنــئ

»كوني نائبا يف برملان فيكتوريا عن املنطقة الغربية ملـلبورن أتقدم بأحّر 
التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد الفــطر 

السعيد، أعاده باهلل باخلري والربكات على اجلميع..

“As a member in the Victorian Parliament for 
the Western Metropolitan Region I offer 
my warmest congratulations to the Islamic  
community and the wider Arabic community on 
the occasion of Eid El-Feter. My best wishes 
for peace and prosperity.

 Eid Mubarak”

فــطر مــبارك«

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

On behalf of the Victorian Government, 
I wish the Muslim 
communities a Futer full of peace, health 
and prosper.

MESSAGE FROM THE PREMIER

The Hon Daniel Andrews MP
Premier

»بالـنيابة عن حـكومة فيكـتوريا، أتـمنى لـجميع املـجتمـعات 
االسـالمية عـيد فـطر سـعيد مليء بالـسالم، الـصحة واالزدهـار«.

فــطر مـبارك

رئـيس واليـة فـيكـتوريا
دانـيال أنـدروز
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IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST BENEFICENT, THE MOST MERCIFUL 

Assalaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 

As we approach the remaining days of this Blessed month, let us reap the greatest reward Allah SWT has 
promised during the last days of Ramadan. Let us seek out the Night of Power, Insha’Allah  and seek 
Allah SWT’s forgiveness  and mercy  for those who patiently persevere in His Obedience. 

On behalf of my Executive Committee members and staff of Muslims Australia AFIC, I wish you a 
blessed, joyous and inspirational Ramadan. May Allah swt accept our fasting, prayer and good deeds and 
actions during this holy month! Ameen. 

Let us reflect on the commitment  and self-restraint exercised during  Ramadan  as a positive message 
that we should emulate during the rest of the year, Insha’Allah. 

The challenges of the past month, so admirably overcome by our Muslim brothers and sisters here and all 
over the world, should imbue in all of us greater faith in and commitment to our family, community and 
country. 
 
Eid-ul-Fitr marks the end of Ramadan and  is a time for deep reflection, renewal of pledges and an 
opportunity to cultivate faith. This day should  be a new beginning in the spiritual and moral life of 
Muslims after the lessons acquired during the month of fasting. 
 
Eid-ul-Fitr is a day of victory for Muslims, having fulfilled their duties in many unique ways during the 
Holy Month of Ramadan. As we celebrate with our families and loved ones let us take a moment to 
reflect on the sad plight of millions of Muslims who have spent this Ramadan and now Eid-ul Fitr 
homeless, anxious and desperate. Let us pray for all people who are in any way afflicted with  hardship or 
sorrow on this day. May Almighty  Allah  ease their pain and open the doors of  His mercy  to  overcome. 

I take the opportunity on behalf of the Muslims of Australia to also extend our good wishes to all 
Australians of all faiths on this auspicious occasion of Eid ul Fitr and pray for peace, harmony and 
goodwill among all Australians and people all over the world. 
 Kul Aam Untum Bi Khair, Eid-ul-Fitr Mubarak  
 
Wasalaamu Alaikum 
  

Dr Rateb Jneid, President 
Muslims Australia - AFIC 
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