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تنظر  واشنطن  بأت  هل 
بعني الواقع اىل سياستها 
يف لبنان، أم ان كالم وزير 
الكونغرس   امام  خارجيتها 
السوريني  النازحني  حول 
تصريح  جمرد  لبنان  يف 

اعالمي ال أكثر وال أقل؟
اىل  زيارته  أثرت  هل 
يف  اجيابا  مؤخرا،  بريوت، 
اللبناني  الواقع  ادراك 
واهلم الرمسي والشعيب فيه 
السوريني  النازحني  حول 
وما يشكلونه من خلل يف 
ومن  الدميوغرافية  تركيبته 
واجتماعية  اقتصادية  اعباء 

وأمنية؟
 فقد أفاد تقرير ديبلوماسي 
وزير  أن  بريوت  اىل  ورد 
مارك  االمريكي  اخلارجية 
اعقاب  يف  حتدث  بومبيو، 
اللجنة  اىل  لبنان،  زيارته 
يف  للمخصصات  الفرعية 
جملس النواب االمريكي يف 

املساعدات  متويل  موضوع 
السوريني  للنازحني 
زيارته  وتناول  وعودتهم، 
لبريوت، فقال: »يف لبنان 
الجىء  مليون   1,5 هناك 
سوري مع كل العبء الذي 
يشكله ذلك على البلد من 

ناحية الكلفة واملخاطر اليت 
الالجئني  وجود  يشكلها 
ودميوقراطيته.  لبنان  على 
اخلارجية  وزارة  وكانت 
احلديث  تقود  االمريكية 
عن كيفية حتضري الظروف 
االرض  على  املناسبة 
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السفري رامبلنغ: أمننا ونريد تعزيز مؤسساتكم ودولتكم وسيادتكم

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

بومبيو: سنعمل إلعادة النازحني واللبنانيون يريدون ذلك 

باسـيل: شـهادته خـطوة مـتقدمة

وكيفية  سورية  داخل 
املتحدة  الواليات  تأمني 

واشنطن معزولة يف جملس األمن بعد قرارها 
االعرتاف بسيادة إسرائيل على اجلوالن

HMS Dragon السفري الربيطاني رامبلنغ ووزير الدفاع بو صعب على متن املدمرة

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 :

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

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
مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع: 
االثنني من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. من الثالثاء حتى األحد من 0 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات
بيتزا على 

أنواعها

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

البيان اخلتامي للقمة املغربية األردنية: اجلوالن 
أرض سورية وقرار ضمها »إلسرائيل« غري شرعي

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل 

لالتصال: 042 600 0414

سعت واشنطن وحيدة إىل 
الدفاع عن موقفها االعرتاف 
بسيادة إسرائيل على اجلزء 
احملتل من اجلوالن السوري 
وسط تنديد من بقية أعضاء 
جعلها  ما   14 الـ  اجمللس 
يف معزل عنهم يف جلسة 
بناء  طارئة عقدها اجمللس 
ويف  دمشق.  طلب  على 
جديد  إسرائيلي  اعتداء 
على سيادة سورية، هزت 
انفجارات ضخمة مواقع يف 
نتيجة  حلب  شرقي  مشال 

قصف جوي. 
وفيما قال اجليش السوري 
»عدوان  لـ  تصدى  انه 
جديد« على منطقة صناعية 
عدد  اسقاط  من  ومتكنه 
واقتصار  الصواريخ،  من 
املاديات،  على  األضرار 
أكدت مصادر يف املعارضة 
استهدف  القصف  أن 
تابعة  ذخرية  مستودعات 
وميليشياتها،  اليران 
السوري  »املرصد  وقال 

أربعة  إن  اإلنسان«  حلقوق 
املستودعات  حراس  من 
حتديد  دون  من  قتلوا 

جنسياتهم.
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أنباء عن نشر »إس 300« قرب كراكاس حلمايتها 
وموسكو تدعو لوضع حد لتصرفات غوايدو
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الواليات  ودافعت 
األمن  جملس  يف  املّتحدة 
الرئيس  قرار  عن  الدولي 
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 أكد وزير العدل الربت سرحان، 
قصور  على  تفقدية  جولة  خالل 
العدل يف جونيه جبيل والشمال، 
»ان القضاء ليس فاسدا ولكن 
هناك بعض التجاوزات وهي قيد 
التحقيق من قبل االجهزة االمنية 
ال  انه  على  مشددا  املختصة«، 
امام  وصغري  كبري  »بني  مييز 
احد«.  على  غطاء  وال  القضاء 
وأعلن انه »سيعمل على جتهيز 
قصور العدل وسد كل احلاجات 
مبان  لتوفري  يلزم  ما  وتأمني 
مشريا  باحملاكم«،  تليق  جيدة 
»امالء  على  سيعمل  انه  اىل 
رغم  احللول  واجياد  الشواغر 
صدور قانون بعدم التوظيف«.

يف جونيه
يف  جولته  سرحان  الوزير  بدأ 
واطلع  جونيه،  العدل يف  قصر 
على سري العمل فيه والتجهيزات 

واحلاجات املطلوبة.
ما  »سأعمل  اجلولة:  بعد  وقال 
واجياد  الشواغر  المالء  بوسعي 
صدور  رغم  املناسبة  احللول 
سنعمل  التوظيف،  بعدم  قانون 
على جتهيز قصور العدل بربنامج 
اخلدمات  سيؤمن  الذي  املكننة 
كبري  بني  أميز  ال  وأنا  الالزمة، 
غطاء  وال  القضاء  امام  وصغري 

على احد«.
اضاف: »اننا ال نستطيع ان نتكلم 
عن شبهة يف ملف القضاة قبل 
بريء  فاملتهم  التحقيق،  انتهاء 
مشريا  ادانته«،  تثبت  ان  اىل 
القضائي،  التفتيش  »ان  اىل 
وكل املراجع يقومون بواجباتهم 

وقريبا ستظهر النتائج«.

يف البرتون
يرافقه  العدل،  وزير  انتقل  ثم 
أندريه  القاضي  مكتبه  مدير 
البرتون  حمكمة  اىل  صادر، 
املعلوف  ندى  القاضية  والتقى 
حمكميت  حاجات  شرحت  اليت 
التأهيل  جلهة  ودوما  البرتون 
عدد  يف  والنقص  والصيانة 

املوظفني.
كل  »سد  على  بالعمل  ووعد 
احلاجات وتأمني ما يلزم لتوفري 
باحملاكم«.  تليق  جيدة  مبان 
كما أمل بأن يتم »سد النقص 
تعيينات  عرب  املوظفني  يف 

وتشكيالت جديدة«.
ان  سرحان  الوزير  وأعلن 
»الوزارة بصدد التحضري إلنشاء 
كسروان  يف  جديد  عدل  قصر 

حمافظة  إنشاء  مع  بالتزامن 
كسروان وجبيل«.

بعدها، جال سرحان على أقالم 
واطلع  وأقسامها  احملكمة 
مطالبهم  على  املوظفني  من 

وحاجاتهم.
يف جبيل

قصر  سرحان  الوزير  زار  ثم 
اطلع  حيث  جبيل،  يف  العدل 
العمل  وسري  أقسامه  على 
نقابة  مفوض  حضور  يف  فيه، 
جبيل  عدل  قصر  يف  احملامني 

أمني القدوم واملوظفني.
وقال القدوم: »اننا على يقني 
جهدا  يألو  لن  العدل  وزير  بأن 
جبيل  يف  العدل  قصر  لتطوير 
يليق  القصر  هذا  يصبح  حتى 
باحملامني وباملتقاضني والقضاة 
عامة«، مشريا اىل أن مطالبهم 
عدد  »زيادة  هو  كمحامني 
بسرعة  للبت  جبيل  القضاة يف 
يف  املماطلة  وعدم  باألحكام 

اصدار األحكام يف شأنها«.
جبيل  قضاة  اىل  التحية  ووجه 
من  به  يتحلون  »ما  على  مجيعا 
والشفافية  النزاهة  ميزات 
واملناقبية، والذين يتم التعاون 
ورئيس  الكتبة  ومع  معهم 
األقالم«. وكشف أن »التنسيق 
قائم مع هؤالء لتسريع األحكام 

وحسن سري العدالة«.
وأعلن الوزير سرحان أن جولته 
»االطالع  اىل  تهدف  اليوم 
قصور  أوضاع  على  كثب  عن 
حاجات  على  والوقوف  العدل 
واملوظفني  املواطنني  وشكاوى 
اىل  مشريا  القضاة«،  ومطالب 
أنه »يعرف جيدا أوضاع قصور 
جيري  وسوف  لبنان  يف  العدل 
أينما  العمل على »سد الثغرات 

وجدت«.
يف  نقص  »هناك  وقال: 
سده  على  نعمل  املوظفني 
على  املكننة  تعميم  بواسطة 
وربطها  العدل،  قصور  مجيع 
باجمللس  أو  العدل،  بوزارة 
يف  وحنن  للقضاء.  األعلى 
عدل  قصر  بناء  دراسة  صدد 
كسروان-  حمافظة  يف  مشرتك 
املفاوضات  جنري  حنن  جبيل. 
العالقة  أصحاب  مع  واملباحثات 
جيري  عقار  وهناك  بشأنه، 
عدل  قصر  لبناء  حوله  دراسة 
املنطقة،  بهذه  يليق  مشرتك 
جبيل   - كسروان  باتت  بعدما 
تستأهل  وهي  واحدة،  حمافظة 

سرحان تفقد قصور عدل يف جبل لبنان والشمال: لتجهيزها مبا يليق باحملاكم 
والقضاء ليس فاسدا ولكن هناك بعض التجاوزات قيد التحقيق وال غطاء على أحد

أن يكون فيها قصر عدل يليق 
بها، كما هي احلال يف حمافظات 

عكار وبعلبك -اهلرمل«.
وختم: »وضعنا مشروع مرسوم 
يف  القضائي  املالك  بتوسيع 
هذه  وطبعا  احملافظات،  هذه 

املنطقة هلا حصتها«.
يف طرابلس

العدل،  وزير  تفقد  بعدها 
القاضي  مكتبه  مدير  يرافقه 
أندريه صادر، قصر العدل يف 
استقباله  يف  وكان  طرابلس، 
رمزي  القاضي  الشمال  حمافظ 
حملاكم  االول  الرئيس  نهرا، 
استئناف الشمال القاضي رضا 
العام االستئنايف  رعد واملدعي 
نبيل  القاضي  الشمال  يف 

وهبه.
ارجاء  يف  اجلميع  جال  وقد 
على  سرحان  واطلع  القصر، 
اقسام  خمتلف  يف  العمل  سري 
»هدف  ان  العدل، مؤكدا  قصر 
زيارة قصور العدل هو االطالع 
واملشاكل  احملاكم  حاجات  على 
ان  القصور  منها  تعاني  اليت 
ناحية  من  او  املباني  ناحية  من 

التجهيزات«.
ملدينة  اليوم  »زيارتنا  وقال: 
لقصر  خاص  وبشكل  طرابلس، 
الرئيس  وحلضرة  فيها  العدل 
الصديق  حضور  ويف  االول 
القاضي  الشمالي  لبنان  حمافظ 
لالطالع  جاءت  نهرا،  رمزي 
العدلية  أوضاع  على  كثب  عن 
يف  وبالتحديد  الشمال  يف 
حاجات  امام  والوقوف  طرابلس 
القضاة واملساعدين القضائيني 
قدر  النواقص  سد  وحملاولة 

املستطاع«.
بالرئيس  »سنلتقي  أضاف: 
العاملني  والقضاة  االول، 
مطالبهم  اىل  وسنستمع  هنا 
وسرني  وهواجسهم.  وحاجاتهم 
يعترب  والذي  هنا  العدل  قصر 
االخرى  العدل  لقصور  بالنسبة 
لنا،  كبرية  مفخرة  لبنان  يف 
هذه  على  احلفاظ  وسنحاول 
تعميم  على  وسنعمل  املفخرة، 
هذه التجربة على خمتلف قصور 

العدل يف لبنان«.
خبري  لبنان  يف  »العدل  وتابع: 
والقضاة يعملون بكل طاقاتهم 
واملساعدون القضائيون يقومون 
هناك  ولكن  كلها،  بواجباتهم 
بعدم  تتمثل  وحاجات  نواقص 
وجود املكننة واليت تعترب مهمة 

الوزير سرحان خالل الجولة ويبدو محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا

بعض  وهناك  جدا،  وضرورية 
ناحية  من  االبنية  يف  الثغرات 
سننكب  هذا  وكل  التجهيزات، 
اىل  عودتنا  فور  دراسته  على 
ونأمل  املسؤولني،  مع  الوزارة 
ان نتمكن من تقديم االفضل«.

وعن حل مشكلة النقص يف عدد 
العدل،  قصور  يف  املوظفني 
هو  الوزراء  »قرار جملس  قال: 
منع التوظيف يف الوقت احلالي، 
بصورة  النقص  سنسد  ولكن 
تدرجيية وسنستغل هذه الثغرة 
يف جملس الوزراء للتوصل اىل 
مساعدين قضائيني يف  تعيني 

القريب العاجل«.
يف  االعالم   « ان  على  وشدد 
اخبارا  تداول  األخرية  اآلونة 
كثرية ومبالغا فيها، يف ما يتعلق 
فالقضاء  القضائي.  بالفساد 
هناك  ولكن  فاسدا  ليس 
هذه  واليوم  التجاوزات،  بعض 
التجاوزات هي قيد التحقيق من 
املختصة،  االمنية  االجهزة  قبل 
بداية مع النيابة العامة التمييزية 
القضائي  بالتفتيش  مرورا 
العسكرية، كل ضمن  واحملكمة 
يف  تسري  واالمور  اختصاصه، 
اراقب  وانا  الصحيح  الطريق 
ودقيق،  يومي  بشكل  الصورة 
يف  النتائج  تظهر  أن  ونأمل 
الفاسد  وينال  العاجل  القريب 
تعلن  والربيء  عقابه،  واملخطئ 

براءته«.
يف زغرتا

بزيارة  سرحان  الوزير  قام  ثم 
حيث  زغرتا،  سراي  اىل  خاطفة 
حمكمة  قلم  رئيس  استقبله 
فصيلة  وآمر  مننوم  جبور  زغرتا 
زغرتا الرائد داني حداد وموظفي 

احملكمة.
وبعد جولة على أقسام احملكمة 
سرحان  أدىل  ومكاتبها، 
زيارة  »انها  التالي:  بالتصريح 
زغرتا  حملكمة  وسريعة  خاطفة 
للوقوف عن كثب على حاجاتها 
يف  القلم  رئيس  وضعنا  وقد 
هذا اجلو جلهة وجود نقص يف 
املوظفني واحلاجة لصيانة املبنى 
وتوسيعه بإضافة غرف وقاعات 

للمحكمة«.
جولته  سرحان  الوزير  تابع  ثم 

وتفقد قاعة احملكمة.
يف أميون

يرافقه  سرحان،  الوزير  واختتم 
جولته  صادر،  أندريه  القاضي 
بزيارة لقصر العدل يف أميون - 

الكورة، حيث كان يف استقباله 
إىل جانب القاضي إميل عازار، 
الكورة  بلديات  احتاد  رئيس 
املهندس كريم بو كريم، رئيس 
فارس،  مالك  أميون  بلدية 
املدني  التنظيم  مكتب  رئيس 
إضافة  عازار،  مجيل  املهندس 
االمنية  األجهزة  مسؤولي  إىل 
احملامني  من  وعدد  الكورة  يف 

وموظفي قصر العدل.
بوزير  عازار  القاضي  ورحب 
شاكرا  املرافق،  والوفد  العدل 
العدل يف  »اهتمامه بقصور  له 

لبنان وحتسينها«.
من جهته، حتدث الوزير سرحان 
بني  بأنه  يشعر  أنه  إىل  فأشار 
أنه  مؤكدا  وأصدقائه،  أهله 
»من  الشمال  ليمر يف  يكن  مل 
يف  العدل  قصر  زيارة  دون 
»القاضي  على  مثنيا  الكورة«، 
يف  وجمهوده  وانضباطه  عازار 
العمل«، وقال: »إن اسم الكورة 

يذكر دوما يف اجتماعات جملس 
يتناول  حيث  سلبا  إن  الوزراء 
واملقالع،  الكسارات  موضوع 
اهلها  ملميزات  نظرا  إجيابا  أم 

وعلمهم«.
مسعى  »هناك  أن  إىل  وأشار 
وحديث  جديد  عدل  قصر  لبناء 
على  معتمدا  الكورة،  يف 
مصادر  من  ومتويل  مساعدات 
»احتاد  على  متمنيا  دولية«، 
أميون  وبلدية  الكورة  بلديات 

املساعدة«.
يف  احلاصل  »النقص  وتناول 
إىل  مشريا  بالكورة«،  القضاة 
»أن هناك حماولة لتأمني قضاة 
منتدبني إىل حني تأمني قضاة 
عمل  لتسهيل  وذلك  متفرغني، 

احملكمة«.
كما أكد سرحان أن »كل قصور 
العدل اليت مر بها تعاني نقصا 
وستتم  املوظفني،  أعداد  يف 
هلا،  حلول  لتأمني  املساعي 
وقد تكون املكننة احداها، ألنها 
تيسر للمحامني التقدم بدعواهم 
احلضور  إىل  احلاجة  دون  من 
للمحكمة«، الفتا إىل أن »خالل 
جولته الحظ أن امللفات أصابها 
وقال:  والرطوبة«،  العفن 
حال  تكون  قد  املكننة  »لذلك، 

للحفاظ عليها«.
احللول  »بعض  سرحان  وعرض 
اكتظاظ  من  ختفف  قد  اليت 
من  املتهم  إبقاء  أو  السجون 
لتسهيل  وذلك  حماكمته،  دون 

عمل احملاكم«.
احملكمة  حاجات  على  اطلع  كما 
عدد  وزيادة  قضاة  تأمني  يف 
يف  جال  اخلتام،  موظفيها.ويف 

أقسام احملكمة وأقالمها.

زار رئيس »اللقاء الدميقراطي« 
النائب تيمور جنبالط برفقة وفد 
مروان  النائبني  اللقاء ضم  من 
احلسن،  أبو  وهادي  محادة 
ومستشار النائب جنبالط حسام 
فؤاد  السابق  النائب  حرب، 
احلازمية،  منزله يف  السعد يف 
يف  السعد  عائلة  كانت  حيث 

استقباهلم.
بيان  حبسب  الزيارة،  وشكلت 
لالطمئنان  »مناسبة  للتقدمي، 
متانة  وتأكيد  السعد  اىل صحة 
وبني  بينه  والوفاء  العالقة 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
اللقاء،  يف  نواب  وزمالئه 
رئيس  حتيات  لنقل  وفرصة 

تيمور جنبالط زار السعد مع وفد 
من اللقاء الدميقراطي

احلزب وليد جنبالط«.
محادة  حتدث  الزيارة  وبعد 
أصر  الزيارة  هذه  »ان  فقال: 
جنبالط  تيمور  االستاذ  عليها 
يف  السعد  فؤاد  رفاق  ومعه 
»اللقاء الدميقراطي«، لالطمئنان 
وقد  فؤاد،  االستاذ  صحة  اىل 
رأيناه متعافيا واحببنا ان ننقل 
رسالة صداقة ووفاء وحمبة من 
التقدمي  احلزب  رئيس  قبل 
وليد  االستاذ  االشرتاكي 
االستاذ  أحاطنا  وقد  جنبالط، 
وأكد  املعهودة«،  مبحبته  فؤاد 
للمختارة  البيت حليف  »هذا  أن 
تارخييا وقد بقي هكذا على مر 

السنوات والعقود«.
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جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل 
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.

لدينا مكيفات  هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات 

اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية
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عقيص  جورج  النائبان  تقدم 
بواسطة  اللمع  أبي  إدي  وماجد 
فخري  اليان  احملامية  وكيلتهما 
العامة  النيابة  أمام  بإخبار 
العدل، عن  التمييزية يف قصر 
الفساد  ملفات  يف  التحقيقات 
اليت يتم التداول بها يف وسائل 
باملديرية  واملتعلقة  اإلعالم 

العامة للجمارك اللبنانية.

عقيص
»هذا  ان  إىل  عقيص  ولفت 
اإلخبار يؤكد ان مكافحة الفساد 
القوية«  »اجلمهورية  تكتل  بنظر 
اقواال«،  وليس  افعال  هو 
بالقضاء  الثقة  على  مشددا 
يكون  ان  جيب  »النه  اللبناني، 
املرجعية اليت تكشف كل قضايا 
رغم  على  الدولة،  يف  الفساد 

كل ما يتعرض له«.
واعترب ان »ما جيري يف اجلمارك 
عدم  وجيب  مقبول  غرب  امر 
السكوت عنه، الن السكوت يعين 
اشرتاكا يف هذا الفساد«. واكد 
أحدا  يستهدف  ال  »االخبار  ان 

ولكنه ال يستثيِن احداايضا«.
القضاء  امام  »وضعنا  وأضاف: 
اليت  واملعطيات  الوثائق  كل 
يف  نشك  قضايا  عن  منلكها 
لتستعيد  فساد  قضايا  انها 
وكي  شفافيتها،  االدارة  هذه 
تستطيع خزينة الدولة االستفادة 
اليت يعتمد عليها  الواردات  من 

من ادارة اجلمارك«.
املدعي  مقابلة  اىل  اشار  وإذ 
مسري  القاضي  التمييزي  العام 
امللف  مبتابعة  وعد  الذي  محود 
اليوم،  املناسب  االجراء  واختاذ 
أكد يف املقابل، »متابعة جمريات 
سينبثق  الذي  والتحقيق  االخبار 
باخر  العام  الرأي  ومواكبة  عنه 

التطورات«.
يتضمن  »االجراء  ان  واوضح 
امورا كثرية ومت احصاء حنو 19 
ان  تستوجب  مسألة  او  خمالفة 
لكي  عليها  يده  القضاء  يضع 
يفصل هل تشكل جرمية يعاقب 

عليها القانون ام ال«.
توقيت  عن  سؤال  على  وردا 

»االمر  عقيص:  قال  االخبار، 
ولكن  معني،  بتوقيت  يتعلق  ال 
الوصاية  وزير  ان  راينا  عندما 
حاول معرفة ما جيري ومل نلمس 
اي تغيري كبري يف االدارة نتيجة 
اللجوء  بوجوب  شعرنا  االجتماع، 
اىل القضاء ليكون املرجع يف ما 

جيري يف ادارة اجلمارك«.
»القوات«  البعض  اتهام  وعن 
»تتحرك السباب سياسية  بانها 
وليس بهدف مكافحة الفساد«، 
اجلهات  »هذه  ان  عقيص  اعترب 
كل  اللبنانية يف  القوات  تنتقد 
على  مشددا  بها«،  تقوم  خطوة 
ان »هذا العمل هو مسار طويل 
اللبنانية ولكنه  بدأ من اجلمارك 
والوزارات  االدارات  سيشمل 

والقطاعات كافة«.
إىل  فقط  نلجأ  »لن  واضاف: 
مثة  ان  تبني  اذا  بل  القضاء 
حتقيق  جلان  إلجراء  ضرورة 
فنحن  أخرى  امور  او  برملانية 
كل  وسنستعمل  بذلك  سنقوم 
للمراقبة  وسائل  من  منلك  ما 
الفساد  اللغاء  واملالحقة 

ومكافحته«.
وامل يف »اال يكون مثة تضييع 
»االهم  ان  معتربا  للملفات«، 
احدى  لدى  نية  مثة  بان  يبقى 
اجلمهورية  كتلة  وهي  الكتل 
القوية يف عدم اهمال اي قضية 
مت فتحها اذ تقوم مبتابعها حتى 
النهاية«، مذكرا مبلف التجنيس 
بالطعن  »الكتلة«  تقدمت  الذي 
ما  »القوات«  ان  يؤكد  ما  به، 
زالت تتابعه وتراجع به وهي مل 

ولن نرتك اي ملف.

أبي اللمع
كانت  هل  سؤال  على  وردا 
»القوات« سرتفع الغطاء عن اي 
قواتي يتبني انه متورط بقضية 
ابي  ادي  النائب  قال  فساد، 
اللمع: »نعترب اال غطاء فوق رأس 
احد، وحتى اذا كان ينتمي اىل 
اللبنانية، معركتنا  القوات  حزب 
ضد الفساد وهذا نضال يف حد 
ذاته وسيستمر ليطاول كل من 

لديه يد يف الفساد«. 

عقيص وأبي اللمع تقدما بإخبار أمام 
النيابة العامة التمييزية عن التحقيقات 

يف ملفات الفساد يف اجلمارك

النائبان عقيص وابي اللمع

األوروبي  االحتاد  سفرية  زارت 
والسفري  السن  كريستينا 
امس  رامبلنغ  كريس  الربيطاني 
دعم  لتقييم  البقاع  االول، 
واململكة  األوروبي  االحتاد 

املتحدة للمجتمعات احمللية.
بيان  حسب  السن،  وزارت 
يف  االوروبي  االحتاد  ملفوضية 
التقت  حيث  عرسال   ، لبنان 
احلجريي  باسل  بلديتها  رئيس 
األوروبي  االحتاد  دعم  ملناقشة 
ملنطقة عرسال. ثم توجهت إىل 
جلنة  تنفذ  حيث  »إمناء«  خميم 
حلماية  برناجما  الدولية  اإلنقاذ 
مديرية  من  بدعم  املراهقات 
واملساعدة  املدنية  احلماية 
للمفوضية  التابعة  اإلنسانية 

األوروبية )إيكو(.
والتقت بعدها ممثلني عن منظمة 
النروجيية  الشعبية  املساعدات 
لأللغام  االستشارية  واجملموعة 
ملوثة  منطقة  من  مقربة  على 
قريبا  سيجري  حيث  باأللغام 
إطالق برنامج جديد لنزع األلغام 
بدعم من االحتاد األوروبي لصاحل 

سكان عرسال.
وانضم إىل السن الحقا السفري 
رامبلنغ يف مدرسة البنات التابعة 
الياس،  بر  ملؤسسة كياني يف 
وعاينا كيف أن إنشاء املختربات 
األكادميي  والتوجيه  العلمية، 
واخلاص باملنح، إىل جانب أنشطة 
واالجتماعية  النفسية  املساندة 
تعود بالفائدة على الشباب من 
بفضل  واللبنانيني،  الالجئني 
هبة من مشروع HOPES املمول 
من االحتاد األوروبي، ومن خالل 
برنامج Padileia املمول من وزارة 
اململكة  يف  الدولي  التعاون 
املتحدة. ويتوىل مركز املشاركة 
يف  اجملتمعية  واخلدمة  املدنية 
بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة 

تنفيذ األنشطة.
جبولة  للبقاع  الزيارة  واختتمت 
زحلة  يف  الكرز  بساتني  يف 
الذين  املزارعني  مع  وبنقاش 
فنية  مكثفة  تدريبات  تلقوا 
خرباء  مع  األعمال  جمال  ويف 
خالل  من  األوروبي  االحتاد  من 
برنامج االحتاد األوروبي لتطوير 

القطاع اخلاص«.
وقالت السن: إن »زيارتنا للبقاع 
اليوم تظهر اجملال الواسع للدعم 
األوروبي  االحتاد  يقدمه  الذي 

والدول األعضاء يف لبنان«.
أن  يبني  »هذا  وأضافت: 

والسالمة  اإلنسانية  املساعدات 
والتنمية  والتعليم  واألمن 
إذا  معا  تسري  االقتصادية 
تنشد  احمللية  اجملتمعات  كانت 
االزدهار وأن تكون قادرة على 
االقتصادية  التحديات  مواجهة 
تؤثر  اليت  الصعبة  واالجتماعية 
االحتاد  ويعمل  املنطقة.  يف 
معا  املتحدة  واململكة  األوروبي 
يف  وسيستمران  لبنان  لدعم 

ذلك«.

رامبلنغ
»أسعدني  رامبلنغ:  قال  بدوره 
زميليت  إىل  االنضمام  جدا 
االحتاد  سفرية  وصديقيت 
يف  السن  كريستينا  األوروبي 
نعاين  لكي  اليوم  البقاع  زيارة 
عن قرب كيف أن دعم اململكة 
املتحدة واالحتاد األوروبي يساعد 
اجملتمعات على التكيف مع أزمة 
الالجئني السوريني. ومن اجليد 
وزارة  متويل  أن  كيف  نرى  أن 
اململكة  يف  الدولي  التعاون 
املتحدة يسمح لربامج على غرار 
برامج  بتوفري   Padileia برنامج 
األمد  وطويلة  قصرية  دراسية 
والسوريني.  اللبنانيني  للطالب 
الربنامج  هذا  من  ويستفيد 

10,000 طفل«.
اضاف: »تستعد اململكة املتحدة 
األوروبي.  االحتاد  ملغادرة 
وبعدها،  العملية  هذه  وخالل 
املتحدة  اململكة  ستستمر 
واالحتاد األوروبي يف لبنان يف 
العمل بشكل وثيق أكثر من أي 
وقت مضى من أجل لبنان قوي 
املؤسسات،  وتقوية  ومستقر، 
يتم  ال  حتى  التعليم  ودعم 
إهمال أي طفل، ومتويل مشاريع 
الفرص  لتحسني  ومبادرات 
العمل  وفرص  االقتصادية 
للجميع. وعليه، ستستمر اململكة 
مجيع  مع  العمل  يف  املتحدة 
األوروبيني  وحلفائنا  أصدقائنا 
مع  األمد  طويلة  عالقات  لبناء 
الرئيسية  اللبنانية  املؤسسات 
اللبنانيني  آالف  مئات  ودعم 
السواء.  على  والالجئني 
املتحدة  اململكة  وتشاطرت 
وسيستمران  األوروبي  واالحتاد 
لدعم  مشرتكة  قيم  تشاطر  يف 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 
واجملتمعات  القانون  وسيادة 
التحالف  هذا  وإن  املفتوحة. 

سيستمر«.

السن ورامبلنغ زارا البقاع وقيما 
دعم االحتاد األوروبي وبريطانيا 

للمجتمعات احمللية

خالل الجولة والتعليم  الرتبية  وزير  اجتمع 
وزير  مع  شهيب  أكرم  العالي 
بو  الياس  الوطين  الدفاع 
شؤونا  البحث  وتناول  صعب، 
وحضر  عامة.  وسياسية  تربوية 
تربوي  وفد  اإلجتماع  من  جانبا 
برئاسة مسؤول املكتب الرتبوي 
روك  احلر«  الوطين  »التيار  يف 
أنور  شهيب  ومستشارا  مهنا 

ضو وصالح تقي الدين.
بو صعب

وعلى االثر، أكد بو صعب أكد 
على »العالقة الشخصية الودية 
وعلى  شهيب،  الوزير  مع  جدا 
امللفات  مقاربة  يف  التفاهم 
العامة يف  والسياسية  الرتبوية 

البالد بكل موضوعية«.
ملف  عن  سؤال  على  وردا 
يف  »اجلميع  قال  الكهرباء، 
مع  وإننا  الكهرباء،  يريد  لبنان 
على  منفتحون  الطاقة  وزيرة 
واإلقرتاحات،  املالحظات  كل 
أفكار  من  هناك  كانت  وإذا 
لالقناع  مستعدون  فإننا  مقنعة 
أفضل  هو  ما  بكل  واإلقتناع 
للبالد وإليصال هذا امللف إىل 
الكهرباء  تأمني  وهي  أهدافه 

بأفضل الشروط واألكالف«.

شهيب
عن  شهيب  قال  جهته،  من 
نرتبط  »صديق  صعب:  بو 
واملودة  احملبة  بعالقات  معه 
»اللقاء  أضاف:  واإلحرتام«. 
املواضيع  جلهة  متنوعا  كان 
والعامة.  والسياسية  الرتبوية 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  إن 
يزمع عقد ورشة عمل يف القصر 
ملوضوع  خمصصة  اجلمهوري 
الرتبية من كل جوانبها، ما يؤكد 
أن امللف الرتبوي هو على رأس 
االهتمامات من جانب احلكومة«.
الوزير  مع  »التعاون  على  وأكد 
كوزير سابق صاحب  بو صعب 
خربة يف هذا امللف، واإلقرتاحات 
اآليلة إىل إجياد احللول للنهوض 

بالقطاع الرتبوي«.
قال:  الكهرباء،  موضوع  ويف 
»حنرتم كل اآلراء ولنا مقارباتنا 
عقدنا  وقد  املوضوع،  هذا  يف 
اللقاء  كتلة  يف  إجتماعات 
الدميقراطي هلذا الغرض وسوف 
حنضر إجتماعات اللجنة الوزارية 
عن  ونعرب  امللف  بهذا  املكلفة 
رأينا بوضوح وصراحة، وهدفنا 
خطة  ضمن  الكهرباء  تأمني  هو 

واضحة وقابلة للتطبيق«. 

شهيب التقى وزير الدفاع وكشف عن ورشة عمل 
تربوية برعاية رئيس اجلمهورية

بو صعب: منفتحون على كل 
االقرتاحات مبوضوع الكهرباء

الوزيران بو صعب وشهيب

 رأى رئيس املكتب السياسي 
ل »احلركة اللبنانية الدميقراطية« 
جاك تامر خالل االجتماع الدوري 
رئيس  »زيارة  أن  للحركة، 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
ملرحلة  اسست  اليت  روسيا 
لبنان  بني  التعاون  من  جديدة 
وروسيا، وجنحت يف التأسيس 
بني  املطروحة  امللفات  ملعاجلة 

بريوت وموسكو«.
الكثري من  أضاف تامر: »يعول 
السياسيني اللبنانيني على هذه 
حال  للبنان  جتلب  علها  الزيارة 
نهائيا ملشكلة النازحني واالعباء 
املرتتبة على الدولة اللبنانية«.

بيانها  يف  احلركة  وأشادت 
وزارة  عن  تعميم  »بصدور 
املعابر  إىل  السورية  الداخلية 
التقيد حبسن  لوجوب  احلدودية 
الذين  السوريني  استقبال 
غري  املعابر  عرب  سوريا  غادروا 
الشرعية والغاء االجراء االداري 
احلال،  هذه  يف  سابقا  املعمم 
السوريني  عودة مجيع  لتسهيل 

الراغبني يف العودة«.

احلركة اللبنانية الدميوقراطية: زيارة 
عون روسيا أسست ملرحلة جديدة من التعاون

األمريكي  الرئيس  توقيع  وعن 
أعربت  مرسوما،  ترامب  دونالد 
احلركة عن استنكارها »للتصريح 
يف  االمريكية  للسفرية  اخلطري 
القاهرة آن باترسون، اليت رأت 
الشتات  من  اليهود  عودة  أن 
ومن كل بلدان العامل اىل ارض 
املوعد، من النيل اىل الفرات، 

صارت وشيكة«. 

الريزة،  مكتبه يف  جوزاف عون يف  العماد  اجليش  قائد  إستقبل   
يرافقه  الزغيب  أنطوان  الدكتور  اللبناني  األمحر  الصليب  رئيس 
التداول  ومت  كتاني،  جورج  اللبناني  األمحر  للصليب  العام  األمني 

يف شؤون خمتلفة.

قائد اجليش إستقبل رئيس الصليب االمحر اللبناني
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اجلميل  أمني  الرئيس  اعترب 
الرئيس  »قرار  أن  سيدني  من 
ترامب  دونالد  األمريكي 
السيادة  حتت  اجلوالن  بإدراج 
جانب  من  قرارا  االسرائيلية، 
ومسار  احلق  ينتهك  واحد 
مفاوضات  وفلسفة  التاريخ 
السالم العادل والدائم، إضافة 
الشرعية  قرارت  انتهاكه  اىل 
وقال:  الصلة«،  ذات  الدولية 
»إن هذا القرار ال يعرقل فقط 
بل  املنطقة،  السالم يف  عملية 
يعرض األمن واالستقرار ملخاطر 
كربى من خالل فرضه هذا االمر 

الواقع«.
واشار اىل أن »قرار اجلوالن هو 
قرار  بعد  للحق  املخالف  الثاني 
القدس  باعتبار  االول  ترامب 

عاصمة السرائيل«.
مشكلة  »للبنان  بأن  وذكر 
حدود حبرية وبرية مع اسرائيل، 
وهي ال تزال موضع نزاع، رغم 
القرارات الدولية اليت تؤكد احلق 
اللبناني«، وقال: »ال سالم يف 
املنطقة، إال السالم القائم على 

احلق«.
وردا على سؤال حول العقوبات 
األمريكية، قال الرئيس اجلميل: 
تنسحب  أن  من  حماذير  »هناك 
العقوبات، ولو بشكل ارتدادي، 

بفعل  القادر  غري  لبنان  على 
احلالة االقتصادية الصعبة على 
أن يتحمل أي شظايا إضافية«.

وعن مدى جناح املبادرة الروسية 
يف تأمني إعادة النازحني، ذكر 
ب«الزيارة اليت قام بها رئيس 
حامال  موسكو  اىل  الكتائب 
من  النازحني  بإعادة  مشروعا 
خالل الدور الروسي يف سوريا، 
إال أنه مل يلق التجاوب املطلوب 
من السلطة اللبنانية اليت عادت 
املبادرة  مع  حظها  لتجرب 
ونصف  عام  حنو  بعد  الروسية 
مستجدات  خالهلا  طرأت  عام 
أن  »يبدو  وقال:  وتعقيدات« 
مؤمترات  ضوء  يف  املطلوب 
أستانة وسوتشي وجنيف توافق 
النازحني،  موضوع  حول  دولي 
وهو غري متوافر حتى الساعة«.

املساعدات  »حتول  من  وحذر 
وهي  الدولية،  اإلنسانية 
مطلوبة، إىل متويل خيفي رائحة 

التوطني«.
وردا على سؤال، دعا إىل »البدء 
احلوكمة  وترسيخ  الفساد  بقمع 
قبل استقبال ال11 مليار دوالر 
مؤمتر  من  كقروض  املفرتضة 
»اطالق  على  مشددا  سيدر«، 
وباالخص  املؤسسات،  عمل 

اجهزة الرقابة«. 

اجلميل حذر من سيدني من حتول املساعدات 
اإلنسانية الدولية إىل متويل للتوطني

الرئيس الجميل

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات 
ريا احلسن يف مكتبها يف الوزارة 
منظمة  من  وفدا  االول،  امس 
»كفى« ضم رئيسة املنظمة زويا 
عواضة  ليلى  واحملامية  روحانا 
وغادة جبور. ومت البحث بالقضايا 
القانون  تطبيق  بتفعيل  املتعلقة 
293 اخلاص حبماية النساء وسائر 
افراد االسرة من العنف االسري.

وقالت روحانا بعد اللقاء »مت اطالع 
وما  التعاون  مسار  على  الوزيرة 
منظمة  بني  اآلن  لغاية  اجنازه  مت 
كفى واملديرية العامة لقوى االمن 
االجتار  موضوع  حول  الداخلي، 
اجلنسي ومحاية الضحايا ومناقشة 
اماكن اخللل واالصالحات الواجب 

اختاذها حلماية الضحايا«.
اىل  البحث  »تطرق  واضافت: 
بني  املشرتكة  املشاريع  طرح 
وضرورة  الداخلية  وزارة  املنظمة 

استكماهلا«.
وفد كتائبي

الظهر  بعد  احلسن  واستقبلت 
اللبنانية  الكتائب  حزب  من  وفدا 
حنكش  الياس  النائب  ضم 
والوزير السابق االن حكيم وجان 
اللبناني  االحتاد  ورئيس  حداد 

للمعلوماتية كميل مكرزل.
:«زرنا  حنكش  قال  اللقاء،  بعد 
احلسن  ريا  الوزيرة  معالي  اليوم 
لورشة  التحضري  طور  يف  الننا 
من  املنت  يف  للبلديات  عمل 

لتطبيق  البلديات  حتضري  شأنها 
االلكرتونية،  املعامالت  قانون 
واتفقنا  الداخلية،  وزارة  برعاية 
املوضوع  وهذا  التفاصيل  على 

سيبصر النور قريبا جدا«.
موضوع  يف  »تباحثنا  اضاف: 
طارئ  موضوع  وهو  السجون، 
وكانت معاليها حتدثت عنه اليوم، 
ومت التواصل مع متخصصني من 
ووضعنا  بالسجون  تهتم  مجعيات 
اصحاب  وهم  معهم  املالحظات 
وحبثنا  اجملال.  هذا  يف  خربة 
روميه  سجن  وضع  يف  خصوصا 
املنتشرة  االمسنتية  والبلوكات 

حوله«.
جولة  اجرينا  »لقد  بالقول:  وختم 
السياسية  االوضاع  حول  افق 
وهناك  لبنان،  يف  واالقتصادية 
نظرا  معاليها  مع  مشرتكة  نظرة 
ووضعنا  اليوم،  الوضع  لدقة 
ميكن  كل  يف  بتصرفها  انفسنا 
موضوع  اىل  وتطرقنا  تقدميه،  لنا 
اليت  االدارية  االمور  تسهيل 
يف  الناس  اىل  اقرب  اصبحت 

هذه املرحلة«.
يوسف

وعرضت احلسن مع النائب السابق 
االوضاع  جململ  يوسف  غازي 
وكانت  واالقتصادية.  السياسية 
مناسبة مت خالل استعراض لواقع 
املرحلة، خصوصا على الصعيدين 

االقتصادي واملالي«.

احلسن حبثت ووفدا كتائبيا تطبيق 
قانون املعامالت االلكرتونية للبلديات 

والتقت وفد منظمة كفى

الكتائب   استقبل رئيس حزب 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
يف  املركزي  الكتائب  بيت  يف 
سويسرا  سفرية  الصيفي، 
وجرى  كريغوز  مشوتز  مونيكا 
يف  التطورات،  آخر  يف  البحث 
احلزب  رئيس  نائب  حضور 
ومنسق  الصايغ  سليم  الدكتور 

رئيس الكتائب عرض التطورات 
مع سفرية سويسرا

احلزب  يف  اخلارجية  العالقات 
خالد  والسيد  عبداهلل  مروان 
لفتت  اللقاء  وبعد  ممتاز. 
قواسم  »وجود  اىل  كريغوز 
البحث  ميكن  ومواضيع  مشرتكة 
»بداية  انها  واعتربت  فيها«، 
الكتائب  بني  متبادلة  عالقة 

والسفارة السويسرية«. 

النائب الجميل مستقبال السفرية كريغوز

استقبل غبطة البطريرك الكاردينال 
امس  الراعي،  بطرس  بشارة  مار 
البطريركي يف  الصرح  االول يف 
عصام  السابق  الوزير  بكركي، 
السابقة  احملامني  ونقيبة  خوري 
التماس  »زيارة  يف  حداد،  أمل 
عن  خوري  بعدها  اعرب  بركة«، 
»تقدير واحرتام كبريين لسيد هذا 
لنيل  »حنن هنا  الصرح«، وقال: 
العمر  بطول  له  والدعاء  بركاته، 
ألنه حاجة وطنية وسط ما تشهده 

البالد من مشاكل«.
البطريرك  اثبت  »لقد  وأضاف: 
وليس  لبنان  لكل  انه  الراعي 
معني،  ملذهب  أو  لطائفة 
وال  تفارقه،  ال  ميزة  واإلنسانية 
االجتماعية  الظروف  ان  سيما 
بلبنان  احمليطة  والسياسية 
أمثال  اىل  حاجة  يف  وباملنطقة 
غبطته ليكون عونا للمسؤولني عن 

هذا الوطن«.

أن  حداد  اعتربت  جهتها،  من 
»زيارة غبطته واجب ومناسبة ألخذ 
توجيهاته  اىل  واإلستماع  الربكة 
نسأل  وحنن   ، والدنيوية  الدينية 
اهلل دائما أن حيفظه راعيا للبنان 

وساهرا على جمده«.
النائب العام املالي

النائب  الراعي  البطريرك  والتقى 
العام املالي القاضي علي ابراهيم 
الفساد  »ملف  يف  حبث  وكان 
املتبعة  واآلليات  وتعقيداته 
ملكافحته من خالل السرعة يف امتام 
اإلختالس  جرائم  يف  التحقيقات 
من  وغريها  واإلحتيال  والتزوير 
خفض  شأنها  من  اليت  امللفات 
نسبة الفساد يف لبنان اىل ادنى 

مستوياته وصوال اىل تعميم ثقافة 
الشفافية والعدل واحرتام والتزام 

القانون«
هي  الدولة  ان  ابراهيم  واكد 
ألبنائها،  الوحيد  »احلاضن 
الفاسدين  من  وتطهريها 
ملحة  ضرورة  هو  واملفسدين 
بالعيش حبرية  يؤمن  مواطن  لكل 

وبكرامة حتت سقف القانون«.
ماريو عون

ثم التقى النائب ماريو عون يرافقه 
وروني  فاضل  داني  الربوفسور 
جدعون، يف حضور جلنة من مركز 
التوثيق واألحباث املاروني، وكان 
تتعلق  عامة  مواضيع  يف  حبث 
واإلقتصادي.  الوطين  بالشأنني 
زراعة  مشروع  اىل  البحث  وتطرق 
يف  اثري  الذي  لبنان  يف  القنب 
استخدامها  بهدف  األخرية،  اآلونة 
األولية  املواد  صناعة  يف 
والصيدالني  الطيب  لإلستعمال 
الطبية  والعقاقري  واملستحضرات 

والصيدالنية.
واكد عون ان »املشروع ال يزال 
قيد الدرس والبحث واملشاورات 
لبنان«،  األفرقاء يف  بني خمتلف 
ان  وجوب  على«ضرورة  مشددا 
تتمتع  مراقبة  جهة  هناك  تكون 
بالشفافية والصدقية تشرف على 
تطبيق هذا املشروع وحسن سري 
على  املوافقة  حال متت  عمله يف 

اقراره«.
ولفت اىل »ان اهلدف من تشريع 
منح  هو  لبنان  يف  القنب  زراعة 
تعيد  اقتصادية  إلنطالقة  فرصة 
القانون،  كنف  اىل  القنب  زراعة 
العاملي  الطلب  يفرض  وقت  يف 
والصيدالني  الطيب  لإلستعمال 

وآليتها التطبيقية، ونأمل اقرارها 
ونعمل  املقبلة.  اجللسة  يف 
تطبيقية  آلية  وضع  على  معا 
اإللكرتونية  احلكومة  إلسرتاتيجية 
اليت سنعرضها قريبا على جملس 
الوزراء إلقرارها وتطبيقها. وهناك 
الذين يطرحون  الوزراء  غريي من 
العديد من املشاريع، ومهمتنا ان 

نعمل بطريقة اجيابية«.
بني  اخلالف  يف  رأيها  وعن 
و«التيار  اللبنانية«  »القوات 
الوطين احلر« يف مسألة الكهرباء، 
الطريقة  هلذه  »أسفت  اجابت: 
جعجع  فالدكتور  التعامل،  يف 
كتلة  اجتماع  يف  باألمس  فند 
»اجلمهورية القوية« كل ما بتعلق 
تعرتض  مشاكل  من  امللف  بهذا 
قبل  وتصريفها  الكهرباء  انتاج 
وزيادتها،  التعرفة  اىل  الوصول 
وموقف »القوات« معروف يف هذا 
بوجود  القبول  عدم  وهو  الشأن 
وزيران يف  ولدينا  قطب خمفية، 
كبريتان:  قامتان  هما  احلكومة 
األستاذان غسان حاصباني وكميل 
يف  موجودان  وهما  سليمان،  ابو 
يف  تبحث  اليت  الوزارية  اللجنة 
رئيس  برئاسة  الكهرباء  موضوع 
احلكومة. وامنا الطريقة اليت واجه 
الدكتور جعجع  البعض تعليق  بها 
تعرب عن قلة دراية ونية يف توتري 
األجواء، فهل حنن اليوم يف دولة 
التعبري  فيها  ممنوع  ديكتاتورية 
بلد  نزال يف  ال  حنن  الرأي؟  عن 
جد  التعامل  وطريقة  دميوقراطي 
سيئة وهي تؤثر سلبا علينا، فهناك 
اجملتمع الدولي الذي يراقبنا فإن 
اإلجراءات  اختاذ  يف  نسرع  مل 
واإلصالحات الضرورية للبدء جديا 
يف املشاريع املطلوبة فنخسر كل 
»سيدر«  من  الدولية  املساعدات 
ما  اقل  بأسلوب  نرتاشق  وحنن 
يقال فيه إنه بعيد من األخالقيات 
اللبنانية. لذلك امتنى على اجلميع 

ايقاف هذه األساليب«.
وعن خلفيات هذا اإلشكال اعلنت 
وهو  يعتمد  اسلوبا  »هناك  ان 
احراج اآلخر لكي ال يعرب عن موقفه 
مع  اجلرح،  على  اصبعه  يضع  او 
لدى  موجودة  النية  ان  العلم 
بالتعاون معا لتخطي هذه  اجلميع 
الكهرباء  ملف  وايصال  املصاعب 
ان  سيما  وال  األمان،  بر  اىل 
قال يف  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
جملس الوزراء ان »اول ما طلب 
منا يف مؤمتر »سيدر« هو معاجلة 
العجز  وختفيف  الكهرباء  موضوع 
يف املوازنة«. وانا احتدث يف هذا 
وحنن  الكريم،  املسيحي  الصرح 
تعلمنا يف ادبياتنا ان نتعامل مع 
املسائل مبستوى راق، ونأمل ان 

تصل هذه الرسالة اىل اجلميع«.

الراعي استقبل وزيرة التنمية وشخصيات شدياق: نرتاشق بأسلوب بعيد من االخالقيات اللبنانية

زراعة واستخراج نوعية حمددة من 
القنب تتالءم مع اصول التصنيع 
وفق مواصفات اجلودة العاملية«.

شدياق
وظهرا، استقبل البطريرك املاروني 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزيرة 
اإلدارية الدكتورة مي شدياق يف 
عرضت  بركة«،  التماس  »زيارة 
يف خالهلا »ألسلوب العمل الدقيق 
واملهم يف وزارة التنمية اإلدارية 
اليت ترتدي اهمية كربى، ولدورها 
نظرا  املرحلة  هذه  يف  االساسي 
كل  مع  املباشرة  عالقتها  اىل 
مكننة  جلهة  واإلدارات  الوزارات 
تبسيط  اإللكرتونية،  احلكومة 
املناقصات  آلية  املعامالت، 
اىل  اضافة  الالمركزية،  وحتقيق 
مشاريع تنموية مع خمتلف البلديات 

يف لبنان«.
يف  »اإلنطالق  شدياق  واكدت 
»اىل  احلكومة  شعار  وفق  العمل 
مل  البلد  وضع  ان  ذلك  العمل«، 
التخاذل،«  من  املزيد  يعد حيتمل 
املباشر  »االرتباط  اىل  مشرية 
فيها  العمل  وآلية  التنمية  لوزارة 
كشف  حيث  من  »سيدر«  مبؤمتر 
اإلدارات  عمل  يف  اخللل  مكامن 
وهدر  فساد  من  منه  ينتج  وما 
للمال العام األمر الذي شكل سدا 
وقيامه  لبنان  منو  وجه  يف  منيعا 
حتى  احلرب  نهاية  منذ  وازدهاره 

اليوم«.
»لقد  االسئلة:  على  ردا  وقالت 
الغبطة  صاحب  بزيارة  تشرفت 
البطريرك الراعي، وكانت األجواء 
كالعادة اجيابية بامتياز، وزيارتنا 
لغبطته هي واجب علينا وال سيما 
والبطريركية  وزيرة.  تعييين  بعد 
بالنسبة  بكركي  يف  املارونية 
الي هي حمجة، وانا هنا إللتماس 
بركة سيدنا والتحدث يف عدد من 

املواضيع اآلنية«.
ولفتت اىل ان »الواقع السياسي 
يف لبنان يف غاية الدقة واملشكلة 
الوضع  يف  هي  امامنا  اليت 
املتأزم  واملالي  اإلقتصادي 
هو  اين  يعلم  واجلميع  بشدة. 
نشبك  ان  وانه جيب  الداء  مكمن 
ايدينا من اجل اإلنتقال اىل مرحلة 
شعارها  احلكومة  فهذه  العمل. 
نتعاىل  ان  وأمتنى  العمل«.  »اىل 
فوق كل هذه التجاذبات وطريقة 
الردود  لناحية  السلبية  التعامل 
اليت تفوق يف بعض األوقات احلد 
املسموح  غري  من  وكأنه  املقبول 
ألحد ان يطرح وجهة نظره يف ما 
يتعلق بأي موضوع من املواضيع. 
لكل منا رأيه وتفسريه وواجباتنا 
الفساد.  وحنارب  معا  نعمل  ان 
الوزراء  جملس  اىل  رفعت  ولقد 
الفساد  مكافحة  اسرتاتيجية  ملف 

البطريرك الراعي مستقبال الوزيرة شدياق
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 
رعد ومشاركة أعضائها، وأصدرت 

على األثر البيان اآلتي:
»استخفاف مهني بالقانون الدولي 
املتحدة  الواليات  رئيس  تعمده 
االمريكية حني أعلن خالفا ملنطق 
احلق والعدل ولالصول واملعايري 
القانونية املعتمدة دوليا، سيادة 
الكيان الصهيوني الغاصب على 
اجلوالن السوري احملتل. وتزامن 
التحريضية  التصرحيات  مع  ذلك 
وزير  لبنان  يف  اطلقها  اليت 
ضد  االمريكية  االدارة  خارجية 
االسرائيلي  لالحتالل  املقاومة 
من جهة والداعية اىل منع عودة 
النازحني السوريني اىل بالدهم, 

من جهة أخرى.
دعم  وحمدد:  واضح  اهلدف 
ورعاية  االسرائيلية  العدوانية 
الغري  الراضي  وقضمها  توسعها 
الدولية,  للمواثيق  خالفا  بالقوة 
يف  والوقح  السافر  والتدخل 
الشؤون الداخلية للبنان وسوريا 
النازحني  توظيف  وحماولة 
امريكا  خيار  خلدمة  السوريني 
هذا  مستقبل  ازاء  السياسي 
فتنة  من  اخلارج  الشقيق  البلد 
دامية فشلت يف اضعاف موقعه 
مواجهة خماطر  عن  قدراته  وشل 
يف  االجنبية  والتدخالت  العدوان 
قراراته السيادية وادارة مصاحله 

الوطنية.
اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة هذا 
احلدثني  هلذين  تعرض  االسبوع, 
والقضايا  االحداث  من  وغريهما 
اليت تهم لبنان واملنطقة وخلص 

اىل ما يأتي:
إعالن  مضمون  الكتلة  تدين   -1
عن  ترامب  دونالد  الرئيس 
على  الصهيوني  الكيان  سيادة 
وتعترب  احملتل,  السوري  اجلوالن 
صفة  ذي  غري  عن  صدر  انه 
ترتيب  مطلقا  وال جيوز  قانونية، 
أي أثر عملي عليه, وترى الكتلة 
ترامب  إعالن  يؤديه  ما  جل  أن 
على الصعيد السياسي هو تأكيد 
احنياز االدارة االمريكية اىل العدو 
الصهيوني ومشاريعه االستيطانية 
والتوسعية والنزعة االرهابية اليت 
حتِرض على مواصلة العدوان ضد 
العربية  املنطقة  ودول  شعوب 
اىل  الكتلة  وتدعو  واالسالمية، 
العام  اليه مساحة االمني  ما دعا 
اىل  العربية  الدول  اهلل  حلزب 
باعتبار  للسالم  مبادرتها  سحب 
االمريكي  الرئاسي  االعالن  أن 
هو انهاء عملي لكل ما يروج من 

جهود لتحقيق تسوية مزعومة.
أهداف  الكتلة  تشجب   -2
العدائية  التصرحيات  ومضامني 
عنها  كشف  اليت  والتحريضية 

خالل  االمريكي  اخلارجية  وزير 
كل  أن  وتعترب  لبريوت,  زيارته 
بسبب  اهلل  حزب  له  يتعرض  ما 
وسياساتها  االمريكية  االجراءات 
يزين  عز  وسام  هو  العدوانية 
الذين  الشرفاء  الوطنيني  صدور 
واإلرهاب  االحتالل  يرفضون 
شؤون  يف  االجنيب  والتدخل 

بلدهم السيادية والداخلية.
اقتناعها  ازداد  قد  الكتلة  وإن 
بوجوب العمل على تأمني العودة 
للنازحني السوريني اىل بالدهم، 
سياسات  ضحايا  يكونوا  ال  كي 
او  اثارة فنت  عدوانية تستهدف 
تقرير وقائع تتعارض مع مصاحل 
املنطقة.  يف  وسوريا  لبنان 
وتبدي الكتلة ارتياحها وتقديرها 
يف  املوحد  الرمسي  للموقف 
املصلحة  عن  واملعرب  مضمونه 

الوطنية العليا للبنان.
النقاش  ببدء  الكتلة  ترحب   -3
النهوض  خطة  حول  احلكومي 
التوافق  اىل  وتدعو  بالكهرباء، 
كهرباء  انتاج  تأمني  قواعد  على 
24 على 24 ساعة وحسن ادارتها 
ادنى  وتوسل  وتوزيعها،  ونقلها 
النوعية  ضمان  مع  لذلك  كلفة 
واستمرارية  االنتاج  معامل  يف 

عملها.
4- تدعو الكتلة اىل إسراع احلكومة 
العامة  يف إحالة مشروع املوازنة 
ملناقشته  النيابي  اجمللس  على 
واقراره, وتوصي الكتل النيابية 
البنود  رفض  على  باحلرص 
وال  مربر  انفاق غري  لكل  املوجبة 

ضرورة له.
الشعب  الكتلة  حتيي   -5
الفلسطيين يف يوم االرض وتثمن 
للعدوان  ومقاومته  مواجهته 
االسرائيلي على غزة, وتؤكد أن 
أبناء  من  والشهداء  اجملاهدين 
شعبنا الفلسطيين كافة يرمسون 
ملحمة النصر والتحرير, وان هذا 
الشعب اجملاهد ال ميكن أن يهزم 

امام آلة العدو الصهيوني.
ابطال  سواعد  الكتلة  تبارك   -6
تصدوا  الذين  العزيز,  اليمن 
سنوات  أربع  مدى  وعلى  ببسالة 
العدوان  لتحالف  متواصلة 
ومتكنوا  السعودي   - االمريكي 
السياسية,  أهدافه  إفشال  من 
العواصف  احتواء كل  واستطاعوا 
ارادتهم  اعصار  بربكة  العدوانية 
املؤمنة وصواًل اىل مالمسة مرحلة 
انهاء املؤامرة ووضع حد للحرب 

الظاملة واجملرمة.
7- تعرب الكتلة عن حزنها العميق 
وتؤكد  املوصل,  عبارة  لضحايا 
املفجوعني  اهلهم  مع  تعاطفها 
وتضامنها مع كل الشعب العراقي 
لتجاوز هذا املصاب اجللل راجني 
دائما  يتلطف  أن  عزوجل  اهلل 

بعباده املمتحنني«.

الوفاء للمقاومة: ما يتعرض له حزب 
اهلل بسبب اإلجراءات االمريكية هو 

وسام عز يزين صدور الوطنيني

 صدر عن النائبة بوال يعقوبيان 
البيان اآلتي:

»بعدما تقدمت انطالقا من واجباتي 
تساؤالت  مبجموعة  النيابية، 
مريبة،  صفقة  حول  ومالحظات 
مت  ووزير،  جتارية  شركة  بني 
رمجي كالعادة بسيل من الشتائم 
والتهجمات والتهديدات، من قبل 
املعروفة  اإللكرتونية  اجليوش 
سريرة  ورداءة  سريتها،  بسوء 
املفاجاة  لكن  عليها.  القيمني 
املستحدثة، هو املؤمتر الصحايف 
ملدير شركة »بوتك« السيد نزار 
معرفة شخصية  اال  علما  يونس. 
لي به، وال عداوة او حتى مشكلة 

عابرة بيين وبينه.
صحايف  مؤمتر  يف  انه  الغريب 
يفرتض ان يدفع خالله الشبهات 
يونس  السيد  قدم  شركته،  عن 
يكون  ان  يصلح  سياسيا  طرحا 
ذكوري  حلزب  انتخابيا  بيانا 
نازي، تفوح منه رائحة االستبداد 
واالفرتاء وهتك األعراض، بغالف 

علماني باهت ومضحك.
معرض  ويف  يونس،  فالسيد 
الصفقة  عن  للدفاع  استماتته 
من  ختلو  ال  خبفة  أراد  املريبة، 
املفعمة  األخالقية،  الوضاعة 
بذكورية مرضية، ان يوحي بعالقة 
بيين وبني النائب السابق وديع 
بعد  عليه  تعرفت  الذي  عقل، 
وكان  الربملانية  الندوة  مغادرته 
بالسياسة  مدرسة  لي  بالنسبة 
الكبار،  تواضع  فيه  رأيت  وابا، 
جسمه،  السرطان  انهك  وقد 
من دون ان ينال من عزميته او 
اصحاب  يفهمها  ال  اليت  اخالقه 
الصفقات والسماسرة وجتار هتك 

األعراض.
يونس  السيد  ذكورية  تنته  ومل 
املنحدر،  املستوى  هذا  عند 
حتدث  عندما  نفسه  جتاوز  بل 
اىل  ليصل  شهييت،  اهلاب  عن 
اىل  إشارته  مع  األسفل  الدرك 
بطريقة  الطاهر«،  »جسدي  حفظ 
زعران  ذكرها  عن  يرتفع  سوقية 

الشوارع.
ولو أردت ان أقف على املغالطات 
املؤمتر،  تضمنه  الذي  واإلسفاف 
واألصح البيان االنتخابي، لبدأت 
وما انتهيت. لكن اكثر ما يرعب 
احلراك  اتهام  هو  افرتائه  يف 
الشعيب، وأشدد احلراك الشعيب، 
ملف  يف  الفساد  تناول  الذي 
فزاعة  اىل  حتول  بأنه  النفايات، 
بيد مافيات الفساد. وهذا ادعاء 
تعاطيه  اليه هتلر يف  مل يسبقه 
باشا  مجال  بلغه  وال  الناس  مع 

بالفقراء  بطشه  خالل  السفاح 
وأصحاب املطالب.

ولو أردت ان أمجل، ميكن القول 
بيانه  ضمن  يونس  السيد  ان 
االنتخابي كل شيء، من احلديث 
نضاله  اىل  الطاليب،  تارخيه  عن 
مطولة  سرديات  اىل  السياسي 
اليت  العلمانية  االيديولوجيا  حول 
التجارية! وصوال  تتبناها شركته 
واالقتصادي  املالي  التاريخ  اىل 
والسياسي واالجتماعي للشركة، 
مرورا بآرائه الشخصية باجملتمعني 
وتصنيفه  واملدني،  السياسي 
شخصيا  وتشرحيي  للناس، 
الذي  السياسي،  التاجر  بسكني 
تقديم  اىل  وصوال  تقمصه، 
امليمون  لكتابه  تروجيي  اعالن 

»مجهورييت«.
املسلخ  بيان  تضمن  لقد  نعم 
السياسي االنتخابي للسيد يونس 
كل ما تقدم وأكثر. ولكنه نسي 
هو  فقط،  واحد  امر  عن  اإلجابة 
سؤالي عن الصفقة بني شركته 
والوزير. وما زلت انتظر اجلواب.

الرأي  خيرب  مل  يونس  والدكتور 
اليت  اجلهة  هي  من  ايضا  العام 
إال  لصاحلها؟  بالسمسرة  أتهمين 
اذا كنت أعمل سرا لصاحل منظمة 
»غرين بيس« وبات حض الناس 
على الفرز من املصدر ضربا من 

ضروب السمسرة!!
الدكتور  لتمييع  باألسف  أشعر 
تعنى  اليت  القضايا  يونس 
بهذا  وصحتهم  الناس  مبصاحل 
جائزا  يعد  مل  صدقت:  الشكل. 
السكوت عن الغوغائية كما قلت، 
وذم  قدح  بدعوى  تقدمت  وهلذا 

وافرتاء وتهديد.
للسيد  بسيط  تذكري  اخريا، 
يونس وشركائه، منذ ان عقدت 
الفساد  مواجهة  على  العزم 
ومافياته يف السلطة، استعديت 
كل  بوجه  نفسيا،  وحتصنت 
والرتهيب.  الرتغيب  عمليات 
لذلك لن ترعبين مسرحية املليون 
خالهلا  من  حاول  اليت  الدوالر 
بها  الرخيصة  واملتاجرة  ترهييب، 
عرب استدرار عطف الناس باعالن 
توزيع املبلغ على املدرسة اللبنانية 
للضرير واألصم. فأنت متلك من 
ما  اللبنانيني  مال  من  املاليني 
يتيح لك ان توزع مليونا اضافيا 

لو كنت صادقا يف ادعائك.
حيسد  بات  اللبناني  ان  علما 
يرى  ال  النه  واألصم  الضرير 
اليت  القاتلة،  بالصفقات  ويسمع 
وغدا  صحته،  فوق  اليوم  تعرب 

فوق جثته«. 

يعقوبيان تقدمت بدعوى قدح وذم وافرتاء 
وتهديد ضد نزار يونس: ما زلت أنتظر 
اجلواب عن الصفقة بني شركته والوزير

»اجلمهورية  تكتل  عضو  رأى 
بو عاصي  بيار  النائب  القوية« 
اخلارجية  وزير  زيارة  أن 
للبنان  بومبيو  مايك  األمريكية 
إىل  مشريا  وطبيعية«،  »عادية 
دولة  املتحدة  »الواليات  أن 
يف  مصاحلها  ولديها  عظمى 
الدول كافة، وطبيعي أن يزور 
العامل  مناطق  خارجيتها  وزير 
املختلفة ومنها الشرق األوسط 

ولبنان«.
»لبنان  عرب  عاصي  بو  ولفت 
احلر«، إىل أن »موقف واشنطن 
معروف  اهلل  وحزب  طهران  من 
اعرب  ما  وهذا  سرا،  وليس 
»اهلم  أن  مؤكدا  بومبيو«،  عنه 
األساس كدولة لبنانية وحتديدا 
هو  اللبنانية،  القوات  كحزب 
استمرار الدعم األمريكي للجيش 

اللبناني«.
وقال: »نعلم أن تسليح اجليش 
بشكل  يرتكز  وتدريبه  وجتهيزه 
الدعم  على  وكبري  أساسي 
األمريكي، ورئيس الديبلوماسية 
استمرار  على  شدد  االمريكية 

هذا الدعم«.

»هاجس كبري وهو  وحتدث عن 
جراء  اللبنانية  املصارف  وضع 
اهلل  حزب  حماصرة  عمليات  كل 
ماليا«، قائال: »األموال املودعة 
اللبناني  للشعب  هي  فيها 
ولدينا كل التطمينات من مجعية 
املصارف الناشطة جدا يف هذا 
اإلطار داخليا وخارجيا، وحتديدا 
جتاه اإلدارة األمريكية، وحاولنا 
املصارف  محاية  مرارا  وحناول 
اال  بومبيو  اكد  وقد  اللبنانية. 
هي  طاملا  للمصارف  استهداف 

ملتزمة بالشروط االمريكية«.
على صعيد آخر، شدد بو عاصي 
حل  إجياد  من  بد  »ال  أنه  على 
والربية  البحرية  احلدود  لعملية 
وقت«،  أسرع  إسرائيل يف  مع 
الفتا إىل أن »الطرف األمريكي 
تلعب  ان  أخرى ميكنها  وأطرافا 
دورا يف هذا الشأن ليعلم لبنان 
وواجباته  حقوقه  ما هي  حتديدا 
ولألسباب  الدولي  اجملتمع  جتاه 
تتعلق  اليت  الواضحة  السيادية 
يتعلق  ما  يف  او  باحلدود 
اخلاصة  اإلقتصادية  باملنطقة 

بلبنان الستخراج النفط«.

بو عاصي: همنا استمرار الدعم االمريكي 
للجيش ومحاية املصارف

قبالن: قرار ضم اجلوالن اىل الكيان 
الصهيوني عدوان سافر على االمة العربية

اإلسالمي  رئيس اجمللس  رأى 
عبد  الشيخ  األعلى  الشيعي 
أن  بيان،  يف  قبالن  األمري 
بضم  االمريكي  »القرار 
الكيان  اىل  السوري  اجلوالن 
الصهيوني عمال باطال وعدوانا 
العربية  االمة  على  سافرا 
فيه  يستكمل  واالسالمية، 
بعد  اجلديد  االستعماري  نهجه 
االمريكية  السفارة  نقل  قرار 
اىل القدس واعتبارها عاصمة 
آن  ولقد  الغاصب،  للكيان 
االمة وحكامها  االوان لشعوب 
ان ينتفضوا بوجه هذه االدارة 
العدوانية اليت نعتربها شريكة 

جرائمه  يف  الغاصب  للكيان 
بيانات  تعد  ومل  وغطرسته، 
عن  للتعبري  تكفي  االستنكار 
يف  املتجسدة  العصر  جرائم 
اعطاء احملتل الغاصب شرعية 
الشرائع  كل  تنايف  امريكية 
واملواثيق واالعراف الدولية«.

املقاومة  »قوى  ان  واكد 
واملمانعة اليت احبطت املشاريع 
واالستعمارية  الصهيونية 
ودحرت االحتالل االسرائيلي عن 
لبنان وغزة، قادرة على افشال 
ودحر  االستعمارية  املؤامرات 
واجلوالن  فلسطني  عن  احملتل 
ومزارع شبعا وتالل كفرشوبا«.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
امس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
االول يف قصر بعبدا، وفدا من 
البنك الدولي ضم نائب رئيس 
الشرق  منطقة  لشؤون  البنك 
فريد  افريقيا  ومشال  االوسط 
بلحاج واملدير االقليمي ساروج 
الرئيس  نائب  ومساعد  كومار 
عن  وحضر  النور.  عبد  ريشار 
جلنة  رئيس  اللبناني  اجلانب 
ابراهيم  النائب  واملوازنة  املال 

عون  االن  والنائب  كنعان 
لرئيس  الرئيسية  واملستشارة 
اهلاشم  عون  مرياي  اجلمهورية 
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية 

الدكتور انطوان شقري.
االوضاع  اجملتمعون  وعرض 
البالد  يف  واملالية  االقتصادية 
واخلطط  الدولي  البنك  وعمل 
باالقتصاد  للنهوض  املوضوعة 
اللبناني ومساهمة البنك الدولي 

فيها. 

رئيس اجلمهورية عرض ووفدا من البنك 
الدولي خطة النهوض االقتصادي

احلريري تلقى مزيدا من االتصاالت 
املطمئنة اىل صحته

من  مزيدا  االول  امس  احلريري  سعد  الوزراء  جملس  رئيس  تلقى 
اتصاالت التهنئة بالسالمة واالطمئنان اىل صحته أبرزها من رئيس 
وزراء باكستان عمران خان ووزير خارجية بريطانيا جريمي هانت وعدد 

من الشخصيات.

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وفد البنك الدولي
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رسم الرئيسان ميشال عون وفالدميري بوتني اخلطوط األوىل لعالقة 
العالقات  لبنان وروسيا، بعد سنوات طويلة من  اسرتاتيجية بني 
املتأرجحة بني البلدين. لقاء القمة أمس حمّطة مفصلية يف تاريخ 
أرساها  اليت  الكربى  والنفطية  السياسية  التفاهمات  مع  العالقة، 

الرجالن.
تكسر مشس العاشرة صباحًا، حّدة الربد القارس احملّمل مع ريح 
املوعد صار  الروسية موسكو.  العاصمة  احلمراء يف قلب  الساحة 
قريبًا، واجلنود الروس يروحون وجييئون يتدربون بانتظار وصول 
اجلندي  ضريح  على  الورد  إكليل  لوضع  عون  ميشال  الرئيس 
والريح  تتصّلب  األصابع  للكرملني.  اخلارجية  الباحة  يف  اجملهول 
الباردة تلفح الرؤوس، وفرقة املوسيقى الروسية العسكرية بالزي 
املوتى  ونشيد  اللبناني  النشيد  لعزف  تستعد  املذّهب،  الرمادي 
إكرامًا لشهداء »احلرب الوطنية« )شهداء احلرب العاملية الثانية(.

على  اجلنود  يعاون  الضريح،  حنو  قديم  جنرال  عون خبطى  يسري 
املوتى  يؤّدي حتّية عسكرّية، على وقع نشيد  ثم  اإلكليل،  وضع 
ثم النشيد اللبناني. ومع حلظات احلزن البادية على وجوه الروس 
يف ساحة الشهداء، ها هي الفرقة الروسية ختتتم الطقس الرمسي 
من  احلاضرين  مزاج  فتنقل  الروسي،  الرتاث  من  موسيقى  بعزف 

احلزن إىل احلماسة.

قمّة عون ــ بوتني
الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، حتّط مروحية الرئيس الروسي 
فالدميري بوتني يف الكرملني. قبل لقاء عون، نظم بوتني احتفااًل 
حشد  وأمام  الروس.  املبدعني  من  لعدٍد  الكرملني  داخل  تكرمييًا 
من املميزين يف جماالت اهلندسة والعلوم والفن، أطلق الرئيس 
والدولة  الروسي  الشعب  وعظمة  بقّوة  فيه  تغّنى  خطابًا  الروسي 
الروسية، القدمية واجلديدة. ساعة بالتمام والكمال، يستعد بوتني 
السقف  الكثرية.  القصر  قاعات  إحدى  اللبناني، يف  نظريه  للقاء 
مكسّوة  العالية،  القباب  تظهر  داخله  ومن  السماء،  حنو  مقّوس 
بالقماش املذّهب واألضواء الباهرة. يدخل عون من الباب األيسر 
وبوتني من الباب األمين، ويلتقيان بالوسط، حيث كان قد سبقهما 

وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف.
مخس دقائق علنّية، كانت كافية لتضع أسسًا حملّطة مفصلّية من 
بني  واضحة  كيمياء  ولتنسج  الروسية،   - اللبنانية  العالقات  عمر 
الرجلني، وتقديرًا متباداًل. اعترب بوتني يف كلمته املقتضبة أن لبنان 
شريك لروسيا، فيما رمى عون بأوراقه بثقة: تقدير مواقف بوتني 
يف  مهّمة  تفاهمات  عن  أخربه  املشرقيني،  املسيحيني  محاية  يف 
الشّق االقتصادي مع الشركات الروسية، وطلب من سّيد الكرملني 
طمأنات لكبح مجاح إسرائيل بعد قرار الرئيس األمريكي االعرتاف 
إن  وما  احملتل.  السوري  اجلوالن  على  اإلسرائيلية«  بـ«السيادة 
الصحافيني  مغادرة  بوتني  األخرية، حتى طلب  نقطته  عون  أنهى 

والكامريات، وكأن الدسم قد بدأ يف اجللسة للتّو.
نصف ساعة يف االجتماع املغلق، حبضور الفروف ومساعد بوتني 
يوري أوشاكوف والسكريتري الصحفي دمييرتي بيسكوف عن اجلانب 
الروسي، ووزير اخلارجية جربان باسيل ومستشارة الرئيس مرياي 
اللبناني، ُوضعت فيها أسس عالقة اسرتاتيجية  عون عن اجلانب 
تفاهم  خطوط  الطرفان  عرض  املعلومات،  وحبسب  البلدين.  بني 
عاّمة حيال خمتلف امللّفات املشرتكة، بدءًا من ملفات النفط والغاز 
واالقتصادي،  التجاري  والتبادل  واملالي  العسكري  والتعاون 
وصواًل إىل التعاون يف امللفات الدبلوماسية على املستوى الدولي 
ومآالت األزمة السورية وانعكاساتها على لبنان، وال سّيما مسألة 

النازحني.
لبنان  ورّكز عون خالل هذه اجللسة، على اخلطر اإلسرائيلي على 
وسوريا، وأشار إىل خطورة مسألة اجلوالن، مفيدًا بوتني بأن أهالي 
جزءًا  يكونوا  أن  رفضوا  عقود  مخسة  مدى  على  احملتل  اجلوالن 
عديدة  إسرائيلية  اإلسرائيلي، وجرت حماوالت  االحتالل  دولة  من 
إلخضاعهم، لكّنهم صمدوا. وشرح للرئيس الروسي كيف أن لبنان 
أجزاًء  اجلوالن  منطقة  وأن يف  األمريكي،  اإلعالن  يتضّرر من هذا 

لبنانية يطالب لبنان باسرتدادها من االحتالل.
لقاء القّمة كان إطارًا عامًا لتفاهمات كبرية، ستؤّثر مبستقبل لبنان 
اقتصاديًا وسياسيًا، ومبوقعه يف السياسة الدولية، ولتظهر الحقًا 
تلك  بتحويل  للبدء  وباسيل  عون  جدّية  املوّسع،  اللقاء  يف  أيضًا 

التفاهمات إىل خطوات عملّية.

غداء العمل
بعد لقاء القّمة، انتقل اجلانبان إىل مائدة الرئيس الروسي، لتنضّم 
مبا  الروسي،  اجلانب  من  البارزة  الشخصيات  من  جمموعة  إليهم 
وتعميقها  العالقات  تطوير  يف  عالية  روسية  جدّية  أيضًا  يعكس 
النفطية  الشركة  )رئيس  إيفانوفيتش  إيغور  لبنان: سيتشني  مع 
روسنفط(، وزير الطاقة نوفاك أليكساندر فالينتينوفيتش، وزير 
ستانيسالفوفيتش،  ماكسيم  أوريشكني  االقتصادية  التنمية 

عون ــ بوتني: حتالف اسرتاتيجي
تـفاهمات نفـطية وتنـسيق ثـالثي فـي مـلف الـنازحني مـع دمـشق

ورَد من وزارة اخلارجية واملغرتبني تعميم يفيد بأن جملس 
الوزراء يف لبنان أصدر قراره رقم 52 تاريخ 2019/2/28 
الذي تضّمن موافقته »على متكني التالمذة الذين تابعوا 
دراستهم يف اجلمهورية العربية السورية، أو يف أي دولة 
أخرى خارج لبنان، والتالمذة السوريني وسواهم من سائر 
اجلنسيات، من التقدم إىل اإلمتحانات الرمسية يف العام 
بفروعها  العامة  والثانوية  املتوسطة  للشهادتني   2019
األربعة، وإن كان متعذرًا عليهم تأمني املستندات املطلوبة 
أساسًا لقبول ترشيحهم إىل هذه اإلمتحانات، على أن ال 
يتم تسليم الناجحني منهم يف هذه اإلمتحانات اإلفادات 
القانوني،  وضعهم  تسوية  بعد  إال  النجاح  هلذا  املثبتة 
وعلى إعتبار الراسبني منهم من ذوي احلق بالرتشح جمددًا 
لإلمتحانات اليت مل حيرزوا النجاح فيها وإن مل يستكملوا 

املستندات املطلوبة هلذا الرتشح«.

إعالن من السفارة اللبنانية يف كانبريا، 
أسرتاليا

حول الرتشح لإلمتحانات الرسمية اللبنانية للشهادتني 
املتوسطة والثانوية العامة لسنة 2019

مركز   - اسرتاليا  منسقية  اللبنانية  القوات  حزب  يتقدم 
اخنابات  الفائزين يف  النواب  مجيع  من  بالتهنئة  سيدني 
يف  والتوفيق  النجاح  هلم  ويتمنى  ويلز  نيوساوث  والية 

مسريتهم خلدمة الشعب.
كما يتقدم بالتهنئة من غالديس برجييكليان لفوزها  كاول 
أمراة يف انتخابات نيو ساوث ويلزكرئيسة للوزراء، وتقود 
حكومة ائتالفية لوالية ثالثة الول مرة منذ اكثر من مخسني 
يف  قدمًا  واملضي  التقدم  من  املزيد  هلا  متمنيًا  عامًا، 

خطواتها الناجحة واملثمرة ملا فيه خري الوالية واسرتاليا.

يهنئ اللبنانية  القوات  حزب 

واملبعوث اخلاص للرئيس الروسي إىل سوريا أليكساندر الفرينتييف 
الروسي يف لبنان ألكسندر زاسبيكني، فيما انضم عن  والسفري 
اجلانب اللبناني مستشار وزير اخلارجية للشؤون الروسية أمل أبو 
زيد، والسفري اللبناني يف موسكو شوقي أبو نصار ورئيس املكتب 

اإلعالمي لرئاسة اجلمهورية رفيق شالال ووفد املراسم اللبناني.
بدا  اللقاء،  يف  شارك  ولبناني  روسي  مصدر  من  أكثر  وحبسب 
التناغم يف املواقف واضحًا بني اجلانبني، مع مواقف متقاربة جدًا 

حيال املصاحل املشرتكة بني البلدين.
من جهته، بدأ الفرنتييف بوضع احلاضرين بصورة تطّورات األزمة 
اإلرهاب  مكافحة  على  وروسيا  سوريا  إصرار  مؤّكدًا  السورية، 
واحلفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي وجود عسكري 
اجلانب  أن  الفرنتييف  وكشف  السورية.  األرض  على  غري شرعي 
الروسي يعمل مع شركائه يف مسار أستانا ومع سوريا على إخراج 
خالل  جاهزة  اللجنة  تكون  أن  متوّقعًا  الدستورية،  اللجنة  مسألة 
شهرين من اآلن. وقال إن العمل حثيث على التسوية السياسية 
يف سوريا، وأن سياسة روسيا هي خلق الظروف املواتية عرب تذليل 

العقبات مع دول اجلوار ومع الدول األوروبية.
جهودها  على  اللبنانية  الدولة  فشكر  الروسي،  الطاقة  وزير  أّما 
على  وروسنفط(  )نوفاتك  كبريتني  روسيتني  شركتني  مبساعدة 
العمل يف لبنان، مؤّكدًا حرص اجلانب الروسي على توسيع أعماله 
يف لبنان يف قطاع النفط والغاز. من جهته، رّحب باسيل بكالم 
روسيا  مع  للتعاون  جاهز  لبنان  أن  مؤّكدًا  الروسي،  النفط  وزير 
يف هذا اجملال إىل أبعد احلدود، وأثنى ممّثل روسنفط على كالم 
باسيل، كاشفًا أن الشركة الروسية أصاًل تزّود لبنان بنحو مليون 

طن سنويًا من الغاز.
ورأى الفروف أن اجلانب الروسي يتعامل بشكل كامل يف الشؤون 
دائمًا  األمريكي  »املوقف  أن  إىل  اجيابية، مشريًا  بطريقة  الدولية 
الروسية  اخلارجية  نّية  عن  وكشف  املشرتكة«،  قضايانا  يعارض 

- الروسي لتسريع عودة النازحني يف إطار املبادرة الروسية اليت 
تشّكل مظلة سياسية هلذه العودة، على أن يتضمن ذلك إجراءات 
ملموسة بالتفاهم مع دمشق، يدخل التعميم الذي صدر عن وزارة 
الداخلية السورية أمس يف إطارها )أمر وزير الداخلية السورية حممد 
رمحون أمس شرطة احلدود حبسن استقبال النازحني الذين خرجوا 
من بالدهم طوال سنوات احلرب من غري املعابر الرمسية(، إضافة 

إىل قرارات أخرى ستصدر تباعًا.
وبعد أن استمع بوتني إىل مداخالت اجلميع، أّكد أنه يوافق على كّل 
ما قيل يف سبيل تطوير العالقات بني البلدين، وأنه واثق من قدرة 
والضغوطات،  الصعوبات  من  الرغم  على  التطوير،  على  الطرفني 
، مثنيًا على موقف عون  وأن العمل جيب أن حيصل بإجيابية وتأنٍّ
من ضرورة االبتعاد عن األحادية يف املوقف الدولي باإلشارة إىل 
اهليمنة األمريكية. وأضاف أن »العقوبات اليت ُتوَضع ضد سوريا 
وروسيا واآلن لبنان، تضّيق بعض الشيء العالقات االقتصادية، 
لكن علينا البحث يف ُأطر للتعاون«. وهذا املوقف من بوتني، جاء 
بعد احلديث عن ضرورة وضع آلية للتعاون املالي بني البلدين، يف 

ظّل الضغوط اخلارجية.
وبناًء على دعوة عون بوتني إىل زيارة لبنان، قال الرئيس الروسي 
إنه سيضع زيارة لبنان على جدول أعماله هذا العام وعلى جدول 
جلان  عن  احلديث  جرى  كذلك  األوسط.  الشرق  ملنطقة  زياراته 
اقتصادية وجلان تواصل. ومّست اخلارجية اللبنانية مستشار باسيل 

للشؤون الروسية أمل أبو زيد ليكون ممثاًل للخارجية.
العسكري، مل يدخل اجلانبان يف  التعاون  اتفاقات  ويف ما خّص 
التفاصيل، إاّل أن اجلانب الروسي يعّول على زيارة وزير الدفاع 
اللبناني الياس بو صعب املرتقبة ملوسكو يف متوز املقبل لتوقيع 
اتفاقية التعاون العسكري، فيما علمت »األخبار« أن بو صعب أعاد 
املاضي، ومن  األسبوع  الوزراء  االتفاقية إىل جملس  ملّف  إرسال 
أقرب  الوزراء يف  أعمال جملس  جدول  على  توضع  أن  املفرتض 

فرصة للبت فيها والتحضري لزيارة بو صعب ملوسكو.

لقاء ممثلي الكنيسة والشركات الروسية
جربان  اخلارجية  ووزير  عون  ميشال  الرئيس  عقد  االثنني،  يوم 
باسيل ثالثة اجتماعات مهمة: األول ضّم ممثلني عن أبرز الشركات 
الروسية، بينها »سرتونغ ترانس غاز« )قطاع الغاز والفوسفات(، 
و«أنرت راو« )الطاقة والكهرباء(. وحبسب املعلومات، جرى احلديث 
اللبنانية وخطوط نقل  النفط والغاز يف احلقول  التنقيب عن  عن 
الغاز واألنابيب وبناء املنشآت النفطية والعمل على متديد شبكات 
لنقل الغاز املنزلي إىل البيوت يف لبنان. أما االجتماع اآلخر، فضّم 
رئيس قسم العالقات اخلارجية يف بطريركية موسكو وكل روسيا، 

املرتوبوليت هيالريون 
على رأس وفد حبضور املعتمد البطريركي للروم األرثوذكس يف 
موسكو، املطران نيفون صيقلي، وجرى احلديث عن العالقة اليت 
احملاوالت  ورفض  األنطاكية  بالكنيسة  الروسية  الكنيسة  تربط 
الوجود  على  واحلفاظ  الكنيسة  تقسيم  إىل  الساعية  األمريكية 
اجتماعًا  وباسيل  عون  عقد  األمر  كذلك  املشرق.  يف  املسيحي 
مع املبعوث اخلاص للرئيس الروسي إىل الشرق األوسط ودول 
إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وجرى احلديث عن التطورات السياسية 

اخلطرية يف املنطقة، وال سّيما مسألة اجلوالن.

فراس الشويف

حلضور  والعراق  لبنان  دعوة 
مراقب.  بصفة  أستانا  اجتماعات 
وحول ملّف اجلوالن، انتقد الفروف 
مشريًا  األمريكي،  املوقف  أحادية 
إىل أن »القرار غري منتظر ومفاجئ 
خطرية  ستكون  انعكاساته  وأن 
الشرق  يف  السالم  مسار  على 
أن  جدًا  الصعب  ومن  األوسط، 
والشرعية  أحد،  أي  به  يقبل 
اجلوالن  إن  تقول  بأسرها  الدولية 

الذي  األمريكي  املوقف  الفروف  وانتقد  سوريا«.  من  حمتل  جزء 
حيّمل إيران مسؤولية كل األزمات، »إذا امطرت يقولون طهران، 
وهم )األمريكيون( خيططون إلقامة حلف ناتو خليجي وتسعري حرب 
خالل  حمادثاته  يف  ملس  أنه  عن  الفروف  وكشف  اخلليج«.  يف 
اجلولة اخلليجية األخرية، رفضًا كويتيًا وُعمانيًا وقطريًا لفكرة الناتو 
اخلليجي الذي ُيَعّد ضد إيران، وأن هذه الدول أقرب إىل املنطق 
الروسي، مّتهمًا األمريكيني بالسعي للتفرقة »على أسس مذهبية 

وعلى قاعدة ُسين وشيعي«.
وحني ُسئل عون عن جاهزية حزب اهلل للتصدي ألي حرب إسرائيلية، 
رئيس  أّكد  إسرائيل،  جانب  من  املستمرة  االستفزازات  ظّل  يف 

اجلمهورية أن حزب اهلل قادر على مواجهة أي عدوان إسرائيلي.
أهمية  مؤّكدًا  السوريني،  النازحني  مسألة  باسيل  طرح  بدوره، 
وجود تنسيق ثالثي، روسي - لبناني - سوري، حلّل األزمة. وقال 
وهناك  السورية،  واحلكومة  لبنان  بني  ممتازًا  تواصاًل  هناك  إن 
يتعّلق  ما  كل  باالعتبار  يأخذ  ولبنان  اجلانبني،  من  واضح  تفّهم 
فق على تفعيل التنسيق السوري - اللبناني  باألزمة السورية. واتُّ

بحث عون 
مع الشركات 

الروسية التعاون 
الكامل يف مجال 

النفط والغاز
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سكوت  الوزراء  رئيس  رفع 
إىل  التحدي  درجة  موريسون 
قائال  هانسون  بولني  أنصار 
أن أفضل حل إلحباطاتهم ميكن 
التصويت  خالل  من  يكون  ان 
لصاحل االئتالف، منتقدا حماولة 
على  واحدة«  »أمة  حصول 
من  الدوالرات  مباليني  تربعات 

لوبي األسلحة األمريكي.
موريسون  السيد  ويواجه 
انقساًما مدمًرا يف االئتالف حول 
ما إذا كان سيتم رفض اعطاء 
االصوات التفضيلية حلزب »أمة 
أيار،  انتخابات  يف  واحدة« 
بأن  تفيد  متفجرة  تقارير  بعد 
إضعاف  إىل  سعى  احلزب  هذا 
أسرتاليا  يف  األسلحة  قوانني 

مقابل املال.
ونشرت شبكة اجلزيرة اإلخبارية 
شريط فيديو عن عملية عمرها 
فيها  التقى  سنوات،  ثالث 
ناشطان يف »أمة  واحدة« هما 

بيل  املعارضة  زعيم  انتقد 
النقابيني  مؤيديه  شورتن 
على  الناخبني  لتشجيعهم 
واحدة«  »أمة  حزب  تفضيل 
بولني  تتزعمه  الذي  املتطرف 
حبجة  االئتالف،  على  هانسون 
احلزب  وضع  دائًما  ينبغي  أنه 

األصغر اليميين يف املؤخرة.
األسرتالي  اجمللس  وكان 
دعا  قد  العمال  لنقابات 
األسرتاليني »لوضع األحرار يف 
املؤخرة« يف االنتخابات املقبلة، 
وهو املوقف الذي دافعت عنه 
سالي  النقابات  سكرترية 

مكمانوس األسبوع املاضي.
»أمة  على  الغضب  ازداد  وقد 
كشفت  ما  أعقاب  يف  واحدة« 
عنه قناة اجلزيرة من أن اثنني 
التقيا  مسؤوليها  كبار  من 
مبمثلي لوبي االسلحة األمريكي، 
وناقشا إضعاف قوانني أسرتاليا 
حليازة  املضادة  الصارمة 
واستكشاف  النارية  األسلحة 
إمكانية تأمني عشرات املاليني 

من التربعات.
يوم  املعارضة  زعيم  وقام 
الرمل  على  خط  برسم  األربعاء 
املعقول  غري  من  إنه  وقال 
هانسون  السناتورة  حزب  دعم 
وقال   االئتالف،  قبل  ووضعه 
ان هذا الرأي طرحه على زعماء 

النقابات.
وقال السيد شورتن ان »وجهة 
نظري واضحة..  وقلتها لقادة 
وأنا   ، نعم  وهي  النقابات.. 
ضعوا  تقليدًيا  يقال  أنه  أعلم 
يف  الوطين  االحرار  ائتالف 
أن  أعتقد  لكن  األخرية.  املرتبة 
أداء حزب امة واحدة يف اآلونة 
فرايزر  السناتور  وأداء  األخرية 
انينغ جعالني أجته لوضعهما يف 

اثر اهلزمية النكراء يف انتخابات الوالية

مايكل دالي يتنحى من قيادة حزب 
العمال يف نيو ساوث ويلز

الذي  دالي،  مايكل  تنحى 
خسارة  إىل  العمال  حزب  قاد 
نيو  يف  الكارثية  االنتخابات 
من  السبت،  يوم  ويلز  ساوث 
قيادة احلزب، قائال إنه ال يريد 
خالل  عثرة«  »حجر  يكون  أن 

احلملة االنتخابية الفيدرالية.
تنحى  قد  دالي  السيد  وكان 
عن منصبه كزعيم حلزب العمال 
عن  أعلن  لكنه  االثنني،  يوم 
للقيادة  الرتشح  إعادة  عزمه 
اليت  الفيدرالية  االنتخابات  بعد 

ستجري يف أيار املقبل.
غري انه مل يلبث ان عاد واعلن، 
سينسحب  إنه  الثالثاء،  يوم 
أن  يريد  ال  إنه  قائاًل  كلًيا، 
يكون »عامل عرقلة« ، وأنه بعد 
أراد  الوالية   انتخابات  خسارة 
على  قادًرا  يكون  أن  احلزب 
اختذ  إنه  وقال  اهلواء.  تنقية 
الزمالء  استشارة  بعد  القرار 

واألسرة.
واستقالة السيد دالي هي ثاني 
استقالة لزعيم حزب العمال يف 
أربعة أشهر  ظروف مثرية خالل 
الكارثية  النتيجة  بعد    فقط، 
يف انتخابات الوالية يوم السبت 

املاضي.
احلزب  يف  بارز  مصدر  وقال 
يوم  من  متأخر  وقت  يف 
فعل  دالي  »مايكل  الثالثاء 
إن  موضحًا  الصحيح«،  الشيء 
يف  للحزب  الرئيسي  املكتب 
اآلن  يركز  سرتيت  ساسكس 
االنتخابات  على  كامل  بشكل 
احلاق  لعدم  ويعمل  الفيدرالية 
املزيد من األضرار حبزب العمال 
نيو  انتخابات  جراء  الفيدرالي 

ساوث ويلز.
ومل يتحدث زعيم املعارضة بيل 
يوم  دالي  السيد  مع  شورتن 
الثالثاء، لكن كبار الشخصيات 
الفيدرالي  العمال  حزب  يف 
وحكومة الوالية أوضحوا للسيد 
دالي أنه ال ينبغي له التنافس 

على الزعامة.
على  املنافسة  إرجاء  قرار  ومع 
قيادة احلزب يف الوالية إىل ما 
بعد االنتخابات الفيدرالية، فقد 
اعطاء نفسه وقًتا  اختار احلزب 
الواجبة« - كما  »العناية  إلجراء 
الختيار   - املصادر  أحد  قال 
ليحلوا  احملتملني  املتنافسني 

حمل السيد دالي.
على  طفت  اليت  األمساء  ومن 
اآلن،  حتى  التنافس،  سطح 
باسم  املتحدث  مينس،  كريس 
املتحدثة  للظل،  املاء  حقيبة 
باسم حقيبة النقل للظل جودي 

حقيبة  باسم  املتحدث  ماكاي، 
بارك،  ريان  للظل  اخلزانة 

ومجيعهم من اليمني.
منهم عالنية عن  أي  يعلن  ومل 
تنافسه، حتى اآلن، على الرغم 
خاض  مينس  السيد  أن  من 
ضد  القيادة  على  املنافسة 
السيد دالي يف تشرين الثاني 
املفاجئ  السقوط  بعد  املاضي 
للوك فولي، ومتكن من احلصول 
على 12 صوًتا مقابل 33 السيد 

دالي.
السيد  يقوم  أن  املتوقع  ومن 
أخرى،  مرة  حظه  بتجربة  مينس 
السيدة  أن  يعتقد  حني  يف 
زاال  ما  بارك  والسيد  ماكاي 

يدرسان خياراتهما.
وزيرة  اسم  طرح  جرى  كما   
سيدني،  وغرب  للتايف  الظل 
على الرغم من أن أحد املصادر 
إنها  ألثالثاء  قال  البارزة 
أوضحت لزمالئها أنها لن ترشح 

نفسها.
وكانت عالقة سيئة تربط السيد 
العامة  والسكرترية  مينس 
ويلز  ساوث  نيو  يف  للحزب 
املاضي،  يف  مورنني،  كايال 
إرث  إىل  جزئًيا  ذلك  ويعزى 
مع  مينس  السيد  صداقة 
يف  السابقة  احلزب  سكرترية 

الوالية جيمي كليمنتس.
املطلعني  كبار  بعض  ويزعم 
ألقت  قد  مورنني  السيدة  أن 
بثقلها خلف ماكاي. لكن هناك 
قائلني  ذلك،  يعارضون  من 
للسيدة  الرئيسية  األولوية  إن 
مورنني هي رؤية مرشح يتقدم 
توحيد  على  قادًرا  وسيكون 
ملدة  املنصب  وتولي  اجملموعة 

أربع سنوات قادمة.
وقال أحد املطلعني ان »رأسها 
يف اللعبة الفدرالية اآلن«. »إنها 
تريد أن يتعامل معها هكذا يف 
اجتماع احلزب - من أراد الرتشح 

ميكنه ذلك واالقرتاع يقرر«.
وبعد التغيريات اليت طرأت على 

يتم  أصبح  احلزبية   القوانني 
القادم من خالل  الزعيم  اختيار 
تصويت مشرتك ألعضاء احلزب 
على مستوى القاعدة والنواب.

»لقد  ماكاي:  السيدة  وقالت 
أتوقع  مايكل دعمي ومل  منحت 
يف  ألننا  نظًرا  االنسحاب.  منه 
فسيستغرق  فيدرالية،  محلة 
األمر بعض الوقت للنظر يف ما 
مزيًدا  أبدي  لن  اآلن.  به  أقوم 
من التعليقات على قيادة حزب 

العمال«.
السيدة  أن  البعض  ويعتقد 
ماكاي، اليت كانت داعية فعالة 
النقل،  العمال يف جمال  حلزب 
أعضاء  جذب  أجل  من  ستكافح 
غرفة احلزب على الرغم من أن 

لديها شخصية قوية نسبيا.

العالناتكم يف الهريالد 
االتصال على الرقم:
0403482345

بعد تسريب فيديو سعي حزب هانسون مجع تربعات من لوبي االسلحة االمريكي

جتاذبات داخل االئتالف حول اعطاء االصوات 
التفضيلية لـ »أمة واحدة« 

جيمس آشيب وستيف ديكسون 
اجلمعية  من  كبار  مبمثلني 
االمريكية الوطنية للسالح حتت 
أسرتالي  سالح  لوبي  إرشاد 

مزيف.
آخر  فيديو  مقطع  ويظهر 
وديكسون  أشيب  السيدان 
يناقشان كيفية االستفادة من 
دوالر  مليون   20 قدره  مبلغ 
يريدان  بأنهما  متفاخرين  نقًدا، 
»البقاء يف السرير مع الواليات 

املتحدة«.
مطول،  صحفي  مؤمتر  ففي 
نفى السيدان آشيب وديكسون 
تربعات  على  احلصول  حماولة 
قائلني  األسلحة،  لوبي  من 
إنهما كانا حياوالن فقط معرفة 

أساليب احلملة االنتخابية.
عن  ابتعدا  انهما  عن  وكشفا 
أثناء  مالية  مسألة  اي  مناقشة 
مع  لساعات  الويسكي  تناوهلما 
مولر،  رودجر  اجلزيرة  مراسل 
بالتأييد  يتظاهر   كان  الذي 

للوبي ومتسلحا بكامريا خفية.
الثالثاء:  يوم  آشيب  وقال 
وصلنا  أمربكا،  إىل  »وصلنا 
القليل  وتناولنا  الصلصة،  إىل 
من املشروبات، وهنا جرت تلك 
أي  مع  وليس  املناقشات.. 

ماحنني حمتملني«.
واتهم االثنان مولر »بالتالعب« 
أنه كان جاسوًسا  وادعيا مراًرا 
شرق  »دولة  عن  نيابة  يتآمر 
أوسطية« - كونها قطر - للتسلل 

إىل السياسة األسرتالية.
الوزراء  رئيس  تعرض  وقد 
األحرار  من  لضغوط  بالفعل 
أقوى  موقف  الختاذ  املعتدلني 
خالل  من  واحدة«  »أمة  ضد 
حزبي  حتت  بوضعها  االلتزام 
مجيع  على  واخلضر  العمال 
بطاقات االقرتاع يف االنتخابات 

املقبلة.
وقالت وزيرة اخلارجية السابقة 
جولي بيشوب إنه ينبغي وضع 
»أمة واحدة« حتت حزب العمال، 
التوظيف  يف حني قالت وزيرة 
كيلي أودواير إنها ال تستطيع 
وضع  مينع  سبب  أي  ترى  أن 
يف  هانسون  السناتورة  حزب 

االسفل.
 وجادل آخرون يف االئتالف بأن 
حزب اخلضر ليس أكثر خطورة 
يف  واحدة«  »أمة  وضع  وجيب 
أعلى رقم يف بطاقات التصويت 

يف بعض املقاعد.
وأكد السيد موريسون أن القرار 
الوالية  مستوى  على  سيتخذ 
الرتشيحات.  باب  إغالق  مبجرد 
»أمة  أدان  فقد  ذلك،  ومع 
»البغيضة«  حملاولته  واحدة« 
االسلحة  قوانني  من  التخفيف 

اجليدين«  »األسرتاليني  وأبلغ 
التصويت  يف  يفكرون  الذين 
بأنها  هانسون  للسيناتورة 

ليست جواًبا على مشاكلهم.
موريسون  السيد  وصرح 
قائال  الثالثاء  يوم  للصحفيني 
على  باحلصول  مهتًما  »لست 
امة  التفضيلية حلزب  االصوات 
واحدة.. أنا مهتم باحلصول على 

اصواته االساسية«.
أن  »أعرف  يقول  واضاف 
األشخاص الذين صوتوا لصاحل 
فعلوا  املاضي  يف  واحدة  أمة 
بشأن  اإلحباطات  بسبب  ذلك 
جمموعة كاملة من القضايا مثل 
إدارة التوزيع السكاني والتأكد 
لديها  الريفية  مناطقنا  أن  من 
وظائف.. أننا نتعامل مع البنية 
ندعم  وحنن  للمياه  التحتية 
يف  يعيشون  الذين  املزارعني 
أمة  ليس  اجلواب  اجلفاف.. 
واحدة. اجلواب هو عدم الذهاب 
القصوى.  احلدود  تلك  إىل 
اجلواب هو حزبا االحرار والوطين 

يف هذا البلد«.
وقال السيد موريسون إن هذه 
كانت  الواضح  من  القضايا 
ساوث  نيو  انتخابات  يف  عامال 
ويلز يف نهاية األسبوع، عندما 
عن  اإلقليميون  الناخبون  ختلى 
املواطنني بشكل مجاعي لصاحل 

حزب الرماة.
من  العديد  هناك  إن  وقال 
جتعل  ان  ينبغي  اليت  األسباب 
الناخبني حيجمون عن دعم حزب 
»بيع  لكن حماولته  واحدة،  امة 
قوانني األسلحة األسرتالية إىل 
جيد  »سبب  هو  أعلى«  مزايد 

للغاية«.
ويف برنامج Q&A الذي عرضته 
شاشة ABC مساء االثنني قبل 
قالت  اللوبي،  عن  الكشف 
تينا  األحرار  حزب  رئيس  نائبة 
املتعلقة  القرارات  إن  ماكوين 
واحدة  امة  حزب  بتفضيالت 
التنفيذية  السلطة  ستتخذها 
الفيدرالية للحزب »على أساس 

كل مقعد على حدى«.
غضب  اجلزيرة  تقرير  أثار  وقد 
بعض اجلهات االئتالفية. وقال 
تيم فيشر زعيم احلزب الوطين 
السابق، الذي كان نائب رئيس 
الوزراء أثناء مذحبة بورت آرثر، 
يتأثر«  أن  »جيب  احلزب  إن 
امة  ووصف  الكشوفات  بهذه 

واحدة بأنه »ُمنتج ملوث«.
املتقاعد  األحراري  الوزير  لكن 
اخلضر  إن  قال  كينان  مايكل 
على  خطورة  »أكثر  يزالون  ال 

أسرتاليا« من أمة واحدة.
بيل  املعارضة  زعيم  ووصف 
»اختبار  بأنه  الوضع  شورتن 
موريسون«،  السيد  لقيادة 
»بعض  بإظهار  اياه  مطالًبا 
األعصاب« ووضع »أمة واحدة« 

يف املؤخرة.
ويف حني أن العديد من الناخبني 
املوجودة  اإلرشادات  يتبعون 
على بطاقات كيفية التصويت، 
ففي  اقرتاحات.  جمرد  أنها  إال 
النهاية يتمتع كل ناخب مبفرده 
كيفية  تقرير  وحق  بصالحية 

اعطاء صوته التفضيلي.

زعيم املعارضة ينتقد مؤيديه النقابيني

شورتن: لوضع االئتالف قبل »أمة 
واحدة« يف األصوات التفضيلية

املرتبة األخرية«.
مرة  هذا  »سأقول  واضاف 
تذهب  ان  أفضل  أخرى.. 
أصوات حزب العمال التفضيلية 
لالئتالف أواًل بداًل من حزب أمة 

واحدة«.
ال  قد  »وهذا  قائال  واستطرد 
اهتماماتي.  يف  دائًما  يكون 
ورمبا تسعى  القيادة السياسية 
على  ملعاقبيت  واحدة،  أمة  لـ 
ذلك.. حسًنا ، جيب أن أحتمل 
أنا  النهاية،  يف  ألنه  ذلك.. 
التاريخ..  مدرسة  يف  طالب 
يف  للمتطرفني  تسمح  عندما 
مع  تتسامح  عندما  الغرفة، 
تغض  عندما  الكراهية،  خطاب 
فانت   ... ذلك  عن  الطرف 
تكون  اسرتاليا وال  ببيع  تسمح 
يف  وأنت  باملعايري  تتمسك 

الواقع جزء من املشكلة«. 
»االسرتاليان«  الزميلة  ونقلت 
السيدة  عن  املاضي  األسبوع 
بينما  إنه  قوهلا  مكمانوس 
»اليمينيون  يكون  أن  جيب 
كل  أسفل  يف  املتطرفون« 
ورقة اقرتاع، فإن املقاعد اليت 
حبملتها  تقوم  النقابات  كانت 
كانت بشكل واقعي معركة بني 

االئتالف والعمال.
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نيو ساوث  رئيسة والية  تلقت 
بريجيكيليان  غالديس  ويلز 
نواب  ثالثة  من  ضمانات 
والدعم  الثقة  مبنحها  مستقلني 
قبل أسبوع من اجرائها تعديالت 
وحقنها  احلكومة  تشكيلة  يف 

بدماء جديدة.
فقد زارت السيدة بريجييكليان، 
احلاكم  املاضي،  الثالثاء  صباح 
العام يف الوالية ديفيد هارلي 
بأنها  إلعالمه  احلكومة  مقر  يف 
حصلت على 47 مقعًدا وستشكل 

حكومة أغلبية.
ويأمل االئتالف يف تأمني مقعد 
املرجح  هيلز  إيست  يف   - آخر 
ويندي  االحرار  مرشحة  فوز 
اىل  العدد  ليقفز  به-  لندساي 
يف  مقعًدا   93 أصل  من   48
جملس النواب يف والية االئتالف 

الثالثة على التوالي.
يف  احلكومة  مقر  يف  وقالت 

»48 هو رقم حظي«
بريجييكليان تطمئن حاكم الوالية الفوز بأغلبية حكومية

كانا  باريالرو  جون  الوالية 
واسع«  نطاق  على  »يتحدثان 

كل يوم.
وزراء  أربع  وجود  ومع 
سيغادرون احلكومة على األقل، 
ستبحث السيدة بريجييكليان عن 
لتولي  جديدة  وكفاءات  مواهب 

احلقائب.
فقد تقاعد كل من وزيرة شؤون 
غوارد  برو  واجملتمع  األسرة 
ووزير الشرطة تروي غرانت يف 

انتخابات الوالية.
العقلية  الصحة  وزيرة  وتريد 
مقعد  إىل  االنتقال  ديفيز  تانيا 
نيل  املياه  وزير  اما  خلفي، 
ألسباب  جانبا،  تنحى  فقد  بلري 

شخصية.
ومل تفصح السيدة بريجيكيليان 
الوزاري  التعديل  تفاصيل  عن 
احلكومة  تؤدي  أن  وتتوقع 
اليمني الدستورية مطلع األسبوع 

املقبل.
مزيج  إىل  حباجة  »أنت  وقالت: 
وذوي  اجلديدة  الدماء  من 
الذي  التوازن  هو  هذا  اخلربة.. 

آمل أن أحققه«.
كان  إذا  عما  سئلت  وعندما 
آخرون سيغادرون  وزراء  هناك 

، أجابت: »ال علم لي بذلك«.
وقالت رئيس الوالية إنها ستفي 
بالوعود اليت قطعتها للمجتمعات 
الريفية اليت دمرها اجلفاف يف 
مقعدي بارون وموراي.. اللذين 
حزب  لصاحل  االئتالف  خسرهما 
الرماة والصيادين واملزارعني..  
و »من املتوقع« أن تبين ملعًبا 
يف أورانج اليت احتفظ مبقعدها 

حزب الرماة.

اعالناتكم يف الهريالد 
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
0403482345

بأول   TAFE NSW معهد  ب  رحَّ
لاللتحاق  املهاجرين  جمموعة من 
اللغة  مهارات  تعلم  بدروس 
اإلنكليزية األساسية واالستقرار 
يف  جديد  تدريب  مركز  يف 
املركز  وحيتوي   .BurWood
على سبعة فصول دراسية وغرفة 
كمبيوتر وخدمات رعاية األطفال 

وأماكن للطالب واملوظفني.
اللغة  تعليم  برنامج  يغطي 
اإلنكليزية للمهاجرين الراشدين 
تدريبية  دورات   )AMEP(
لتعلم اللغة وحمو األمية، فضاًل 
مثل  احلياتية  املهارات  عن 
أو  مصريف  حساب  فتح  كيفية 
احلصول على الرعاية الصحية أو 
تقديم  ويتم  عمل.  على  العثور 
 TAFE التدريب من قبل معلمي
اللغة  لتدريس  مؤهلني   NSW

اإلنكليزية.
التعليم  وزارة  من  بتمويل 
تعترب  األسرتالية،  والتدريب 
م  املقدِّ  TAFE NSW معاهد 
 AMEP لربنامج  الرئيسي 
حيث  ويلز،  نيوساوث  يف 
ساعة   510 إىل  يصل  ما  توفر 
اإلنكليزية  اللغة  لتعليم  جمانية 
تأشريات  وحاملي  للمهاجرين 
االعتبارات االنسانية املستحقني 
يف  االستقرار  على  ملساعدتهم 

أسرتاليا.
منطقة  هي   BurWood إّن 
نامية من حيث التنوع الثقايف، 
التعداد  نتائج  أظهرت  حيث 
السكاني لعام 2016 وفق مكتب 
 %  75 أّن  األسرتالي  اإلحصاء 
يعيشون  الذين  األشخاص  من 
يف BurWood مولودون يف 

اخلارج. 
قال BiNg BAi وهو أحد معلمي 
الربنامج  إّن   ،  TAFE NSW
لغة  تعلم  من جمرد  بكثري  أكثر 

جديدة.
على  أيضًا  الربنامج  »يركز 
اجملتمع،  يف  االستقرار 
يقدمه،  وما  إمكاناته  ومعرفة 
املزيد  على  املهاجرين  وحّث 

برنامج تعليم اإلنكليزية متوفر 
حالياً للمهاجرين يف بريوود

يف  حيدث  ما  مع  التفاعل  من 
وتهدف  احمللية.  منطقتهم 
اإلنكليزية  اللغة  دروس  فكرة 
وداعمة  آمنة  مساحة  خلق  إىل 
حيث يتعلم الطالب األساسيات 
خارج  جمتمعهم  يف  ويشاركون 

حجرة الدرس.
»لدينا   :BAi السيد  وأضاف 
حاليًا طالب من الصني وكوريا 
األمسى  هدفهم  ونيبال  واهلند 
اللغة  هو حتسني مهاراتهم يف 
واملكتوبة،  الشفهية  اإلنكليزية 
على  احلصول  من  يتمكنوا  حتى 
عمل أو مواصلة دراسات أخرى 

.TAFE NSW يف
بصفيت   :BAi السيد  وقال 
أشارك  أن  يسرني  مهاجرًا، 
بأسرتاليا  ومعرفيت  بتجربيت 

لدعم القادمني اجُلدد.
أحد  وهو   ،JiANg YAN قال 
يتعلمون  الذين  اجُلدد  الطالب 
املركز  يف  اإلنكليزية  اللغة 
أشخاص  مجيعًا  »حنن  اجلديد: 
خبربات  ونتمتع  راشدون 
يف  اكتسبناها  عديدة  ومواهب 
مهارات  بدون  ولكن،  وطننا. 
األساسية،  اإلنكليزية  اللغة 
بلدنا  يف  املساهمة  ميكننا  ال 
اجلديد. لقد ساعدنا مركز تعلم 
حتقيق  على  هذا  اجلديد  اللغة 
وطننا  يف  واالستقرار  أهدافنا 

اجلديد أسرتاليا«
احلصول   AMEP لطالب  ميكن 
على خدمات رعاية األطفال يف 
دروس  حضورهم  أثناء  املركز 

اللغة.

قم  الربنامج،  يف  للتسجيل 
WWW.TAFENSW. بزيارة  

Edu.Au/AMEP
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برييجيكليان لدى زيارتها اىل حاكم الوالية ديفيد هارلي
سيدني »هذه حلظة فخر حلكوميت 

كي تتمكن من تأكيد هذا.«

واضافت »آمل أن يكون الرقم 
واآلن   ... احلظ  رقم  هو   48
ميكنين املضي قدًما يف تشكيل 

وزارتي«.
من  بثالثة  التقت  إنها  وقالت 
أليكس   - املستقلني  النواب 
بايرب  غرينتش - سيدني، غريغ 
 - ماكغري  وجو  ماكواري  ليك   -
واغا واغا - يوم االثنني إلقامة 

»عالقة عمل إجيابية«.
بريجييكليان  السيدة  حتتاج  وال 
إىل دعمهم لتمرير التشريعات، 
تأمني  تريد  إنها  قالت  لكنها 
املوازنات،  لتمرير  تصويتهم 
على  والعمل  أولوياتهم،  وفهم 
رفع املعايري يف الغرفة، واليت 
»حفرة  باسم  غالًبا  إليها  يشار 

.»)ThE BEAr PiT( الدب
بريجييكليان:  السيدة  واعلنت 
والدعم  الثقة  لي  أكدوا  »لقد 
األربع  السنوات  مدار  على 
على  منفتحة  كنت   ... املقبلة 
أنين  واعلمتهم  اقرتاحاتهم، 
واالخذ  نصحهم  على  حريصة 
إعادة  بشأن  نظرهم  بوجهات 

تشكيل الربملان«.
قبل  ارسلوا،  قد  الثالثة  وكان 
احلكومة  إىل  خطاًبا  االنتخابات، 
واملعارضة قائلني إنهم يريدون 
أن  الرئيسيني   احلزبني  من 
»يطوروا بشكل عاجل« سياسة 
حلماية العمال وجمتمعات التعدين 
من »التغيري الوشيك يف الطلب 

على الفحم«.
واستبعدت ترقية أحد املستقلني 
االحرارية  املتحدثة  حمل  ليحل 

السيدة شيلي هانكوك.
رئيس  ونائب  إنها  وقالت 

نائبا الحزب الوطني ميليندا بايف ودوغال ساندرز

الذين  لألشخاص  دوالًرا   350
على  دوالر  ألف   25 يكسبون 
التخفيضات إىل  ان تصل هذه 
928 دوالًرا مَلن دخلهم 90 ألف 

دوالر سنوًيا.
بيل  املعارضة  زعيم  وقال 
ملبورن  للصحفيني يف  شورتن 
نقدم  أننا  هو  أعرفه  ما  »كل 
ختفيضات ضريبية أكرب وأفضل 

وأكثر عدالة«.
فيه  ينتظر  الذي  الوقت  ويف 
األسرتاليون معرفة ما إذا كانت 
املوازنة ستعين يف الواقع أنهم 
سيحتفظون مبزيد من رواتبهم، 
الرئيسيان  احلزبان  كان 
خططهما  وضع  يف  منشغلني 
للفوز  الصحية  اخلدمات  لتمويل 

باصوات الناخبني.
مليون   496 احلكومة  وستنفق 
عالج  على  إضافية  دوالر 
ست  مدى  على  السرطان 
العام املالي  ابتداًء من  سنوات 
2018-1919 ، مبا يف ذلك 80 
مليون دوالر على منشأة وطنية 
جديدة يف مركز بيرت ماك كالوم 

للسرطان يف ملبورن.
بدوره تعهد حزب العمال بوقف 
جتميد حسم الرعاية الطبية الذي 
احلكم  يف  كان  عندما  أدخله 
عام  قبل  اي   2013 عام  يف 
يف  فاز  إذا  املقرر  املوعد  من 

االنتخابات.
بعض  ان  التجميد  هذا  ويعين 
اخلدمات  احلسومات  يف بعض 
املعدل  نفس  على  تبقى 
لسنوات، على الرغم من ارتفاع 
أحناء  عموما يف مجيع  التكاليف 

االقتصاد من خالل التضخم.
وانتهى هذا اإلجراء على مراحل 
منذ منتصف عام 2017 ، ومن 
املقرر االنتهاء منه بالكامل يف 

منتصف عام 2020.
التجميد  إنهاء  عملية  وستكلف 
دوالر،  مليون   213 مبكرًا 
لنحو  التخفيضات  وسُتستأنف 
100 عنصر للممارسني العامني 
)االطباء( - مبا يف ذلك اإلرشاد 
العقلية  الصحة  ورعاية  األسري 
- لتتماشى مع ارتفاع التضخم.

هانت  غريغ  الصحة  وزير  وأكد 
أن حزب العمال هو الذي جلب 

التجميد واالئتالف ختلص منه.
االئتالف  حكومة  فوز  أن  كما 
بريجيكيليان  غالديس  برئاسة 
ويلز  ساوث  نيو  انتخابات  يف 
جعل حكومة موريسون أكثر ثقة 
يف قدرتها على جذب الناخبني 
أوراق  على  االستناد  خالل  من 

اعتماد اإلدارة االقتصادية.

العمال  وحزب  االئتالف   يعمل 
خطط  وضع  على  الفيدراليان 
مع  الطبية  اخلدمات  لتمويل 
بشأن  التكهنات  استمرار 
اليت  )احللوينات(  يات  احمُللَّ
الفيدرالية  املوازنة  ستتضمنها 

املقبلة.
فقد أملح رئيس الوزراء سكوت 
قد  احلكومة  أن  إىل  موريسون 
الضريبية  اإلعفاءات  من  تزيد 
املوازنة  يف  لألسرتاليني 

الفيدرالية األسبوع املقبل.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
الصحية  الرعاية  فيه  تعترب  
ساحة معركة اقتصادية رئيسية 
لالنتخابات الفيدرالية اليت تلوح 

يف األفق.
ويرى كل من احلزبني الرئيسيني 
اخلدمات  لتمويل  األفضل  أنه 

األساسية.
بأن  الـتكهنات  وتـتزايد 
اخلزانة  لوزير  األوىل  الــموازنة 
سيتم  واليت  فريدنربغ،  جوش 
املــقبل،  الثالثاء  يـوم  تقدميها 
ستؤدي إىل ختفيضات ضريبية 
تشريعها  مت  الدخل  على 
حتسني  إىل  باإلضافة  بالفعل 
على  الضريبية  التخفيضات 

أصحاب الدخل املنخفض.
احتمال  حول  سؤال  على  وردا 
املوازنة  يف  الضرائب  ختفيف 
سكوت  الوزراء  رئيس  اجاب 
خلفض  سجله  إن  موريسون 

الضرائب واضح.
ملبورن  يف  للصحفيني  وقال 
الفرصة  لي  أتيحت  »كلما 
من  مزيًدا  االسرتاليني  إلعطاء 
أضيع  ال  الضريبية،  اإلعفاءات 

هذه الفرصة أبًدا«.
وكانت احلكومة قد مررت حزمة 
يف  لالفراد  الضرائب  خفض 
املاضي،  حزيران  يف  الربملان 
مع بدء املرحلة األوىل يف العام 
يليها  ان  على  احلالي  املالي 
التخفيضات يف يف  من  املزيد 

أعوام 2022 و 2024.
إىل  التخفيضات  وستؤدي 
احتفاظ الشخص، الذي يتقاضى 
مبلغ 30000 دوالرن مببلغ 200 
بينما  سنوًيا،  إضايف  دوالر 
متوسط  البالغ  الشخص  حيتفظ 
دخله   حوالي 85 ألف دوالر مببلغ 
صاحب  وسيحصل  دوالًرا   540
دوالر  ألف   200 البالغ  الراتب 

على 7225 دوالًرا.
العمال  حزب  عارض  وقد 
لذوي  الضريبية  التخفيضات 
إنه  يقول  حيث  املرتفع  الدخل 
قدرها  ختفيضات  سيعطي 

اثر ارتفاع اإلنفاق الصحي 
احلكومة واملعارضة تركزان  

على التخفيض الضرييب 
الغراء الناخبني
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مـقاالت وتـحقيقات

على  السلبية  واملواقف  اخلطوات  تسارعت 
الساحة املالية بعد إصدار وزير املال علي حسن 
النفقات،  كل  وقف  فيه  يطلب  تعميمًا  خليل 
الذي  اهلجوم  وبعد  واألجور،  الرواتب  باستثناء 
شّنه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، مؤخرا، 
الذي  اإلدارة  بسوء  إياها  متهمًا  احلكومة،  على 
يهّدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن، 
ومطالبًا بتقليص القطاع العام. يثري هذا الوضع 

أسئلة عديدة، أبرزها: 
احلاكم؟  نواب  تعيينات  حول  الكباش  بدأ  هل 

وهل سيولة اخلزينة شحيحة؟ 
عن  الدفاع  معركة  خوض  سالمة  بدأ  وهل 
املصارف إلعفائها من كلفة اخلروج من األزمة، 
وملنحها مكاسب إضافية من خالل رفع الفوائد 

على سندات اخلزينة؟
ُسّرب تعميم صادر عن وزير املال علي حسن 
ومراقبة  املوازنة  مديرية  إىل  موّجه  خليل، 
الوزارة، يطلب منها »تبليغ مجيع  النفقات يف 
كليًا  احلجز  النفقات ضرورة وقف  عقد  مراقيب 
ملختلف أنواع اإلنفاق، باستثناء الرواتب واألجور 
وتعويض النقل املؤقت، ابتداء من تارخيه )أي 
من تاريخ 22 آذار 2019( حلني إبالغهم تعليمات 

أخرى«.
جاء هذا التعميم بعد ساعات من تصريح حلاكم 
مصرف لبنان يف مؤمتر عن »احلوكمة« يشّن فيه 
هجومًا على احلكومة، متحدثًا عن املسار السليب 
للوضع املالي والنقدي يف لبنان. قال سالمة إن 
»سوء اإلدارة يسهم يف عجز املوازنة والتضخم 
ويهّدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن. 
هذا ما يثري خماوف املؤسسات الدولية كالبنك 
الدولي أو الـ IMF أو الـ EBRD أو حتى وكاالت 
التصنيف اليت أصبحت نظرتها للبنان سلبية، وال 
سيما أنه تبني بعد شهرين من تأليف احلكومة 
أنها مل تبحث يف أي برامج إصالحية تضع لبنان 
ترتقب  األسواق  أن  مع  إصالحي،  مسار  على 
ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية جتسدت أساسًا 

يف ارتفاع الفوائد«.
كان  اللبنانية،  احلرب  »قبل  سالمة:  ويضيف   
احمللي  الناتج  من   %17 يشّكل  العام  القطاع 
اإلمجالي، أما اليوم فقد بات هذا القطاع يستأثر 
بـ 35 % من الناتج، وهي نسبة مرتفعة مقارنة 
عاتق  على  كبرية  مسؤولية  وتلقي  لبنان  حبجم 
حتسني  أردنا  إذا  الوقت،  مع  البلد…  قياديي 
االقتصاد وتأمني فرص عمل للبنانيني، ينبغي 
تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح املبادرة 
خلق  شأنها  من  مبادرات،  ليطلق  الشباب  إىل 
القطاع  يف  جديدة  ومؤسسات  عمل  فرص 

اخلاص«.
يتقاطع كالم خليل وسالمة يف أكثر من نقطة 
وإن كانت احلسابات اليت ينطلق كل منهما غري 
متطابقة. بالنسبة إىل سالمة، فقد بدأت معركة 
معطيات  وسط  األربعة،  احلاكم  لنواب  التجديد 
منهما  اثنني  إلبقاء  أمريكية  ضغوط  وجود  عن 
األطراف  قسمت  املعركة  هذه  األدنى.  باحلّد 
احلكومة  رئيس  فريق  فريقني؛  إىل  املعنيني 
اللذين  سالمة  رياض  واحلاكم  احلريري  سعد 
يرفضان بأي شكل إجراء تعيينات جديدة لنواب 
أو  احلاليني  للنواب  بالتجديد  ويطالبان  احلاكم 
الوضع  أن  بذريعة  األقل،  على  بينهما  اثنني 
حساس ويتطلب فريقًا متجانسًا تتجّسد صفاته 

يف النواب احلاليني.
يف املقابل، هناك جبهة رئيس اجلمهورية ميشال 
عون وحزب اهلل اللذين يسعيان إىل إجراء تغيري 
حتديات  مع  انسجامًا  احلاكم  نواب  يف  شامل 
املرحلة احلالية اليت تتطلب أواًل ضّخ دم جديد 
يف املواقع املالية األساسية يف لبنان؛ ومنها 
نواب احلاكم ومفوض احلكومة لدى مصرف لبنان 

وأعضاء هيئة األسواق املالية.
هكذا انتقلت ساحة الكباش على التعيينات إىل 
الساحة املالية والنقدية. وحبسب املطلعني، فقد 
زيادة  احلريري، يف  من  مدعومًا  اندفع سالمة، 
الضغط على احلكومة بالتحديد وحتقيق أكرب عدد 
كالمه  يتضمن  جهة،  فمن  األهداف.  من  ممكن 

سالمة يضغط على احلكومة... ملصلحة 
املصارف: وزير املال يعلّق اإلنفاق!

إشارات إىل اخلارج عن الضعف احلكومي بقصد 
استجالب الدعم اخلارجي )األمريكي والفرنسي( 
جهة  ومن  احلاكم.  لنواب  التجديد  معركة  يف 
القطاع  تقليص  اجتاه  يف  يضغط  هو  ثانية، 
املصارف  عن  نيابة  املطلب  هذا  حاماًل  العام، 
وعن هيئات أصحاب العمل يف لبنان. ويف هذا 
األمر حسابات سالمة مرتبطة بالسياسات النقدية 
اليت بدأت تصّوب منذ وقت على القطاع العام 
بوصفه مصدر الطلب اإلضايف على الدوالر يف 

السوق، منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
بالنسبة اىل حسابات وزير املال، فهي تستند 
حساب  يف  السيولة  شّح  أبرزها،  وقائع؛  إىل 
الذي مل يعد كافيًا  لبنان  اخلزينة لدى مصرف 
لتغطية اإلنفاق. وسبب الشّح يعود إىل التوقف 
شبه التام للمصارف عن االكتتاب يف سندات 
رفع  على  اتفاق  هناك  كان  أنه  رغم  اخلزينة، 
أسعار الفائدة من 7% إىل 10.5% قبل أشهر 
تريد  فهل  ألسابيع.  دامت  معركة  بعد  قليلة، 
املصارف املزيد من رفع الفوائد؟ يف املعركة 
وكانت  احلربة  رأس  سالمة  كان  السابقة، 
وهي  املنتفعة،  التنفيذية  األدوات  املصارف 
احلال نفسها اليوم، إذ إن املصارف متتنع عن 
االكتتاب، ويسانده مصرف لبنان عرب اكتتابات 
جزئية يف سندات اخلزينة ال تليب حاجات الدولة، 
حساس  وضع  يف  اخلزينة  حسابات  يرتك  ما 

ودقيق، ويشّكل ضغطًا على وزير املال.
أن  يدرك  وهو  واضحة،  األخري  لدى  الصورة   
القوى  على  ضغطًا  سيشّكل  النفقات  وقف 
معاجلة  يف  اإلسراع  إىل  ويدفعها  السياسية 
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املشكلة مع احلاكم الذي 
الضغط  أدوات  ميلك 
بل  ال  املصارف.  على 
إن كالم سالمة حّوله يف 
إىل  املصرفيني  عيون 
»بطل« ميلك الكثري من 
القوى  ملواجهة  اجلرأة 

أحد  قول  وفق  حّدها،  عند  السياسية ووضعها 
املصرفيني.

إذًا، القصة مرتبطة برغبات سالمة وقدرته على 
يكن  السابق مل  موجعة. فهو يف  معركة  إدارة 
خالفًا  »السلبية«،  على  ينطوي  خطابًا  يتبّنى 
الكثري  جيري  كان  املاضي.  االسبوع  اواخر  ملا 
تأويلها  ميكن  ال  اليت  الكالمية  املناورات  من 
بشكل سليب جتنبًا خلّضات يف السوق تؤّثر على 
احتياطاته، إال أنه قّرر رفع منسوب التوّتر يف 
مباشر،  بشكل  احلكومة  على  والضغط  السوق 
القطاع  بتقليص  املصارف  معركة  لواء  حاماًل 

العام. 
املصارف  على  بات  أنه  هو  املقابل  فالشعار 
املالي  التصحيح  من  األكرب  الكلفة  تدفع  أن 
املفرتض، كونها املستفيد األكرب من الرتاكمات 
القطاع  ال  عقود،  مدى  على  األزمة  وّلدت  اليت 
من  عقدين  من  أكثر  طوال  ناضل  الذي  العام 
احلديث  أما  فيه.  العاملني  رواتب  أجل حتسني 
عن حشر آالف املوظفني يف القطاع العام قبل 
حتميله  ميكن  فال  األخرية،  النيابية  االنتخابات 
للقطاع العام، بل للقوى السياسية اليت أخذت 
لبنان  تدير  واليت  العشوائي،  بالتوظيف  القرار 

بعقل الزبائنية.

  سالمة يرفع 
لواء معركة 

املصارف الهادفة 
إىل تقليص 
القطاع العام

قرار  وبني  لبنان،  إىل  السعودية  العودة  بني 
إىل  السياسية  القوى  استدراج  اهلل  حزب 
الفريقني  انتظار  سر  يكمن  الداخلية،  التهدئة 
حتويل  بني  تفصل  اليت  االنتقالية  املرحلة 
بقائها  أو  أفعااًل  اجلديدة  األمريكية  التوجهات 

جمرد حتذيرات على الورق.
يف موازاة االهتمام بزيارة وزير اخلارجية مارك 
اىل  السعودي  الدور  يتحول  لبريوت،  بومبيو 
لكل  نظر،  وجهيتيَ  وسط  أيضًا،  متابعة  حمور 
الرياض،  املقرب من  السياسي  منهما موقعها 
اهلل  حزب  موقف  مقاربة  طريقة  معهما  وختتلف 
الدبلوماسية  تفعيل  مع  املتزامنة  خطواتها  من 

األمريكية نشاطها جتاه لبنان.
جتاه  العربية  االندفاعة  واشنطن  فرملت  بعدما 
يف  نشاطها  السعودية  استعادت  سوريا، 
دور  بتظهري  لبنانيًا  وانعكس  األخرية،  املرحلة 
يف  سيما  وال  اهلل،  حلزب  املعارض  الفريق 

الشارع السين. 
فؤاد  الرئيس  حبركة  جليًا  ذلك  ظهر  وقد 
السنيورة وإطاللته العربية، خالل محلة الرد على 
املوالية  الشخصيات  مشل  ومّل  املالي،  امللف 
تزامن  احلريري.  سعد  للرئيس  واملعارضة  هلا 
والتوتر  للرياض،  احلريري  زيارة  مع  اجلو  هذا 
وأشعل  املاضي،  األسبوع  الذي ساد  احلكومي 
اخلالف بينه وبني التيار الوطين احلر، وكاد أن 
يطيح احلكومة، على خلفية التصعيد املتبادل. 

كان واضحًا أن احلريري يتعرض لضغط داخلي 
حلاجته  باحلكومة،  متسكه  بقدر  وهو  وخارجي، 
بات  املعروفة،  املالية  ولألسباب  إليها  املاسة 

أسري رهان سعودي متجدد عليه. 
تضغط السعودية عليه بقدر ما تفتح له الباب 
سقف  يرفع  ذلك  يف  وهو  مطالبه،  لتلبية 
بأنه  واإلحياء  موقعه  لتمتني  احمللية  شروطه 
ميلك مفاتيح اللعبة الداخلية على قدم املساواة 
مع العهد. باألمس، حصل احلريري بعد اشتباك 
سياسي على أحد أعضاء اجمللس األعلى للدفاع، 
بعدما متسك رئيس  العميد حممود األمسر،  أي 
اجليش  وقائد  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
ألسباب  تعيينه،  برفضهما  عون  جوزف  العماد 
قانونية تتعلق خبفض عون سن املعّينني حديثًا 
على  احلريري  أصر  العسكرية.  لدوراتهم  وفقًا 
وملطالبته  مشالية،  مناطقية  العتبارات  األمسر 
خيتاره  العسكري  اجمللس  يف  له  موال  مبوقع 

بنفسه.
 ال ميثل هذا التعيني سوى أوىل اخلطوات األولية 
الضرورية الداخلية بالنسبة اىل احلريري، الذي 
أبلغ العهد أنه قدم الكثري له، وحيق له تاليًا برد 
اجلميل. حياول احلريري تظهري جناحات ما على 
عن  مدافعًا  نفسه  بتقديم  دوره،  طريق فرض 
حقوق الطائفة السنية وعن مواقعها، وواقفًا يف 
وجه حزب اهلل والتيار يف قضايا صغرية وكبرية 
على السواء، كما يف مؤمتر بروكسل. أبعد من 
ذلك، ال يزال مبكرًا احلديث عن خضوع احلريري 
دون  من  املستمرة  السعودية  للضغوط  كاماًل 
توقف، وفق مطلعني على مواقفها. فاملشكلة 
مع إيران وحزب اهلل ال تزال على حاهلا وال حل 
هلا إال من خالل التمسك بالساحة اللبنانية أسوة 
بغريها من مواقع االشتباك السياسي املشرتكة 
مع إيران. وتبعًا لذلك، ال ميكن الرياض أن تتخلى 
عن تأثريها يف لبنان وهي تقدم للحريري مهلة 
يستشّف  تصاعدية  خبطوات  مشروطة  إضافية 
منها وقوفه ضد احلزب وعدم الرضوخ لشروط 

التسوية املطلقة.
على  سياسية  قوى  مع  التناقض  يربز  وهنا 
عالقة جيدة بالسعودية، ومنها القوات اللبنانية، 
انطباعًا إجيابيًا عن نظرة اململكة احلالية  تعطي 
للبنان واستقرار الوضع فيه وعدم الذهاب اىل 
أو دفعها اىل  مشكلة سياسية بتوتري احلكومة 
االستقالة. وهي ختالف معلومات سياسية عن أن 
الرياض تستعّد ملواجهة يف لبنان، وال تضغط 

 السعودية وحزب اهلل: االستيعاب 
أم املواجهة؟

بأنها تعطيه تطمينات  بل جتزم  احلريري.  على 
ومنها  موقعه،  لتمتني  تسهيالت  له  وتقدم 
اىل  العودة  على  السعوديني  السياح  تشجيع 
لبنان، وهي متفهمة لظروف الداخل واالستقرار 
اقتصادي  لتفعيل  كمقدمة  سياسيًا  املنشود 
بالضغط  مطلوب حاليًا، وال مصلحة للسعودية 
عليه ألنه سيمّس االستقرار املالي، وهذا يعين 

لبنان ككل، وليس حزب اهلل وحده.
السعودية  ملوقف  الرؤيتني  بني  العربة  لكن 
يف  اهلل  حزب  دور  يف  آخر،  مكان  يف  تكمن 
ملعب  اىل  اجلميع  واستجالب  املشاكل  تصفري 
يعرف  الالتوتر.  منطقة  اىل  وسحبهم  التهدئة 
حزب اهلل ما تريده السعودية وواشنطن، وهو 
املشكالت،  استيعاب  اىل  يسعى  املقابل  يف 
حتى لو خاض مواجهة بعنوان كبري مع الفساد 
كيف  يعرف  لكنه  عنها.  الرتاجع  يريد  ال  اليت 
يتحقق  حني  ومتى،  اندفاعته  يوقف  أن  ميكن 

هيام القصيفي

سياسيًا  منها  اهلدف 
ولو مل يرتجم ذلك على 
ما  متامًا  وهذا  الورق. 

حصل.
حاجة  احلزب  يدرك 
احلكومة،  اىل  احلريري 
األسباب  كل  فيعطيه 

يبقيه  كي  أمامه،  الطريق  ويعبد  التخفيفية 
فيها، ما جيعله قادرًا على مواجهة السعودية. 
وتبعًا لذلك، ال يضريه، وهو الذي يضمن موقف 
العهد يف كل شاردة وواردة، أن يعطيه جناحات 
حمدودة بالزمان واملكان، طاملا أن خيوط اللعبة 
يف يديه. وسيظل يعطيه من التطمينات الكثري، 
ــــ  اإليراني  الكباش  شد  مرحلة  وخصوصًا يف 
أن  يدرك  أنه  سيما  وال  السعودي،  األمريكي 
من  السعودية  الشروط  تلبية  يريد  ال  احلريري 
طريق  له  يسهل  االنتظار،  ويف  مقابل،  دون 
الكسب السياسي وتبعاته، من دون أن يدفع 
الدخول يف  بدل  حاليًا،  من جيبه. وهذا يرحيه 
توتر ال فائدة منه، وخصوصًا أن احلزب بقراره 
سحب أي فتيل تفجري داخلي، حاليًا، استدرج 
أكثر  ذلك  يف  مبا  مربعه،  اىل  سياسية  قوى 
أن  هّينًا  ليس  معها.  متاهيًا  السعودية  حلفاء 
تقف القوات اللبنانية موقف تهدئة مع حزب اهلل، 
أن ضرورات  وتعترب  وغريه،  الفساد  ملف  يف 
التهدئة وتفعيل احلياة السياسية واالقتصادية 
داخلية،  ملفات  يف  حكوميًا  تنسيقًا  تتطلب 
مبا  وزاراتهم،  احلزب يف  وزراء  مع  والتنسيق 
سياسة  أمر  تاركة  الصحة،  وزارة  ذلك  يف 
احلزب اإلقليمية اىل حني تستشّف منه ضرورة 
مع  بدأت  السياسة  وهذه  وجهه.  يف  الوقوف 
احلكومة  يف  وُتستكمل  األوىل  العهد  حكومة 
بأنها ضرورة لتحقيق  القوات  الثانية، وتربرها 
االستقرار الداخلي. وينتقدها بسبب ذلك أكثر 
أن  يرون  الذين  للحزب،  معارضة  املتشددين 
بدأت  اجملانية،  غري  املدروسة،  احلزب  خطوات 
تؤتي مثارها، ألنه بدأ يقبض مثنها داخليًا من 
شركاء التسوية، ألن سياسة االستيعاب باتت 

أقل كلفة له من املواجهة.

  بقدر تمسكه 
بالحكومة، بات 
الحريري أسري 
رهان سعودي 

متجدد عليه

يحاول الحريري تظهري نفسه واقفًا يف وجه حزب 
اهلل والتيار )مروان طحطح(

يساند سالمة املصارف عرب اكتتابات جزئية يف 
سندات الخزينة )هيثم املوسوي(
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مـقاالت وتـحقيقات

توجه رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
زيارة  االثنني، يف  عون إىل موسكو، 
وأمنية  سياسية  أبعادًا  حتمل  رمسية 
وتارخيية تتعلق بالعالقة بني البلدين منذ 
كانت روسيا إمرباطورية »أرثوذكسية«، 
مرورًا باالحتاد السوفياتي، وصواًل إىل 

روسيا االحتادية.
إال أن الزيارة تأتي يف توقيت إقليمي 
دقيق، ألن روسيا املنغمسة يف احلرب 
السورية يف منطقة بعيدة عنها جغرافيًا 
حتاول  باهظًا،  مثنًا  فيها  ودفعت 
»تقريش« النجاح الذي حققته بإعادة 
بسط نفوذها يف املتوسط، واستثماره 
سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وطبعا 
ديبلوماسيًا  أخريًا،  وهي سعت  أمنيًا. 
تركيا  وعرب  وجنيف،  األستانة  عرب 
من  لكل  لكن،  ذلك.  إىل  وإيران، 
الدولتني حساباتها اخلاصة. إذ ال ميكن 
ونفوذها  بدورها  التفريط  منهما  أّيًا 
ملصلحة طرف آخر، ولو كان من وزن 
فالدميري  والرئيس  كروسيا  حليف 
بوتني. فأنقرة مهتمة باألكراد وإدلب 
لن  وطهران  حمايدة.  نفوذ  ومناطق 
تتساهل مع حماولة تقزيم دورها بعدما 
متكنت من مّد سيطرتها على دول يف 
الشرق األدنى، ولن تتنازل عن النجاح 
اسرتاتيجيتها يف سوريا  حّققته  الذي 
واملنطقة، خصوصًا يف مرحلة اشتداد 
الضغط األمريكي عليها. وهو السياق 
األخرية  الزيارة  إدراج  ميكن  الذي 
إليران  األسد  بشار  السوري  للرئيس 
ضمنه، وكأنها يف مكان ما الستعادته 

من احلضن الروسي.
يف  دورها  استكشاف  روسيا  إعادة 
إيالئها  سوريا واملنطقة مل حيل دون 
عالقاتها العربية اهتمامًا بالغًا، ودون 
بعالقتها  املّس  عدم  على  احلرص 
وعلى  إسرائيل  مع  االسرتاتيجية 
التواصل املستمر مع الواليات املتحدة. 

هـ.ق.
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ويف هذا السياق، 
إشارات  هناك 
تتحدث  عدة 
تقارير  عنها 
سية  ما يبلو د
 ، تيجية ا سرت ا و
هذا  أن  إىل 
مفتوح  التواصل 

على احتماالت كثرية، وأن املقايضات 
كل  تشمل  الطاولة  على  املطروحة 
أوروبا  إىل  أوكرانيا  من  امللفات، 
والشرق األوسط، وسوريا من ضمنها. 
فموسكو تريد استثمار رحبها يف سوريا 
سريعًا قبل أن ينفد مفعوله، ويف ظل 
مراوحة كل امللفات يف مكانها، فيما 
يضيف املوقف األمريكي األخري املؤيد 
هّمًا  احملتل  اجلوالن  إسرائيل  لضّم 

جديدًا.
إذًا، يذهب عون إىل موسكو، يف ظل 
بني  تعقيدًا،  أكثر  بات  إقليمي  وضع 
لوزير  زيارتني  إثر  األمريكي  الضغط 
اخلارجية األمريكي مارك بومبيو للمنطقة، 
واحلسابات اإليرانية يف سوريا ووضع 
حزب اهلل. وبني ما تريده روسيا من 
برنامج عمل يتعدى تعزيز العالقة بني 
اليوم  اإلقليمي  الوضع  ألن  البلدين، 
الكثري  املؤثرة  العناوين  من  فيه 
أمام  قوله  الروس  على  جيب  الذي 
وحزب  سوريا  وضع  النازحون،  عون: 
بإسرائيل  املتعلقة  والتطورات  اهلل، 
وتهديدها للبنان، وملفات اقتصادية، 

يف مقدمها النفط.
من  جديدًا  منحًى  أيضًا  تشّكل  الزيارة 
أن  دون  من  موسكو،  مع  العالقات 

موسكو 
تعرف أكثر 

من اللبنانيني 
دقة 

التوازنات 
اإلقليمية

بدأ  الذي  الشخصي  الطابع  عنها  ننزع 
استثماره،  احلر  الوطين  والتيار  العهد 
وإكلريوس،  أعمال  رجال  خالل  من 
واشنطن.  مع  العالقة  تشنج  ظل  يف 
أدوار  حدود  متامًا  تعرف  موسكو  لكن 
القوى اللبنانية، وهي اليت خربت منذ 
ديبلوماسيتها  خالل  من  طويل،  زمن 
الفاعلة، كل هذه القوى ومدى فاعليتها 
إىل  أقرب  كانت  وإن  وحضورها، 
البعض من البعض اآلخر. فعالقتها مع 
اجملموعات واألحزاب، أبعد من العالقة 
بفرتات  مرت  الشيوعي،  احلزب  مع 
من التقارب واالبتعاد، واملصاحل كما 
حصل يف زمن الرئيس رفيق احلريري 
وفريقه االقتصادي والسياسي. ومثة 
لبنان  عالقة  عن  للحديث  عدة  جوانب 

بروسيا اليوم وتارخييًا.    
فخالفًا النطباعات خاطئة يف لبنان عن 
واحلرب  »الشيوعية«  روسيا  موقف 
على  واشنطن  وبني  بينها  الباردة 
أرضه، وموقعها »السياسي« يف احلرب 
يسارية،  أحزاب  جانب  إىل  اللبنانية 
إجيابًا  طويلة  لسنوات  موسكو  اهتمت 
بالوضع اللبناني، وكانت حتتفظ بعالقة 
ودية مع لبنان وسوريا ودول عربية. 
خصوصية  البداية  منذ  راعت  وهي 
ومل  الطابع،  الغربية  وعالقاته  لبنان 
تزعمته  الذي  احملور  إىل  حتاول ضمه 
ومل  السوفياتي،  االحتاد  صعود  إبان 

تفرض إيقاعها عليه.
ديبلوماسية  عالقة  أول  إقامة  منذ 
افتتاح  مع   ،1839 عام  البلدين  بني 
لالهتمام  بريوت  يف  روسيا  قنصلية 
بالرعايا األرثوذكس، إىل املشاركة مع 
مخس دول أوروبية يف محاية النظام 
السياسي عام 1861، إىل أول سفري 
إىل  وصل  سولود  دانيال  سوفياتي 
الرئيس  عهد  يف   1944 عام  لبنان 
لبنان  طلب  على  بناًء  اخلوري،  بشارة 
االحتاد  مع  ديبلوماسية  عالقة  إقامة 
حمافظة  موسكو  ظلت  السوفياتي، 
على خط واضح يف العالقة مع لبنان، 
اللبنانيني  ومع  أواًل،  مسيحييه  ومع 
أن  األكيد  الحقة.  مرحلة  يف  مجيعًا 
الطابع األرثوذكسي طغى يف البداية، 
االرستقراطية  ظل  يف  خصوصًا 
األرثوذكسية الروسية واللبنانية، وهو 
ما جتلى الحقًا يف هجرة عائالت روسية 
إىل بريوت مع احلكم الشيوعي، وهي 
ال تزال موجودة إىل اليوم، لتعّم الحقًا 
باب  وفتح  مستوى  األدنى  الشرحية 
وديين  تربوي  ودعم  والتعليم  املنح 
هذه  وظلت  الشقيقة،  الطائفة  ألبناء 
املنح قائمة يف ظل االحتاد السوفياتي 

لترتاجع مع انهياره. 
ربطت بريوت عالقة جيدة مبوسكو اليت 
كانت أول من اعرتف باستقالل لبنان 
النقض  حق  واستخدمت   ،1946 عام 
ملنع بقاء قوات فرنسية وبريطانية يف 

سوريا ولبنان. 
اللبنانية  احلروب  سنوات  وطوال 
املتعددة، وال سيما اإلسرائيلية منها، 
لبنان وساهمت يف  وقفت إىل جانب 
القرار  أوهلا  دولية،  قرارات  صياغة 
الذي   1701 القرار  إىل  وصواًل   425
مل تقف ضده، وال ضد إنشاء احملكمة 
الرئيس  باغتيال  اخلاصة  الدولية 
ننسى  أن  ميكن  هل  احلريري.  رفيق 
إشكاالت  تباعًا حلل  الروس  املوفدين 
وقضايا لبنانية عالقة، وأمساء ترددت 
يف الذاكرة اللبنانية بأدوارها الفاعلة 
سولداتوف  ألكسندر  كالسفريين 
واملوفدين  كولوتوشا،  وفاسيلي 
اخلاصني إىل الشرق األوسط كميخائيل 

حياول الرئيس سعد 
التسابق  احلريري 
ميشال  الرئيس  مع 
العالقة  يف  عون 
تيجية  ا سرت ال ا
احملتملة مع موسكو. 
املتينة  العالقة  رغم 
احلكومة  رئيس  بني 
الروسية،  والقيادة 
عون  اقرتاب  أن  إال 
روسيا  خيارات  من 
واعدًا  يبدو  الكربى 

يف املستقبل.
حضر  عجل،  على 
اخلارجية  وزير 
مايك  األمريكي 

فراس الشويف

 احلريري »حيرتق« على زيارة عون إىل موسكو

يسابق  كمن 
والوزير  عون 
باسيل  جربان 
مع  العالقة  يف 
حماواًل  موسكو، 
اإلحياء بأن موقع 
احلكومة  رئيس 
املرجع  هو 
إلجراء  الصاحل 

مع  النوع،  هذا  من  اسرتاتيجي  تفاهم 
روسيا  جتاه  احلريري  »الود«  كل  أن 
يف  كالمًا  بقي  األخرية  السنوات  يف 

اهلواء.
السنيورة  فؤاد  الرئيس  كان  فحني 
ووزير  احلريري  عّطل  للحكومة،  رئيسًا 
الدفاع السابق الياس املّر هبة األسلحة 
الروسية األوىل، ومنع اجليش اللبناني 
من احلصول على كم كبري من السالح 
لألمريكيني.  إرضاًء  له  حيتاج  الذي 
التعاون  اتفاقية  دت  ّ مجمُ والحقًا، 
أن  قبل  لسنوات،  التقين  العسكري 
عامني.  قبل  النيابي  اجمللس  يقّرها 
إدراج  احلريري  منع  املاضي،  والعام 
روسيا  مع  العسكري  التعاون  اتفاقية 
على جدول أعمال احلكومة أكثر من مّرة، 
آخرها يف اجللستني األخريتني للحكومة 
جتهيز  اجليش  أنهى  بعدما  السابقة، 
وليس  الروسي.  اجلانب  مع  االتفاقية 
بعيدًا من اخلضوع للضغوط األمريكية، 
استخدام  بعدم  اجليش  تذّرع  حني 
السالح الروسي لرفض اهلبة الروسية 
)ذخائر( قبل أشهر، عّمم فريق احلريري 
األمن  قوى  لصاحل  ستحّول  اهلبة  بأن 

 لم تتلق 
موسكو بعد 
أي رسالة 
من لبنان 

لتحويل الهبة 
إىل األمن 
الداخلي

الداخلي. لكن، حتى اآلن، مل تصل إىل 
موسكو أي رسالة رمسية لبنانية تطلب 
مع  اهلبة،  حتويل  الروسي  اجلانب  من 
الداخلية  ووزارة  األمن  قوى  قرار  أن 

يف عهدة احلريري.
معلومات  حبسب  احلريري،  جديد 
إقناع  حماولة  هو  »األخبار«،  الزميلة 
وباسيل  عون  بأن  الروسي  اجلانب 
توقيع  يف  قدمًا  املضي  يستطيعا  لن 
)اتفاقية  العسكري  التعاون  اتفاقية 
رمزية على املستوى التنفيذي، لكنها 
ووزارة  الروسي  للجيش  كثريًا  تعين 
مع  اخلارجي  للتعاون  الروسية  الدفاع 
جيوش املنطقة(، وأن رئيس احلكومة 
مع  املهّمة،  هلذه  الصاحلة  اجلهة  هو 
حماولة األخري ربط األمر مبوافقة اجلانب 
رح سابقًا  الروسي على القرض الذي طمُ
من  أسلحة  لشراء  دوالر  مليار  بقيمة 
روسيا، حتى قبل حتديد أنواع األسلحة، 

وحتديث الئحة املطالب السابقة.
يف املقابل، تبدو زيارة عون واعدة، مع 
وضع اللمسات النهائية على الطروحات 
اليت يفرتض أن يناقشها الطرفان على 
امللفات  جانب  وإىل  القّمة.  مستوى 
الروسية  واملبادرة  اللبنانية  املصريية 
للنازحني، فإن مسألة التبادل التجاري 
للشركات  املتبادلة  االعتمادات  وفتح 
اللبنانية والروسية يف البلدين، باللرية 
على  تبدو  الروسي  والروبل  اللبنانية 
اجلانَبني  إىل  بالنسبة  األهمية  قدر من 
مع ارتفاع حركة التجار ورجال األعمال 
باالستثمارات  املهتمني  البلدين  يف 
إىل  بالنسبة  األمر  كذلك  املتبادلة. 
اجلانب  والعلمي.  الثقايف  التبادل 
اللبناني طلب من روسيا رفع عدد املنح 
للبنانيني،  املمنوحة  اجلامعية  التعليمية 
اجلامعات  بني  التعاون  مقابل  يف 
وتنشيط السياحة الدينية الروسية إىل 
لبنان، ومعاجلة أزمة تأشريات الدخول 

من قبل اجلانب الروسي.
وعلى أهمية التعاون يف ملفات النفط 
تعاونًا  الروسي  اجلانب  ينتظر  والغاز، 
يف  سّيما  ال  القطاع،  هذا  يف  أكرب 
التلزميات  من  املنتظرة  الثانية  املرحلة 
النفطية اليت ستشارك فيها الشركات 
التفاهمات  تبقى  لكن  الروسية. 
املشرتكة بني املصرفني املركزيني يف 
البلدين والتفاهمات املالية، باإلضافة 
إىل اتفاقية التعاون العسكري، العنوان 
األبرز لالهتمام الروسي بتطوير العالقة 
اجلمهورية.  رئيس  لبنان من خالل  مع 
الياس  الدفاع  وزير  يزور  أن  ويتوّقع 
املقبل  متوز  يف  موسكو  صعب  بو 
للمشاركة يف فعالية »اجليش الروسي 
احلديث  جيري  فيما  السنوية،   »2019
عن نّية رئيس أركان اجليش الروسي 
العماد  اللبناني  اجليش  قائد  دعوة 
جوزف عون لزيارة موسكو يف املرحلة 

املقبلة.

يوحي الحريري بأن يف يده قرار توقيع اتفاقية التعاون مع 
روسيا )داالتي ونهرا(

زيارة  مستبقًا  بريوت،  اىل  بومبيو 
موسكو.  إىل  عون  ميشال  الرئيس 
مل  الثقيل  األمريكي  الضيف  أن  ومع 
يطرح خالل لقائه عون اعرتاضًا أمريكيًا 
لرئيس  التارخيية  الزيارة  على  واضحًا 
اجلمهورية إىل روسيا، ولقائه الرئيس 
فالدميري بوتني، إاّل أن كل األجواء اليت 
»مجاعة األمريكيني« يف بريوت،  بّثها 
توحي بامتعاض أمريكي من تطّور منتظٍر 
للعالقة اللبنانية - الروسية، على ضوء 

قمة الرئيَسني.
و«مجاعة«  األمريكيني«  »مجاعة  وبني 
الرئيس سعد احلريري، ال شيء سوى 
أي  انعكاسات  من  التهويل  أجواء  بّث 
على  موسكو  مع  اسرتاتيجي  تفاهم 
العالقة مع واشنطن، وحماولة التقليل 
من أهمّية الزيارة يف اإلعالم. وال يقف 
األمر عند هذا احلّد، إذ علمت »األخبار« 
الروسي،  اجلانب  أبلغ  احلريري  أن 
األسبوع املاضي، رغبته بزيارة موسكو 
تكريم  احتفال  ويف  بوتني.  ولقاء 
جورج شعبان، مستشار رئيس احلكومة 
للشؤون الروسية قبل أيام، بدا احلريري 

بوغدانوف وأندريه فيدوفني.
اإلجيابي  الروسي  االنفتاح  كل  رغم 
الثقايف  والتبادل  لبنان،  على 
ألدباء  موسكو  أبواب  وفتح  والتجاري 
منذ ميخائيل نعيمة إىل فنانني وأدباء 
الروسية  التجارب  من  استفادوا 
جامعيني  وطالب  واحلياتية،  الثقافية 
خمتلفة مشلت  علمية  اختصاصات  من 
كثريًا من الشباب اللبناني، وليس من 
األحزاب اليسارية فحسب، والعالقات 
الذي  والدور  والتجارية،  اإلنسانية 
أدته الكنيستان األرثوذكسية اللبنانية 
والروسية ومعتمد البطريركية األنطاكية 
يف موسكو، بقيت العالقة خمتلفة عن 
تلك اليت نسجها لبنان مع دول غربية. 
ال شك يف أن دور رؤساء اجلمهورية 
يف مرحلة ما قبل احلرب أسهم أيضًا 
يف عدم تطوير هذه العالقة إىل مستوى 
والواليات  فرنسا  مع  قائمًا  كان  ما 
وزير  إن  حتى  أوروبا.  املتحدة ودول 
أندريه  األشهر،  السوفياتي  اخلارجية 
فؤاد  اللبناني  لنظريه  قال  غروميكو، 
بطرس، كما يروي األخري يف مذكراته، 
حني كان جيول على عواصم القرار عام 
1968 لتفادي التهديدات اإلسرائيلية: 
بفرصة  حنظى  أن  مألوفًا  أمرًا  »ليس 

رؤية وزراء لبنانيني يف موسكو«.
العالقة  ورغم  الطويلة،  احلرب  خالل 
اليت ربطتها بقوى وأحزاب يسارية، مل 
متتنع موسكو عن مّد جسور ثقة وعالقة 
وطيدة مع أحزاب ميينية، وبقيت على 

تواصل معها. 
لعل أبرز نقطة يف هذا اجملال، الدور 
التنسيقي مع حزب الكتائب والقوات 
اللبنانية، إبان أزمة خطف الديبلوماسيني 
عام  أحدهم  ومقتل  األربعة  السوفيات 
حلركة  واسعًا  اجملال  وفتحهما   ،1985
قضية  ملعاجلة  روسية  ديبلوماسية 
طاقم  ترحيل  مع  وتداعياتها  اخلطف 

السفارة.
السوفيات  املسؤولون  اعرتف  وقد   
الكتائب  حزب  قدمها  اليت  باملساعدة 
يف هذه القضية، إىل جانب دور رئيس 
احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط 
يف محاية السفارة، ودور رئيس حركة 
أمل نبيه بري. وقد تكون هذه احلادثة 
سجلت  اليت  الوحيدة  األمنية  اخلضة 
بعد  البلدين،  بني  العالقة  تاريخ  يف 
عام  الفرنسية  املرياج  طائرات  حادثة 
1969، وحماولة خطفها من لبنان، يف 
بالفشل  انتهى  استخباري  عمل  إطار 
تلك  عن  وتفاصيل  وبسيناريوهات 
بأنه  الثاني  اليت جزم املكتب  العملية 
دبرها  بأنه  معارضوه  واتهمه  أحبطها، 

خدمًة للواليات املتحدة.
الشؤون  يف  الضليعة  روسيا  تدرك 
تتعدى  لبنان  مع  العالقة  أن  اللبنانية 
وخربة  واآلنية.  الشخصية  األطر 
الرئيس بوتني العسكرية واألمنية مع 
عسكرية،  خبلفية  للجمهورية  رئيس 
تعطي منحًى خاصًا للقاء بني الرجلني. 
كبرية،  اإلقليمية  الضغوط  لكن 
عليها  تقبل  اليت  واالستحقاقات 
موسكو، كما املنطقة، كبرية. وهي ال 
تريد وضع لبنان يف خانة االصطفاف 
واشنطن،  مواجهة  يف  السياسي 
دقة  اللبنانني  من  أكثر  وتعرف 
واخلطوط  احلالية  اإلقليمية  التوازنات 
اليت تلتزمها منذ سنوات طويلة أمنيًا 
وعسكريًا وسياسيًا، لكنها ترغب أيضًا 
يف استقرار واستثمار سياستها على 
املدى الطويل، وهي اليت أصبحت عند 
عن  بعيدًا  الدافئة  املتوسط  شواطئ 

صقيع موسكو.



Page 12صفحة 12     

الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

 2019 آذار   30 Saturday 30 March 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2019 آذار   30 Saturday 30 March 2019الـسبت 

تالعب  عملية  عن  مثرية  معطيات  نكشفت 
حبسابات مصرف لبنان، أّدت إىل نفخ األصول 
ما  أي  دوالر،  مليار   21,2 بنحو  واملوجودات 
اإلمجالي  احمللي  الناتج  من   %38 يوازي 
2018. هذه  مليار دوالر يف   56 بنحو  املقّدر 
الفضيحة تستدعي التشكيك يف صحة حسابات 

»املركزي« وأرقامه ومؤشراته!
ميزانية  أسبوعني،  كل  لبنان،  مصرف  يصدر 
للموجودات  األساسية  البنود  تتضمن  موجزة 
واملطلوبات والتغريات اليت طرأت عليها. آخر 
اجلاري،  آذار   15 يف  صدرت  موجزة  ميزانية 
قيمة  اخنفضت  إذ  مفاجئًا.  أمرًا  وتضمنت 
مليار   21,2 مبقدار  املطلوبات  املوجودات/ 

دوالر، من 145,28 مليارًا إىل 124 مليارًا. 
للمتابعني.  كبرية  صدمة  شّكل  اخلفض  حجم 
املصرف  ميزانية  تنخفض  أن  ميكن  كيف  إذ 
احمللي  الناتج  من   %38 من  بأكثر  املركزي 

اإلمجالي خالل أسبوعني؟
األمر  مترير  املصرف  حياول  أن  ميكن  وكيف   
وكأنه خطوة عابرة من دون أي تفسري منطقي، 

تاركًا اجملال للتأويل والتحليل؟
 ال بل كيف ميكن أن تكون حسابات مصرف 
لبنان بهذا املستوى من انعدام الشفافية ومن 

سهولة التالعب بها؟ ما الذي حصل فعاًل؟
بلغة احملاسبني والتقنيني، ما حصل كناية عن 
مطلوبات  مقابل  ملوجودات  »تصفية«  عملية 
بالقيمة نفسها. جرت عملية »التصفية« على 
اخنفضت  املوجودات،  بند  يف  اآلتي:  النحو 
للقطاع  املصرف  مينحها  اليت  القروض  قيمة 
مليار   36,8 من  )املصارف(  احملّلي  املالي 

دوالر إىل 15,2 مليارًا. 
ويف بند املطلوبات، اخنفضت قيمة ودائع هذا 
مليار   124,4 من  لبنان  مصرف  لدى  القطاع 
الشطب،  عملية  مليارات.   103,2 إىل  دوالر 
من  تتألف  امليزانية  أن  سببها  التصفية،  أو 
شطرين متساويني: املوجودات واملطلوبات. 

وأي تغيري يف بند من الشطر األول جيب أن 
على  للحفاظ  الثاني  الشطر  بنود  ينعكس يف 

التوازن بينهما.
 والتغيري، سواء حصل عرب الزيادة أو الشطب، 
اليت  العمليات  كل  تسجيل  يتضمن  أن  جيب 
يقوم بها املصرف، سواء كانت استحواذًا على 
أصول أو عمليات إقراض أو ودائع ورؤوس 

أموال أو طبع عملة أو سواها.

تشرتي املصارف باألموال التي اقرتضتها من 
»املركزي« أدوات مالية صادرة عن املصرف نفسه 

بفائدة %12 
 %38 وتوازي  هائلة  اخلفض  قيمة  أن  ورغم 
أنها  عن  فضاًل  اإلمجالي،  احمللي  الناتج  من 
لبنان  يف  األكرب  املؤسسة  مبيزانية  تتعلق 
واليت يوازي حجمها مرتني ونصف مرة الناتج 
جيد  مل  »املركزي«  أن  إال  اإلمجالي،  احمللي 
داعيًا لتفسري سبب شطبه 21,2 مليار دوالر 
إشارة  باستثناء  أسبوعني،  ميزانيته خالل  من 
خمتصرة مفادها أن »اخلفض يشمل القروض 

والودائع املرتبطة بها«.
ومبعزل عّما إذا كانت خطوة اخلفض صحيحة أو 
خاطئة، فإنها خلقت إرباكًا يف السوق. إذ كان 
يفرتض أن تكون ضخامة اخلفض يف مؤسسة 
اللرية  باحلفاظ على تثبيت سعر صرف  معنية 
الشفافية  من  ملزيد  موجبًا  الدوالر،  مقابل 
وأسبابه  احلاصل  التغيري  وتفسري  واإلفصاح 

ونتائجه.
التساؤالت؛  من  الكثري  أثارت  العملية  لكن   
ورم  عن  عبارة  املشطوب  املبلغ  كان  فهل 
صلة  له  أنه  أم  لبنان؟  مصرف  ميزانية  يف 
بالوضع النقدي واملالي املتدهور؟ وهل هناك 
أي قراءة ملا حصل من زاوية الوضع النقدي 
وجه  يف  الصمود  على  لبنان  مصرف  وقدرة 

األزمات؟
أكثر من سيناريو  برز  الشفافية،  انعدام  إزاء 

21 مليار دوالر »ختتفي« من ميزانية مصرف لبنان!
م.و.
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The First Annual Festival of Diversity - #1Community 
Hosted at St Charbel’s College Grounds 
27 April 2019 
 
 
St Charbel’s Mission has become a national sanctuary for devotees of St Charbel, from 
across various communities in Australia. 
 
To celebrate this rich culture and our harmonious society, we have planned the first annual 
Festival of Diversity, to confirm that Australia is one community.  
 
Event host Rev Fr Louis Ferkh of St Charbel’s says, “Let us come together, as families 
and friends, to showcase our diverse society through art, music, dance and food. With 
different backgrounds, cultures and beliefs, we are united as one community, to celebrate 
our society’s unique richness.”   
 
Entry is Free. 
Date: Saturday 27 April 2019  
Time: 12 midday to 4:00pm  
Location: St Charbel’s College, located at 142 Highclere Ave Punchbowl.   
 
Event promotional ad enclosed. #1Community 
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For further information contact:   
Pauline Dib   
pdib@stcharbel.nsw.edu.au 
  02 9740 0919 
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ملا جيري. خرباء ومصرفيون حتّدثوا عن عملية 
»جتميل حماسبية« تنطوي على نقل مبلغ 21,2 
مليار دوالر من ميزانية املصرف إىل ما يسّمى 
»خارج امليزانية«، ما يعين أن العبء الناتج من 
هذه املبالغ )الفوائد اليت يدفعها »املركزي« 
للمصارف( ال يزال ساريًا، لكنه لن يظهر يف 
امليزانية املوجزة، بل فقط يف حساب األرباح 
واخلسائر اليت ال ينشرها مصرف لبنان أصاًل.

»املركزي«  أن  يعتقد  من  املقابل، هناك  يف 
مع  هيكلة«  »إعادة  عملية  بعد  بالتصفية  قام 
املصارف، أي أنه شطب ودائع املصارف لديه 
عبء  من  وختّلص  هلا،  منحها  قروض  مقابل 
والودائع،  القروض  بني  الفائدة  يف  الفرق 
يف  خسائر  تسجيل  عن  سيتوقف  وبالتالي 
جدًا  املكلفة  العمليات  هذه  بسبب  ميزانيته 
السنوية  كلفتها  أن  إىل  التقديرات  )تشري 
من  املركزي  يدفعها  دوالر  مليار   1,3 تفوق 

ميزانيته كأرباح للمصارف(.
هو  فعليًا  حصل  ما  أن  مطلعة  مصادر  ترّجح 
السيناريو األول »ألن قيمة الفوائد الناجتة من 
هذه املبالغ تشّكل حنو نصف أرباح املصارف، 
الوقت  هذا  يف  إخفاؤه  ميكن  ال  أمر  وهذا 

بالتحديد، بل كان سيثري ضّجة كبرية«. 
وتعزو هذه العملية اىل رغبة املصرف املركزي 
يف التخّلص من االنتقادات اليت وجهها صندوق 
املاضية،  السنوات  طوال  إليه  الدولي  النقد 
غري  العمليات  نتيجة  ميزانيته  تضّخم  بسبب 
املالية.  اهلندسات  أي  املتواصلة،  التقليدية 
فالصندوق كان يرى أن هذه اهلندسات تتحّول 
إىل ورم يف ميزانية مصرف لبنان يوحي بأن 
على  وكدليل  اإلفالس.  على وشك  املصارف 
منحها  اليت  القروض  حجم  بلغ  فقد  ذلك، 
دوالر  مليار   36,8 للمصارف  لبنان  مصرف 
يف نهاية شباط 2019، وهو رقم يفوق قيمة 
األموال اخلاصة األساسية للمصارف اللبنانية. 
أي إن املصارف اقرتضت من مصرف لبنان ما 
يفوق رساميلها! كذلك بلغت ودائع املصارف 
أي  دوالر،  مليار   124,3 لبنان  مصرف  لدى 
أنه بات كبريًا جدًا ويوازي 65,5% من جمموع 

الودائع يف القطاع املصريف.

    تودع املصارف أموااًل بالدوالر يف مصرف 
لبنان بفائدة تراوح بني 5% و7% وتحصل على 
قروض باللرية توازي 125% من املبالغ التي 

أودعتها وبفائدة %2
يأخذ صندوق النقد يف االعتبار أن هذا الورم 
على  انطوت  اليت  اهلندسات  تنفيذ  من  ناتج 
بالدوالر  لبنان ودائع  اآلتي: يستقبل مصرف 
من املصارف ويوّظفها بفائدة تراوح بني %5 
على  املصارف  حتصل  املقابل،  يف  و%7. 
قروض من مصرف لبنان باللرية توازي %125 
وبفائدة %2.  لديه  أودعتها  اليت  املبالغ  من 
ويف الوقت نفسه تشرتي بقيمة هذه املبالغ 
املركزي  املصرف  عن  صادرة  مالية  أدوات 

بفائدة %12.
 يف احملصلة، حتقق املصارف أرباحًا من فرق 
الفروقات  الفائدة مبا يعادل 17% مع بعض 
اهلامشية. وبنتيجة هذه العملية، كان مصرف 
اللرية  أو يطبع كميات كبرية من  لبنان خيلق 

باستمرار لتمويل هذه العمليات. 
هذه  تسجيل  طريقة  يف  كانت  املشكلة  لكن 
يقوم مصرف  أن  كان جيب  ففيما  العمليات. 
لبنان مبقاّصة )تصفية( بني ودائع املصارف 
منحها  اليت  القروض  وبني  لديه  وتوظيفاتها 
نفسه  الرقم  تسجيل  جيري  كان  للمصارف، 
مرتني يف امليزانية. مّرة يف املوجودات، ومّرة 

يف املطلوبات.
 هكذا بلغت قيمة املبالغ الصافية اليت طبعها 
 21 حنو  العمليات  هذه  لتمويل  »املركزي« 
مليار دوالر )ليس بالضرورة أن يشمل الرقم 
خالل  املصارف  مع  نفذها  اليت  العمليات  كل 

السنوات املاضية، لكنه اجلزء األكرب(. 

وهذا املبلغ ال يتضمن »الناتج« من اهلندسة، 
أي ما نسبته 25% من قيمة املبالغ املقرتضة 
ال  كما  دوالر.  مليارات   5,3 بنحو  واملقّدرة 
توظيفات  فائدة  بني  الفرق  صايف  يتضمن 
منه،  وقروضها  لبنان  مصرف  لدى  املصارف 
والذي يبلغ يف املتوسط 8%، أي ما يعادل 

1,3 مليار دوالر.
فيها  ينكشف  اليت  األوىل  املرة  ليست  هذه 
وجود »أالعيب حماسبية« يف حسابات مصرف 
لكل  خالفًا  التالعب،  جرى  فرتة  فمنذ  لبنان. 
املعايري، مبيزان املدفوعات الذي بات يتضمن 

سندات اخلزينة »يوروبوندز«. 
وكان سالمة قد قّدم ورقة إىل رئيس اجلمهورية 
املالي واملصريف،  الوضع  فيها مؤشرات عن 
ال تشبه األرقام اليت ينشرها مصرف لبنان وال 
تلك املوجودة لدى مجعية املصارف. وحبسب 
احملاسبية  األالعيب  من  تاريخ  مثة  املطلعني، 
حسابات  صحة  يف  الريبة  يثري  ما  وغريها، 
املصرف ويف شفافيته املزعومة اليت ال ميكن 
مديرية  إىل  اإليعاز  عرب  قلم  جبّرة  تصحيحها 
احملاسبة بإجراء املقاصة أو التصفية لتقليص 
املّرة  أن تكون هذه  امليزانية. والشبهة  حجم 

هذه  فيها  انكشفت  اليت  املرات  من  واحدة 
للقطاع  ورقابية  ناظمة  مؤسسة  يف  األالعيب 

املالي يف لبنان.

أرباح املصارف vs العمالت األجنبية
خطوة نقل 21,2 مليار دوالر من ميزانية مصرف 
لبنان إىل »خارج امليزانية«، تكشف عن قيمة 
األرباح اليت حتققها املصارف من املال العام. 
من  حتقق  املصارف  أن  إىل  تشري  التقديرات 
عمليات بهذا احلجم أكثر من 1,3 مليار دوالر 
على  لبنان  وّزعه مصرف  املبلغ  سنويًا، وهذا 
دون  من  النقدية  سياساته  لتنفيذ  املصارف 

تربير املردود. 
العمليات  هذه  من  اهلدف  أن  يرّوج  فهو 
الثقة  اليت تتيح له خلق  الدوالرات  امتصاص 
الستقطاب الدوالرات من اخلارج، والدفاع عن 
تثبيت سعر صرف اللرية مقابل الدوالر. لكن 
اليت  األجنبية«  »العمالت  قيمة  أن  املشكلة 
تراجعت  ميزانيته  يف  لبنان  مصرف  حيملها 
من 35,8 مليار دوالر يف نهاية كانون األول 
2017، إىل 31,9 مليار دوالر يف نهاية كانون 

الثاني 2019.



Page 14صفحة 14     

مـناسبات

 2019 آذار   30 Saturday 30 March 2019الـسبت 

أمني  الرئيس  وصل   - سدني 
اىل  جويس  وعقيلته  الجميل 
املاضي  األربعاء  مساء  سيدني 
يلتقي  أسبوعني  تستمر  زيارة  يف 
الجالية  وابناء  الكتائبيني  خاللها 

وشخصيات اسرتالية.
وكان يف استقبال الجميل يف مطار 
مقاطعة  رئيس  الدولي  سيدني 
الكتائب جورج  اسرتاليا يف حزب 
سيدني  قسم  ورئيسة  حداد 
ممثلي  من  وعدد  ايوب  فرح  لودي 

االحزاب وكوادر حزب الكتائب.
وانتقل الجميل من املطار اىل منزل 
الكتائبي  سيدني  قسم  رئيس 
اقيم  حيث  مارون  بيرت  السابق 

فيه  شارك  شرفه  على  عشاء 
للمطرانية  العام  االبرشي  النائب 
مارسيلينو  املونسينيور  املارونية 
شربل  مار  دير  ورئيس  يوسف 
واملونسينيور  الفرخ  لويس  االب 
موسى  مارون  واالب  ماري  شاره 
االحزاب  وممثلو  وراهبات  وكهنة 
:القوات  السياسية  والتيارات 
الحر  الوطني  والتيار  اللبنانية 
الوطنيني  وحزب  املردة  وتيار 
والحزب  املستقل  وتيار  االحرار 
وحركة  االشرتاكي  التقدمي 
الديمقراطي  واليسار  االستقالل 
ورئيس  االحرار  والديمقراطيني 
خطار  طوني  املاروني  املجلس 

وعدد من فاعليات الجالية اللبنانية 
ورجال اعمال واعالميون.

والقيت كلمات وقصائد يف املناسبة 
من قبل الزميل انطون القزي وامني 
ابراهيم  الكتائب  قسم  يف  السر 
فيها  نوه  ترحيبية  كلمة  براك 
وعدد  الجميل  الرئيس  بمواقف 
تضحيات حزب الكتائب يف سبيل 
قسم  رئيس  من  وكذلك  لبنان، 
سيدني الكتائبي السابق  املضيف 

بيرت مارون.
الرئيس الجميـّل

وشكر الرئيس الجميل يف كلمة له 
صاحب الدعوة والكتائبني والحضور 
فال  املسافة  بعد  رغم  »على  وقال 

لقاء  اللقاء هو  للتعب، وهذا  مكان 
االحبة خصوصا عندما نلتقي بهذه 
شاكرا  األصيلة«،  اللبنانية  الوجوه 
مستقبليه على محبتهم له ولعائلته 

وللكتائب.
واعرب عن سروره »لهذا الحضور 
اللبناني من كل املذاهب والطوائف 
اللبناني  البيت  هذا  يف  واألحزاب 

الكتائبي األصيل«.
والوحدة  التكاتف  »اىل  ودعا 
حماية  ذلك  يف  ألن  والتضامن 
للبنان، وقال »ان الوطن الذي لديه 
شعب مؤمن مثلكم متعلق بجذوره 

ال خوف عليه«.
وشدد »على اهمية توحيد الجهود 

بيرت مارون كرمه حبضور كتائبيني وشخصيات والعديد من ابناء اجلالية يف سدني
الرئيس اجلميل: للتكاتف والوحدة والتضامن ألن يف ذلك محاية للبنان

الرسالة  وطن  لبنان  يبقى  لكي 
وهذا اللقاء يجب ان يشكل نموذجا 
اللبنانية  للقاءات بني كل القيادات 

لكي تتحمل مسؤولياتها ألن لبنان 
بحاجة اىل الجميع«.

الرئيس الجميـّل مع فادي مللو وبدوي الحج

الزميل  موريس عبيد مع الزميل أنطونيوس بو رزق

الرئيس الجميل يتوسط لودي فرح ايوب والزميلة عال بياض

الرئيس الجميل مع رجل االعمال جورج غصني

الرئيس الجميل مع كامل ونجله أنطوني جبور وبسول سماحة الرئيس الجميل وعقيلته مع طوني خطار وموريس عبيد وحضور

الرئيس الجميل يتوسط لودي فرح ايوب وابراهيم براك الرئيس الجميل وعقيلته جويس مع بيرت مارون

بيرت مارون يلقي كلمته الرئيس الجميل وعقيلته مع بيرت مارون والزميل انور حرب وحضورالرئيس الجميل يقطع قالب الحلوى وبجانبه عقيلته وايوب ومارون وحضورالرئيس أمني الجميل يلقي كلمته

الرئيس الجميل  مع كلوفيس البطي وطوني نكد وغسان العويط

 تصوير شارل نصر
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برعاية وحضور صاحب السيادة 
طربيه،  انطوان-شربل  املطران 
التوالي،  على  الرابعة  وللسنة 
أوسرتاليا  أبرشّية  أقامت 
تدريبّية  ورشة  املارونّية 
للموظفني وللمتطوعني العاملني 
يف خمتلف الرعايا يف األبرشّية 
جلان  يف  عملهم  خالل  من 
واملسّنني  واملراهقني  األطفال 
اخلاصة  اإلحتياجات  وذوي 
من  عضوًا  حوالي250   حبضور 
يف  واملؤسسات  الرعايا  شتى 
والروم  املارونية  األبرشيات 
الكاثوليك والكلدان، من خمتلف 
والز  ساوث  نيو  والية  مناطق 
واليات  من  االنرتنيت  وعرب 
حضرة  حبضور  وذلك  اخرى، 
يوسف  مرسلينو  املونسنيور 
النائب األسقفي العام ممثاًل عن 
األبرشي،  اإلستشاري  اجمللس 
مديرة  بومسرة،  أمال  والسّيدة 

واإلداري  املالي  التصميم 
اجمللس  عن  األبرشية،  يف 
مع  األبرشي  اإلقتصادي 
والشمامسة  الكهنة  من  لفيف 
والشدايقة، وذلك نهار السبت 
 ،2019 شباط    23 يف  الواقع 
لبنان،  سّيدة  كنيسة  قاعة  يف 

هاريس بارك. 
الورشة  هذه  هدف  وكان 
اخلاصة  القوانني  على  اإلّطالع 
محاية  ميادين  يف  بالعاملني 
واملسّنني  واملراهقني  األطفال 
اخلاصة  اإلحتياجات  وذوي 
واألشخاص القابلة للعطب. كما 
تدريبّية  فرصة  الندوة  شّكلت 
العاملني  لكل  قيادة  على 
واملسؤولني املتطوعني للخدمة 

يف الكنيسة .
ترأس الندوة وافتتحها بالصالة 
املطران  السيادة  صاحب 
راعي  طربيه  انطوان-شربل 

ندوة تدريبّية للموظفني وللمتطوعني العاملني يف أبرشّية أوسرتاليا 
املارونّية  للعمل مع األطفال واملراهقني واملسّنني وذوي اإلحتياجات اخلاصة

املارونية،  اوسرتاليا  ابرشية 
كالمه  استهل  ثم  ومن 
كل  عمل  اهمية  حول  بالتأمل 
مبنطق  األبرشّية  يف  العاملني 
نتشارك  مجيعنا  ألننا  اإلجنيل 
مكانًا  رعايانا  جلعل  باملسؤولية 
آمنًا لكل مرتاديها. ولقد اختتم 
صاحب السيادة كالمه بالصالة 
دومًا  لريسل  صاد  َ الحْ »لرب 
شكر  كما  َحصاِده«.  ِإَل  َفَعلة 
حضورهم  على  اجلميع  سيادته 
الكنيسة  خلري  وتضحياتهم 

وعملها يف اوسرتاليا. 
أمال  السّيدة  الندوة  قّدمت 
بومسرة، ولقد استهّلت كالمها 
حضورهم  على  اجلميع  بشكر 
من  اجملاني  التطوعي  وعملهم 
الكنيسة.  رسالة  إجناح  أجل 
هدف  على  بكلمتها  وشّددت 
املطران  السيادة  صاحب 
إلقامة  طربيه  انطوان-شربل 

العاملني  لكل  تدريبية  دورات 
بشكل  املذكورة  امليادين  يف 
وأبناء  املتطوعني  خلري  مستمر 
األبرشّية.  واشارت إل أن هذه 
متطلبات  لتلبية  تإتي  الندوة 
والقوانني  الكنسّية  القوانني 
يف  اإلجراء  املرعّية  املدنّية 

أوسرتاليا.
االنسة  احملاضرين  أّول  وكان 
سدني  أبرشّية  من  سامت  أّنا 
بكالمها  وشددت  الكاثوليكية 
باالطفال  العناية  اهمية  عن 
عّرفت  كما  والقاصرين. 
اليت  األعمال  عن  الاضرين 
أبرشية سدني التباع  بها  تقوم 
القوانني املعنية لماية االطفال 
اخلصوص،  بهاذا  والقاصرين 
اهليئة  توصيات  بعد  وخاصة 
على  االعتداء  امللكية خبصوص 

االطفال.
بيرت  السيد  تكلم  ثم  ومن 

االطفال  محاية  عن  كاربي 
الرحالت  خالل  وخاصة  امجااًل 
وايضًا  الرتفيهية.  واملخيمات 
الماية  اليات  عن  عرضًا  القى 
يف خمتلف النشاطات الرعائية.

معتوق،  جوزف  الشماس  أما 
املاروني  املكتب  مدير 
اإلجتماعية  اخلدمات 
 ، )M a r o n i t e C a r e (
البيضاء،  الصاة  ومؤسسة 
فلقد تكلم عن أهمية التواصل 
و  األطفال  مع  اإلجيابي 
عن  حتدث  كما  املراهقني.  
حقوق االوالد وواجباتنا جتاههم 
محاية  دوائر  تبليغ  جهة  من 
تعرضوا  اذا  والشرطة  االطفال 

ألي خطر جرمي او اعتداء. 
 ، ملربيك  شاري  السيدة  أّما 
الكاثوليكي  املكتب  مديرة 
للمستوى املهين يف أوسرتاليا، 
الدورات  عن  املسؤولة 

محاية  ختص  اليت  التدريبّية 
القابلي  واألشخاص  القاصرين 
العطب، فلقد تكلمت عن أهمية 
وكيفّية محاية القاصرين عمومًا 
وشددت  خصوصًا.   واألطفال 
الذي  االدارة  التدقيق  على 
من  الرعايا  يف  حيصل  سوف 

قبل الدولة. 
مّت  العمل  ورشة  انتهاء  وبعد 
عن  مفّصلة  كتيبات  توزيع 
املواضيع اليت طرحت اثناء هذه 

الورشة.
اختتم اخللوة حضرة املونسنيور 
النائب  يوسف  مرسلينو 
بالصالة   العام  األسقفي 
صاحب  بتعليمات  وبالتذكري 
السيادة املطران انطوان-شربل 
طربيه على اهمية تطبيق ما أخذ 
يف  وتوصيات  معلومات  من 
جماالت  كل  يف  الورشة  هذه 

العمل الراعوي يف الكنيسة.
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جديد  مولود  اجلمرة«  حارس  »يا 
اخلوري نعمان  فؤاد  للشاعر 

ديوان شعري  النور  مؤخرا،  أبصر، 
الخوري  نعمان  فؤاد  للشاعر  جديد 

بعنوان »يا حارس الجمره«.
الحياة  على  عينيه  شاعرنا  فتح  مذ 
فذة  شاعرية  براعم  لديه  تفتحت 
ليله  يف  وترحاله..  حله  يف  رافقته 
كأنهر  تنساب  اشعاره  ونهاره.. 
الصخور  تشق  وقصائده  لبنان  

لتصبح أشجارا وارفة الظالل.
األوىل  الثمرة  كانت   1983 عام  
يف شجرة الشاعر الفنية ومع العام 
2019 ارتفع العدد اىل 14 والحبل 

على الجرار والنتاج اىل ازدياد.
القطع  من  هو  الذي  والديوان، 
الفؤاد  دار  عن  صدر  الوسط، 
غالفه  وزينت  والنشر   للطباعة 
Elevation للفنانة مارسيل  لوحة 
منصور وقدم له على الغالف الخلفي 

الشاعر  الدكتور فوزي يمني.
فهنيئا للشاعر الخوري مولده الجديد 
ديوانا  العربية  للمكتبات  وهنيئا 

جديدا يرتبع بفخر على رفوفها.
ديوان  بصدور  االحتفال  وسيتم 
الشاعر الجديد »يا حارس الجمره« 
يوم االربعاء يف 14 نيسان املقبل  

الساعة الـ7 مساء يف صالة:

  Bryan Brown Theatre,  
 Bankstown Library

الواقعة على العنوان التالي:
8 Rickard Road, 

Bankstown
للحجز 0414767569
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 أقام جملس اجلالية اللبنانية. مساء اخلميس من االسبوع املاضي، 
احتفاال مبناسبة يوم التناغم وذلك يف مركزه يف بانكستاون.

وقد حضر االحتفال، اضافة اىل رئيس اجمللس نائب رئيس بلدية 
ملحم  بو  االعمال طوني  رجل  ونائبه  السيد علي كرنيب  ليفربول 
واعضاء اللجنة االدارية، النائب أن ستانلي، رئيسة بلدية ليفربول 
كانرتبري  بلدية  عضو  البلدية،  اعضاء  من  وعدد  والر  ويندي 
بانكستاون  راشيل حريقة ممثلة رئيس البلدية كال عصفور،  د. 
بهية ابو محد، د. عماد برو، د. اميل شدياق، د. علي بزي، د. 
الشاعر مروان كساب، ممثلو مجعيات، رجال اعمال، الزمالء ممدوح 
سكرية عن الوارلد اوبزرفر وانطونيوس بو رزق عن امليدل ايست 
وابناء  فاعليات  اي وعدد من  أم   2 الـ  حافظ عن  واهلام  هريالد 

اجلالية.
قدم املناسبة أمني الصندوق الفخري رئيس مجعية كفرحلدا الياس 
طنوس وحتدث فيها كل من رئيسة بلدية ليفربول السيدة ويندي 
ادناه(  الكلمة  )نص  كرنيب  علي  السيد  اجمللس  ورئيس  والر  
والقى الشاعران شربل بعيين والدكتور اميل شدياق قصيدتني من 

وحي املناسبة وكذلك راشيل حريقة.
وجرى خالل االحتفال تقديم جوائز تقديرية لكل من رئيسي اجمللس 
السابقني الدكتور علي بزي والسيد جورج خوري، الشاعر شربل 
جورج  شدياق،  شريين  السيدة  اجلمل،  جومانا  السيدة  بعيين، 

عيسى، احلاج حسن بزي والزميلة اهلام حافظ.

رئيس املجلس السيد علي كرنيب
 استنكر السيد علي كرنيب اجملزرة اليت ارتكبت يف مدينة كرايس 
تشريش النيوزلندية حبق االبرياء، ودعا يف كلمته اىل نبذ التفرقة 

والتعصب والعيش بتناغم ووئام، ومما جاء يف كلمته:
حضرات االخوة واالخوات، ايها األحبة..

الشهداء  ارواح  عن  صمت  دقيقة  بالوقوف  معكم  كالمي  أبدأ 
الذين قضوا يف املسجدين يف نيوزيلندا، ونطلب الشفاء العاجل 

للمصابني باذن اهلل.
أوال، يستنكر جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز، وبشدة، 
ما حصل يف نيوزيلندا، ويقف اىل جانب اجلالية جبميع أطيافها، 

اليت هي دائمًا اىل جانب بلدنا أسرتاليا.
ثانيًا، وكالعادة من كل عام، حيتفل جملس اجلالية اللبنانية بيوم 
التناغم، وهلذا حنن هنا اليوم، وكما تعلمون فيوم التناغم هو يف 
الواقع اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، بعد أن أعلن 
من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1966، أي يف ذكرى 
األحداث اليت حصلت يف جنوب أفريقيا »شاريفيل«، حني فتحت 
الشرطة النار يف 21 اذار 1960 على حشد كبري تظاهروا سلميًا ضد 
قوانني الفصل العنصري، مما أسفر عن مقتل 69 شخصًا واصابة 

180، فاختذت االدانة الدولية حبق من قام بذلك.

جملس اجلالية اللبنانية يقيم احتفاال بيوم التناغم حبضور ستانلي ووالر واعضاء بلديات وفاعليات
كرنيب يستنكر جمزرة املسجدين يف نيوزيلندا ويدعو اىل نبذ التفرقة والعيش بوئام

من السهل ان نكون راضني عن القضاء على التمييز العنصري. 
ومن السهل كذلك أن ننظر اىل انتهاكات حقوق االنسان وذلك 
على غرار ما حدث يف نيوزيلندا نهار اجلمعة يف 2019/3/15. وكما 
تعرفون فيوم اجلمعة هو يوم مميز عند املسلمني يف مجيع احناء 

العامل.
ان هذا االجرام قد وصل اىل اماكن العبادة، وأدى اىل استشهاد 
العديد من املصلني يف املسجدين يف نيوزيلندا، فان دل هذا على 
شيء فانه يدل على اعادة النظر من جديد يف مشاكلنا العنصرية 

وخاصة التطرف.

أكثر من 45 باملئة من األسرتاليني ولدوا يف اخلارج، او واحد او 
أكثر من اآلباء ولد يف اخلارج، لذلك حنن نعيش يف بلد أدان فيه 
قادتنا االعمال العنصرية بشكل علين، ومع ذلك جيب اعادة النظر 
الدولة  العنصرية والطلب من  الكيفية اليت متكننا من معاجلة  يف 

اعادة النظر بذلك.
كل الديانات السماوية تنبذ العمل الوحشي الذي أقدم عليه شخص 
مل يبلغ سن الثالثني من العمر، فنأمل أن يتغمد اهلل بواسع رمحته 
أهلهم  قلوب  يصرب  وأن  املسجدين  يف  استشهدوا  الذين  مجيع 

وذويهم وإّنا اليه لراجعون.

والر ويندي  كرنيب  علي  طنوس  بعينيالياس  اميل شدياقشربل  حريقةد.  راشيل 

املجلس اعضاء  وبعض  مصطفى  ولؤي  ملحم  بو  وطوني  كرنيب  وعلي  والر  وويندي  ستانلي  أن  مع  الجوائز  متلقو  املجلس  اعضاء  وبعض  وحريقة  طنوس  والياس  ومصطفى  وكرنيب  ووالر  ستانلي  مع  الجوائز  متلق  بعض   

والجمل شدياق  وشريين  حمد  ابو  بهية  وتبدو  الحلوى  قالب  تقطع  والر  وحريقةويندي  مروان كساب  د.  برو،  عماد  د.  بزي،  علي  د.  وعقيلته،  د. شدياق 

عيسى وجورج  سكر  وتوفيقة  طوني  مع  كرنيب  علي  وحضور خوري  جورج  طنوس،  الياس  مصطفى،  لؤي  كرنيب،  علي 
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محمد سعيد حسني - سورية

 بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي وخادم كلمة 
اهلل البشارة الحسنى 
 سدني اوسرتاليا بتاريخ 1٩-٣-٢٠1٩

كيف نستطيع بأن نستمتع 
حبياة أفضل؟!

وبكلفة  أفضل  بأن نستمتع حبياة  كيف نستطيع 
كل  على  املؤثر  البيئي  الفراغ  وسد  جدًا  ضئيلة 
عائلة ،وختفيف األعباء عنهم والعمل من اجل بيئة 
نظيفة، والطلب املّلح على الكهربا والغاز، والبديل 
وتوفري  باستمرار،  املرتفعة  واسعاره  النفط  عن 
الفواتري  ،وردع  الناس  مجيع  على  الكثري  املال 
الباهظة والعبء الذي هو الكاهل االساسي عند 
وإنتاج  أفضل  اقتصاد  وتإمني   ، العائالت  مجيع 
عام  بوجه  واجملتمع  الدولة  عل  ،ينعكس  هائل 
،والتمتع باخلريات الطبيعية اليت هى قاعدة احلياة 

الكرمية، واملستقبل الباهر واهلدف املنشود. 
اجملتمعات  اكثر  منه  تعاني  الذي  األكرب  الشبح 
العامل ،هو غالء املعيشة  بلدان  البشرية يف كل 
احد،  يرحم  وال  يرتاكم  ،والذي  املتصاعد سنويًا 
والذي ينجم عنه ويالت ومشاكل عائلية ال مثيل 

هلا. 

مهندسني  تدعم  بأن  الدولة  على  جيب  أواًل 
الكهرباء  بتوليد  اخلربات  اصحاب  كيمائيني 
جمارير   ومن   ، والصناعية  البيتية  النفايات  من 
احلراري  الغاز  استخراج  بواسطة  الصحي  الصرف 
الناتج عن ختمري النفايات يف آبار معينة ومعزولة 
جدًا ملدة زمنية حمدودة ، وختمري الصرف الصحي 
يف آبار مضغوطة ملدة زمنية لتتخمر ختمريا عاليًا 
 ، جدًا  عالية  ومواصفات  أفضل  جودة  لتعطي 
ومن بعد التتخمر ملدة زمنية قليلة نستطيع بأن 
نستخرج منها كميات هائلة من مواد الغاز احلراري 
على  للمحروقات  صاحل   هو  ،الذي  منها  الناتج 

مجيع أنواعها.  

صاحل  الغاز  من  النوع  هذا  املثال  سبيل  على 
لالستعمال يف أماكن كثرية، أواًل لتوليد الكهرباء 
يف  العامة  للتدفئة  ثانيًا  جدًا  ضئيلة  بكلفة 
البيوت والبنايات الشاهقة واملنتزهات السياحية 
وبأقل  الباردة  اجلبال  يف  وباالخص  واملدارس 

تكلفة. 
 

أنواعها  على  املواصالت  حركة  لتشغيل  ثالثا 
السيارات الدرجات النارية وعربات النقل والبواخر 
يف  األفران  مجيع  تشغيل  رابعًا    ، اخره  واىل 
البيتية  املطابخ  ،ويف  الكبرية  واملطاعم  احملالت 

واملدارس واملستشفيات.

وانتاجها  وجتميعها  املعادن  لتصنيع  خامسًا 
وصياغتها بواسطة التلحيم الناري بواسطة الغاز. 

سادسًا لتشغيل اكرب عدد من املعامل للمساهمة 
يف تقليل قيمة الكلفة الصناعية  واملنافسة يف 
األسواق احمللّية والعاملية، لنحصل على اقتصاد 
أفضل وتشغيل إعداد كبرية من الناس َاي اليد 

العاملة ودر األرباح للوطن واملواطن.

سابعًا تصنيع وتعبئة قارورات على خمتلف أنواعها 
اخلارجي  والتصدير  احمللى  لالستخدام  وأحجامها  

جللب األرباح اىل داخل الوطن. 

ثامنًا عندما  ينتهي استخراج الغاز  الناشىء من 
هذه النفايات ،جيب بأن جتفف وتعبىء بأكياس 
وتعطى او تباع بأسعار رمزية اىل املزارعني ألنتاج 

أفضل انواع الفواكه واخلضار واىل اخره، 
وقت  بأسرع  نستيقظ  بأن  علينا   جيب  واآلن 
يعاجلوا  لكي  بإحلاح  الدولة  من  ،ونطلب  ممكن 
نوفر  لكي  االمنائي  املوضوع  هذا  على  وحيصلوا 
على كل عائلة اكثر من ٥٠ اىل ٧٥يف املئة من 
عن  ونستغين  والصناعية  البيتية  الفواتري  جمموع 
وباقي  والبرتول  للكهرباء  الباهظة  الفواتري  دفع 
أنواعها  كل  على  احمللية  والصناعات  املنتوجات 
نعيشها،  اليت  احلياة  من  أفضل  حياة  ،لتامني 
حنقق  بأن  وامتنى  الذكاء  وعدم  والبالء  بالغالء 
،وطبيعة  جيدة  وصحة  أفضل  هواء  الي  ونصل 

رائعة ،وعيشة نظيفة بأرخص معيشة ، وشكرًا.

يراودني ضياؤك 

ُيراوُدني ضيــاؤِك عن َصوابــــي
و يرمينـــي بآمـــــــــاٍل ِعــذاِب
فيملؤني حضوُرِك، أمنيـــــــاٍت
و ُيضين ُمهَجيت وجُع الغيـــاِب
فُضّمي يا حبيبُة طيفَ روحــي
ِلُتزهَر َعْتَبيت، وَيضوَع بابــــــي

..  ……                           
رماد األمنيات

تذيبِك يف  أْن  الّتشّهي  ناُر  تستطْع  مل 
وريدي 

يا طفلًة تنداُح ـ طيَف محامٍة ـ يف عتمِة 
الّرؤيا 

وتهدُل بالقصيِد 
أنا منِك أدنو.. 

كّلما ازددُت اقرتابًا 
أترُع الكأَس املضّمَخ بالوعوِد 

أنا عنِك أغدو.. 
فوضى  إىل  مرجتٌع  الرّتحاِل  يف  عّل 

احلدوِد 
رمحاِك يا سفرًا تبعثَر يف دمي 

فدنا من الوجع البعيِد..! 
فيما مضى،

كانت ظاللِك وارفاٍت، 
كنت أقرُأ بني نهديِك ابتهاالتي/ 

ومتضي عتمُة العمِر املخاتِل تزدريين يف 
جماٍز 

للوصوِل املشتهى..! 
أشرقِت يف أحالمي األوىل سؤااًل 

اجلواب  مطِر  عن  العجَز  يستبيح 
املرجتى. 

ـ من غريِك ازدانْت بطهِر خطيئيت؟!! 
ـ من غريِك اّتَكَأْت على عجزي.. 

على قهري؟!! 
َصَلَبْت مواويلي على صدأ الّتفجِع، 

أسكرتين بالغوايِة، 
واستقالت من تفاصيِل احلكايْة؟!! 

فاعتمْرُت القهَر قّبعًة ألحالمي اجلديدِة 
وانطلقُت بال بدايْة؟!! 

فيما أتى... 
أحسنِت  تلّهفي  حقوِل  حزنًا يف  أزهرِت 

صليب فوق حمرقِة اّللقاِء املستحيِل 
استغفري العشَق 

استعيذي بالّسالِف 
وقّدمي كأسًا آلهلِة الّتوّسِل.. 

وارمجيين باملطْر 
فأنا الغوّي املنتظْر.. 

مع كلِّ ذاكرٍة لقهٍر تعرتيين،
أنتضي  مستحيٍل  بعشٍق  كفري  أرتدي 

يأسي، وأهوي.. 
يف جماهيِل الّسفْر 

كمضّرٍج بالعشِق أمضي.. 
كالقتيِل على شواطِئ شهوٍة 
باتْت تراوُد موجًة عن مائها.. 

ألقمُت للّريِح ابتهاالتي، 
ويأسي؛ 

يدرأ األنغاَم عن حلم الوتْر.

من روائع مسابقة 2019
يا طفلًة... 

اليقني  وضِح  يف  العشِق  رماد  تذرو 
على الوجوِد 

يا أنِت.. 
يا عشقي املدّمى، يا ختوَم كآبيت، 

فردوسي النائي، 
صلييب املرجتى.. 

قسمًا بصمِتِك، 
نعش  فوق  حنيبًا  إاّل  تفّجعي  أزيَد  لن 

كهوليت األوىل،
ألرّد عن عينيك طيف كآبٍة/ 

األزهار من حزٍن على دفٍء  قد يعرتي 
غرْب.. 

قسمًا بدفئِك، 
اّللتني  عينيِك  بنقاِء  امللتحي  والّربيِع 

إليهما تهفو 
عصافرُي اشتهائي، 

لن أفرِّط باّلذي ينساُب من عينيِك 
موزونًا على حبِر الرباءِة.. 

مثقاًل عمري مبا )شاء القدْر(.. 
يا آُه.. 

يا مرَح الكئيب، تعّززي.. 
لو بعُض إدراٍك ملا تبغي الّرجولُة 

أْن ختّبئ من مزاياها إىل اآلتي البعيِد 
يا آُه.. 

يا هلَو احلناجِر.. 
َمْن ترى يعفي اخلطيئَة ِمْن دمي؟!! 

اإلمياِن  من  مّتكًأ  القلِب  سواَد  يعطي 
باآلتي.. 

طّي  إدراكِه،  عن  البوُح  يعزُّ  ما  ويدرج 
الّتذّكِر..؟!! 

علَّ ما أصبو إىل نسيانِه 
يطفو على ما راَق من ماِء الّشروِد 

يا آُه.. 
يا أّم املراثي.. 

يا جتّلي الّل يف تلقاِء نفسي.. 
عشٍق  صهوات  على  عمري  أسرجي 

بائٍد، 
مّدي رماحِك شطَر أوهامي الّسكرى .. 

امنحيين لعنة اإلحبار يف كفٍر تدانى من 
عشّيات القطوِف/ 

تأّسن  ما  تطّهر  عينيها،  ملياه  تضّرعي 
من جراح الّنفس، 

على  يسفُحين  للّصمِت  فاستسلمي  أو 
عجٍز.. 

َأِلفُت فصوَله األوىل 
وجبُت فضاَءه املمتدَّ من روحي 

إىل نار القيوِد.. 
يا آه.. 

يا عبث املواجِع يف سقام الّروِح.. 
يا أنشودتي األوىل.. 

شاخت تضاريسي.. وجفَّ توّسلي.. 
وتكّسرت أجراُس قافييت 

على وتر الصدوِد...... !!
.  ……                            

كأني تنبأت هذا الوصول

كّأّني تنّبأُت هذا الوصوْل..!

كأّني ركنُت طفولَة روحي
إىل ما تراءى حللٍم قديْم.

كأّني اّتبعت وصاياي؛
أوغلُت يف جوِع نفسي 

بعيدًا عن املمكناِت من األمنيات،
مراياِك  تشعُّ  راحيّت  ويف  إلّي،  فعْدُت 

عطرًا،
ووجُهِك يطفو على ماِء قليب،
وعيناك تْسَتِبقان اهلطوْل..!
كأّني تنّبأُت هذا الوصوْل!

برغم يقييَن أّنِك حمُض احتماِل،
وأّن احتماَلِك أبعُد منِك،

من  رمسُتِك  ـ  اشتهاٍء  ذاَت  ـ  وأّنَي 
مفرداِت اخلياِل،

تقّمْصُت طيَفِك، 
أيقْنُت أّنك لي،

وأّن امتداَدِك يّف 
انبالُج العناقيِد من أّمهات الّدوالي،

وأّن قيامَتِك يف الوضوح، 
جواٌب عصيٌّ على هرطقاِت الّسؤاِل

وأّنِك أّوُل فْصِل اجلماِل،
وخامُت كّل الفصول..!!

كأّني أقول:
رويَدَك يا قلُب، 

مّد جناحيَك وسَع األلوهِة،
وامأل ِشغاَفك من ماِئها..

رويدك، 
عّرج على راحتيها،

ـ  اهتديَت  آن  ـ  ابتهاَلَك  ووّشي 
بأمسائها.

متّهل، 
وعّد خطاَك إىل الّنور،

طّهر نبوءَة ظّلَك وامِش اهلوينى..
ستعلًم أّني ابتَدعُت لَك امسًا،

من  القصّي  القصّي  فيَك  وظّهرُت 
احللم،

فامأل يقيَنِك وانِبْض وئيدًا بها،
ستأتي إليك بألالئها

منها  بروِحَك  لتسري  إليك،  ستأتي 
إليها،

وأنَت على بعد قلبنِي من ضّفتيها..
يزّمل توَقك، 

ما انداَح من فيض آالئها.
هي الّشمس،

تقبُل حنوَك، ًتْضفي عليك ُرقاها،
ُقَبيَل انقشاِع الوضوِح الكثيِف، 

على سّرٍة  من بياٍض مقيْم.
هي الّنوُر،

يرخي على جانبيَك الّصراَط الغوّي 
العصّي الَرجيْم.

هي الربُّ حني يقيُم القيامَة،
ثّم جيّمل ذاَك الوضوَح، 

بهذا الّسديْم
فرفقًا بقلبك يا قلُب، 

وارفع  صالَتك
واْسُجْد على الباِب قبَل الّدخوْل..

فإّني تنّباُت هذا الوصوْل..!!
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بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic

 
 
25 March 2019 
 

Message from the President Dr Rateb Jneid 

On behalf of the Australian Federation of Islamic Councils, Australian Muslims and the 
Australian People, we extend our prayers and thoughts to the victims, survivors, their 
families and all the people of New Zealand during this terrible time. The tragedy of last 
Friday was an act of terrorism committed against the most vulnerable – people who were in 
a place of worship.  People who were concentrating on their relationship and devotion with 
their Creator. People for whom the last thing on their mind would have been the murderous 
intent of someone with so much hate in their heart that they could even consider the killing 
of so many innocent lives. 

It doesn’t matter if you are Muslim, Christian, Jewish or any other faith. It doesn’t matter if 
you are not even a person of faith at all.  What matters is our shared humanity and our total 
rejection and opposition of such horrendous actions.  Something we have seen beautifully 
represented by the people of New Zealand and your leadership. 

Australian and New Zealand have a long and close history.  We often call ourselves cousins 
and joke about the rivalry between our nations on the sporting field and in other areas.  But 
we are in fact brothers and sisters.  This tragedy has cut deeply for all of us and we grieve 
with you and stand by you during this terrible time. 

Unfortunately, we have seen events such as this all too often across the globe and the way 
in which our leaders respond is extremely important.  To the Hon Jacinda Ardern, Prime 
Minister of New Zealand, I say that you have been a role model for all world leaders.  Your 
clear compassion, strength and commitment to unify your community in this tragic time 
makes you a person that we all proud of regardless of whether we are New Zealanders or 
not.  You have shown unthinkable determination, unbelievable courage, unparalleled 
compassion and an unfailing care for all your people. 

We must stand together, united, against such atrocities.  Indigenous people, migrants, 
refugees – it doesn’t matter – we all stand as one against the hatred and division that is  

Message from the President Dr Rateb Jneid
On behalf of the Australian Federation of Islamic Councils, Australian Muslims and the Australian People, we 
extend our prayers and thoughts to the victims, survivors, their families and all the people of New Zealand 
during this terrible time. The tragedy of last Friday was an act of terrorism committed against the most vul-
nerable – people who were in a place of worship. People who were concentrating on their relationship and 
devotion with their Creator. People for whom the last thing on their mind would have been the murderous 
intent of someone with so much hate in their heart that they could even consider the killing of so many in-
nocent lives.
It doesn’t matter if you are Muslim, Christian, Jewish or any other faith. It doesn’t matter if you are not even 
a person of faith at all. What matters is our shared humanity and our total rejection and opposition of such 
horrendous actions. Something we have seen beautifully represented by the people of New Zealand and your 
leadership.
Australian and New Zealand have a long and close history. We often call ourselves cousins and joke about the 
rivalry between our nations on the sporting field and in other areas. But we are in fact brothers and sisters. 
This tragedy has cut deeply for all of us and we grieve with you and stand by you during this terrible time.
Unfortunately, we have seen events such as this all too often across the globe and the way in which our lead-
ers respond is extremely important. To the Hon Jacinda Ardern, Prime Minister of New Zealand, I say that you 
have been a role model for all world leaders. Your clear compassion, strength and commitment to unify your 
community in this tragic time makes you a person that we all proud of regardless of whether we are New Zea-
landers or not. You have shown unthinkable determination, unbelievable courage, unparalleled compassion 
and an unfailing care for all your people.
We must stand together, united, against such atrocities. Indigenous people, migrants, refugees – it doesn’t 
matter – we all stand as one against the hatred and division that is
Growing across the globe. The increasing threat of White Supremacism is no different to any other form of 
extremism and needs to be stopped.
The politics of fear, of using the marginalised and weakest amongst us for political gain must stop.
The demonization of Muslims by people with the loudest voices and the biggest public platforms must stop.
This tragedy is about 50 innocents who are no longer with us, it’s about the equal number of injured whose 
lives will change for ever, it’s about their families and friends and all those who survived but need to deal with 
the ongoing trauma of what happened. We are thinking of all of you. But it is also about the rest of us – what 
we do from here to stand up against this evil, how we bring our communities together rather than divide us. 
There is no answer to this problem that depends on one part of the community alone – it affects us all and all 
of us together are the answer.

 

 

 
 

 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 

 ممثـال بسعـادة النـائـب
 الـمهندس جوزاف اسحق

 

 يـدعـو
 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 

 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

 2019/  5/  10وذلـك مساء الجمعة في 
 :علـى العنـوان التـالـي" السـاعـة الثـامنـة مسـاء

Lantana Venues 
130 Edensor Rd. Bonnyrigg NSW 2177 

 لـالستعـالم والحجـز االتصـال علـى
0404 511 115 
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أبرزهم شاكريا وحايك وزيدان.. مشاهري وجنوم ذو أصول عربية

كثرية هي أمساء النجوم  العامليني مبن فيهم جنوم 
هوليوود، الذين ينحدرون من أصول عربية بعدما 
بعض  تزيد يف  بل  تقل  ال  واسعة  حققوا شهرة 
خارج  دول  يف  نشأوا  ممن  أقرانهم  عن  احلاالت 
العامل العربي وتركوا بصمة عامليًا من خالل فنهم 
تواجدهم  وأثبتوا  العاملية،  الساحة  على  وملعوا 
اليت  األفالم  من  العديد  يف  وظهروا  مبوهبتهم، 
حققت جناحا كبريا، جبانب التألق يف جمال الغناء.

قائميت  األوسط(  الشرق  )فوربس  ونشرت 
و  العاملية«  الساحة  على  العرب  »املشاهري 
العربية«، وضمت األوىل  »املشاهري من األصول 
املنطقة  حدود  خارج  جناحًا  حققوا  الذين  الفنانني 
املطربني،  هم  فئات  مخس  إىل  تنقسم   وهي 
واملمثلني، واملخرجني، ومصممي األزياء، والعيب 
النجوم  الثانية  القائمة   تضم  فيما  القدم.  كرة 
باخلارج  عاشوا  والذين  العربية،  اجلذور  أصحاب 
واكتسبوا شهرة وجناحًا عامليًا ويف هذا املوضوع 
نستعرض عليكم  أبرز جنوم ومشاهري القائمتني: 

شاكريا
وامسها شاكريا إيزابيل مبارك، كولومبية من أصل 
لبناني، وقد ظهرت موهبتها يف الرقص منذ أن 
متزج  اليت  ثقافتها  تربز  كما  املدرسة،  كانت يف 
وصنفت  رقصاتها.  يف  والعربية  الالتينية  بني 
ضمن قوائم فوربس ألقوى 100 سيدة يف العامل 

من عام 2012 إىل 2015.

دي جي خالد
اسطوانات  منتج  وهو  خالد  حممد  خالد  وامسه 
موسيقية أمريكي فلسطيين. فضاًل عن أنه إذاعي 
ومؤلف ومنسق أسطوانات. حل خالد يف املركز الـ9 
ضمن قائمة فوربس ألكثر الراحبني يف موسيقى 

الـهيب هوب بدخل قدره 24 مليون دوالر.

جيجي حديد
وهي فلسطينية األصل نشأت يف لوس أجنلوس. 
وقد حلت يف املركز الـ5 ضمن تصنيف فوربس 

شحاتة امساعيل - سيدتي

بدخل  العامل،  يف  أجرًا  األعلى  األزياء  لعارضات 
قدرت قيمته بنحو 9.5 مليون دوالر.

بيال حديد
فلسطيين  أصل  من  أمريكية  أزياء  عارضة  وهي 
وهي تبلغ من العمر 21 عامًا ، وهي ابنة املطور 
عارضة  وشقيقة  حديد،  حممد  املعروف  العقاري 
ماليني   6 بنحو  دخلها  ويقدر  حديد  جيجي  األزياء 

دوالر. 

ويرتك  اجلميع  يصدم  خيالي..«درايك«  مبلغ 
بقشيشًا سخيًا )صور(

سلمى حايك
وهي مكسيكية من أصول إسبانية ولبنانية، حيث 
ترعرع والدها يف لبنان، وبقي امسها العربي كما 

هو حني أصبحت جنمة من جنمات هوليوود.

رامي مالك
وهو من أصل مصري وال يزال حيمل امسه العربي، 
شارك يف العديد من أفالم هوليوود أهمها اجلزء 
فيلم  وجزئي   Twilight تواياليت  فيلم  من  األخري 

.Night at the Museum نايت آت ذا ميوزيم

طوني شلهوب
وامسه أنتوني ماركوس شلهوب ممثل أمريكي من 
أصل لبناني، ومعروف بدور احملقق أدريان مونك 
)Monk(. وقد حصل على  الشهري  يف املسلسل 
جوائز عدة منها: غولدن غلوب عن أفضل ممثل يف 

.)Tony Award( وجائزة )Monk(

كاثرين كينري
وهي ممثلة األمريكية من أصول لبنانية، ترشحت 
مساعد  دور  أفضل  عن  مرتني،  األوسكار  جلائزة 
 Being John( األمريكيني:  الفيلمني  يف  ألدائها 
Malkovich( و)Capote( يف عام 2005. كما مّثلت 
يف فيلم )Get Out( الذي رشح جلائزة أفضل فيلم 

يف مهرجان األوسكار.

عليا شوكت
وهي  ممثلة أمريكية من أصل عراقي، 
يف  فانكي  ماييب  دورها  يف  عرفت 
 Arrested( املتلفز  الكوميدي  املسلسل 
Development( ويف مسلسل الكوميديا 
منح  الذي   )Search Party( السوداء 
 Rotten( تقييمَا بنسبة %100 يف موقع
حمتوى  بتقييم  املتخصص   )Tomatoes

التلفزة والسينما.

زين الدين زيدان
فرنسي  سابق   قدم  كرة  العب  وهو  
بالده  منتخب  قاد  جزائري   أصل  من 
للفوز بكأس العامل يف عام 1998. ثم 
انتقل يف عام 2001 من نادي يوفنتس 
اإليطالي إىل ريال مدريد اإلسباني لـ5 

سلمى حايكجيجي حديدشاكريا

2016، عن فئة أفضل مسلسل درامي ، وأفضل 
».)Mr. Robot( مسلسل عن

كاثي جنيمي
أمريكية.  وناشطة  وكاتبة  وخمرجة  ممثلة  وهي 
واشتهرت  لبنانيني،  أمريكيني  ألبوين  ولدت 
 Sister( بأدائها لشخصية األخت ماري باتريك يف
Act( و)Back In The Habi :2 Sister Act( كما أدت 
 King Of( بصوتها شخصية بيجي هيل يف املسلسل

The Hill( الذي فاز جبائزة إميي، ملدة 14 مومسًا.

إميي يزبك
بأدوارها  اشتهرت  أمريكية  لبنانية  ممثلة  وهي 
التمثيلية يف أعمال مشهورة، كاملسلسل الكوميدي 
)Wings( الذي ُعرض خالل األعوام من 1994 حتى 
1997، والفيلم الشهري )The Mask( عام 1994، 

و)Robin Hood: Men In Tights( عام 1993.

أعوام، يف صفقة بلغت قيمتها 66 مليون دوالر.

ميكا
وهو مطرب ومؤلف أغاني إجنليزي لبناني، مع أول 
 )Take It Easy( وأغنية )Relax( ظهور له يف أغنيته
من ألبومه األول )Life In Cartoon Motion(. وقد 
الفنية.  مسريته  خالل  ألبوم  ماليني   10 حنو  باع 
العاملية  املوسيقي  جبائزة  فاز   2007 عام  ويف 
عن فئات عدة منها: الفنان الصاعد األكثر مبيعًا، 
وفنان البوب والروك األكثر مبيعًا، وأكثر الفنانني 

الربيطانيني مبيعًا.

سام امساعيل
عرف  مصري،  أمريكي  ومنتج  وخمرج  كاتب  وهو 
يف املسلسل الشهري )Mr. Robot( الذي حصل 
على جائزة »»غولدن غلوب«« عن أفضل مسلسل 
درامي متلفز يف عام 2016. وحصل على العديد 
األمريكية  الكتاب  نقابة  جائزة  منها:  اجلوائز  من 

زين الدين زيدانطوني شلهوب

كاثي جنيمي
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تتـمات

بومبيو: سنعمل العادة النازحني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املتحدة وشركائها العرب الظروف املناسبة على االرض يف سورية 
هي  وهذه  بيوتهم.  اىل  العودة  من  الالجئون  هؤالء  يتمكن  لكي 
اعتقد  وانا  اللبناني.  الشعب  فيها  يرغب  اليت  احملددة  املهمة 
بصراحة ان عودة هؤالء االفراد هي االفضل هلم. وعلينا ان نتأكد 
من ان الشروط مناسبة لعودتهم، وهو موضوع ستكون اخلارجية 

االمريكية يف الصفوف االمامية لتحقيقة«.

باسيل
على  حسابه  عرب  باسيل  جربان  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  وغرد 
»تويرت« بالقول: »شهادة الوزير بومبيو أمام الكونغرس يف شأن 
النازحني خطوة متقدمة تؤكد أن احلوار الصريح واجلريء واملوقف 
الوطنية...  املصلحة  لتحقيق  الطرق  اقرب  هما  الواضح  الوطين 
معركة الدفاع عن الوجود والكيان طويلة وصعبة لكن ارادتنا أقوى 

وأصلب، العودة ستتحقق ولن نرتضيها اال آمنة وكرمية«.

رامبلنغ
الربيطانية إتش.إم.إس.  امللكية  املدمرة  آخر غادرت  على صعيد 
دراغون Her Majesty>s Ship (HMS) Dragon، حاملة اسم شفيع 
مرفأ  العامل،  يف  واالحدث  جاورجيوس«  »القديس  بريوت  مدينة 
بريوت، بعد زيارتها األوىل اليت استغرقت ثالثة أيام، اىل اململكة 
املتحدة بعد مرور سبعة أشهر على انتشارها. وهي الزيارة الثانية 
 HMS Ocean اوشني  امللكية  السفينة  زيارة  منذ  امللكية  للبحرية 

يف العام 2017.
أكثر من 220 بني ضابط وحبار،   HMS Dragon يبلغ عدد طاقم 
حوالي 10% منهم من النساء، ويبلغ طوهلا 152م وعلوها 21م، 
وهي مصممة حلماية القوات الربيطانية وقوات التحالف ضد مجيع 
التهديدات اجلوية. حققت مثاني عمليات ناجحة يف مصادرة أكثر 
من 18000 كلغ من املخدرات قيمتها مئات املاليني من الدوالرات 
األمريكية، وأصبحت من أجنح السفن التابعة للبحرية امللكية إلجراء 
عمليات مكافحة املخدرات حمققة أكرب عدد مضبوطات للمخدرات يف 

الوزن والقيمة.
وقد استضافت السفينة امللكية دراغون - HMS Dragon العديد 
من الفاعليات، اضافة اىل تنفيذ تدريبات مشرتكة بني البحريتني 
امللكية واللبنانية، منها الغطس ومكافحة احلرائق، وعرض للقدرات 
بني  املتينة  العالقة  على  »تأكيدا  لالعالميني،  وجولة  البحرية، 

البلدين«.
وأشارت السفارة الربيطانية يف بيان هلا، اىل ان زيارة السفينة 
امللكية دراغون »تعد رمزا للصداقة والشراكة القوية بني اململكة 
والدبلوماسية  السياسية  الروابط  ولبنان، واليت متتد من  املتحدة 
بلغت  بدعم  والتجارة،  والثقافة  التعليم  إىل  والدفاعية  واإلمنائية 
اململكة  زالت  ما  املاضي،  العام  يف  دوالر  مليون   200 قيمته 

املتحدة ملتزمة بلبنان مستقر وآمن ومزدهر«.
والتقى قائد السفينة مايكل كارتر كوين، يرافقه امللحق العسكري 
اللبنانية  البحرية  القوات  أليكس هيلتون، قائد  املقدم  الربيطاني 

العميد الركن حسين ضاهر.

حفل استقبال
وأقام قائد السفينة كوين والسفري الربيطاني كريس رامبلنغ حفل 
استقبال على منت املدمرة، حضره أكثر من 100 ضيف يتقدمهم 
العماد  اجلمهورية  رئيس  ممثال  صعب  بو  الياس  الدفاع  وزير 
ميشال عون،والنائب ياسني جابر ممثال رئيس جملس النواب نبيه 
بري ووزير االعالم مجال اجلراح ممثال رئيس جملس الوزراء سعد 

احلريري .
رامبلنغ

وألقى السفري الربيطاني كلمة مرحبا بضيوفه، وقال: »إن سياسة 
اململكة املتحدة الدفاعية »دولية«، وهذا يعين أن شراكاتنا أساسية 
يف كل ما نقوم به. وأثناء وقويف هنا والنظر إىل الضيوف من 
حولي، أعتقد انه من املذهل أن لبنان أيضا، هو »دولي«. فكل من 

بلدينا يتشاركان تراثا عظيما من اإلحبار والتجارة«.
اضاف: »أصدقائي، أمنكم هو من أمننا، ولقد استثمرنا أكثر من 
100 مليون دوالر يف دعم اجليش اللبناني وقوى األمن الداخلي 
التعليم، وتوفري  باإلضافة إىل مبلغ مماثل يف  العام 2011،  منذ 
اخلدمات، واملساعدة اإلنسانية. يتلقى لبنان أكرب دعم من اململكة 
املتحدة يف املنطقة بعد سوريا، بلغت قيمته أكثر من 900 مليون 

دوالر منذ عام 2012«.
تزداد  ولبنان  املتحدة  اململكة  بني  التجارية  »العالقة  ان  واكد 
تعزيز مؤسساتكم  »نريد  األيام وسوف تستمر«. وقال:  مع  قوة 
الشعب  املتحدة مساعدة  اململكة  ودولتكم وسيادتكم. ستواصل 
بناء  بناء دولة قوية ذات سيادة، كما سنستمر يف  اللبناني يف 
عالقات طويلة األمد مع املؤسسات اللبنانية الرئيسية ليتمكنوا من 
االستجابة جلميع اللبنانيني، ولتعزيز املدافعني الشرعيني الوحيدين 
عن لبنان. وسنواصل العمل مع شركائنا، اجلدد والسابقني لدعم 

السالم واالستقرار يف لبنان ويف املنطقة وحول العامل«.
كوين

 HMS قدوم  جدا  »سرني  كوين:  السفينة  قائد  قال  جهته،  من 
DRAGON اىل بريوت اليت كانت على جدول زيارتنا منذ أكثر من 

تسعة أشهر، وأن تتسنى لنا الفرصة الكتشاف مجال لبنان، فهو 
فخر كبري لنا. لقد أتاحت هذه الزيارة الفرصة لفريقي باالخنراط 
املتبادلة واستضافة  التدريبات  اللبناني، من خالل  اجليش  ودعم 
استقبال.  املدمرة يف حفل  على منت  اللبناني  من اجملتمع  أفراد 
نغادر هنا وقد بنينا صداقات جديدة وأظهرنا التزام اململكة املتحدة 

للبنان. أتطلع إىل زيارة لبنان مرة أخرى يف املستقبل«.
اضاف: »تزامنت زيارة HMS DRAGON مع زيارة كبري مستشاري 
وزارة الدفاع الربيطانية لشؤون الشرق األوسط جون لورمير الذي 
العماد  اجليش  قائد  اللبنانيني مبن فيهم  املسؤولني  كبار  التقى 
الدفاع  ووزير  بري،  نبيه  النواب  جملس  ورئيس  عون،  جوزاف 

الياس بو صعب«.

البيان اخلتامي للقمة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أكد العاهالن املغربي واألردني حممد السادس وعبداهلل الثاني يف 
ختام قمتهما بالرباط امس االول اخلميس أن اجلوالن أرض سورية 

حمتلة وقرار ضمها إىل »إسرائيل« غري شرعي.
وشدد البيان اخلتامي للقمة األردنية املغربية على ضرورة وجود 
دور عربي حلل األزمة السورية بشكل حيفظ وحدة سوريا. كذلك 
التأكيد على وقوف ااْلردن واملغرب إىل جانب  العراق  يف عملية 

إعادة اإلعمار واالستقرار.
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  على  البيان  وشدد 

القدس الشرقية.
وأوضح أن امللك املغربي شدد على أهمية الوصاية اهلامشية على 
املقدسات اإلسالمية بالقدس ودورها حبماية املقدسات العربية و 
املسيحية ، وعلى دور أوقاف القدس واجمللس األقصى باعتبارهما 
السلطة احلصرية لتنظيمه ومحايته«، حبسب وكالة املغرب  العربي 
لألنباء. ولفتت الوكالة إىل أن »الدفاع عن القدس واحلفاظ عليها 

أولوية للمغرب واألردن«.
التنسيق  للمغرب يف سياق استمرار  األردني  زيارة امللك  وتأتي 
بني البلدين حيال قضايا املنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية 

الفلسطينية والقدس.
واألومسة  والتشريفات  امللكية  القصور  وزارة  بيان  اشار  وقد 
املغربية من جهته إىل أن هذه الزيارة تعكس عمق عالقات األخوة 
والتعاون والتضامن اليت جتمع الشعبني الشقيقني، بفضل اإلرادة 
املشرتكة للعاهلني، وكانت مناسبة لتعزيز العالقات بني البلدين، 
خصوصًا يف جمال التعاون االقتصادي الذي تؤطره حنو 115 وثيقة 
وحماضر.  تنفيذية  وبرامج  تفاهم  ومذكرات  اتفاقات  بني  تتوزع 
ميادين  يف  وخصوصًا  خمتلفة،  تعاون  مبجاالت  مجيعها  وتتعلق 

الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة واملعادن.

واشنطن معزولة يف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

دونالد ترامب االعرتاف بسيادة إسرائيل على اجلوالن، وهو موقف 
دانه باإلمجاع شركاؤها الـ14 اآلخرون يف األمم املّتحدة خالل جلسة 

طارئة عقدت بطلب من سورية. 
فالدميري  املّتحدة  األمم  لدى  الروسّية  البعثة  رئيس  نائب  وقال 
سافرونكوف إن ما حصل يعّد »جتاهاًل للقانون الدولي« و«انتهاكًا 
لقرارات األمم املّتحدة«، مشّددًا على أّن هذا »االعرتاف الٍغ«. وحذر 
سافرونكوف من أن القرار األمريكي قد يؤجج انعدام االستقرار يف 

الشرق األوسط.
وإندونيسيا  والّصني  والكويت  وأملانيا  بلجيكا  من  كّل  ونّددت 
»أحادي  بقرار  الدومينيكان  ومجهورية  أفريقيا  وجنوب  والبريو 
يتعارض مع اإلمجاع الدولي الذي مّت االلتزام به حّتى اآلن«. وشدد 
السفري الكوييت منصور العتييب أّن »اجلوالن أرض سورّية حتتّلها 

إسرائيل«، وزاد: »ُنطالب بتحرير أراضي اجلوالن«.
وقالت مندوبة بريطانيا باألمم املتحدة كارين بريس أمام جملس 

األمن إن القرار األمريكي انتهاك لقرار عام 1981.
قّوة  على  اإلبقاء  تأييدها  املّتحدة  الواليات  أعلنت  املقابل،  ويف 
األمم املّتحدة ملراقبة فّض االشتباك يف اجلوالن (أندوف)، على 
ويف  اهلضبة.  على  إسرائيل  بسيادة  االعرتاف  ترامب  قرار  رغم 
جلسة جمللس األمن، قال عضو البعثة األمريكّية يف األمم املّتحدة 
اإلثنني  األمريكي  الرئيس  وّقعه  الذي  اإلعالن  إّن  رودني هانرت، 
»ال يؤّثر على اّتفاقية فّض االشتباك لعام 1974 وال ُيعّرض للخطر 
تفويض أندوف«، مشددًا على أن »ألندوف دورًا حيويًا يف احلفاظ 

على االستقرار بني إسرائيل وسورية«. 
واشار الديبلوماسي األمريكي إىل أن »الواليات املّتحدة قلقة يف 
شأن تقارير األمم املّتحدة حول أنشطة عسكرّية متواصلة ووجود 
الّسالح...  املنزوعة  العازلة  املنطقة  يف  سورّية  مسّلحة  قّوات 
الواليات املّتحدة قلقة أيضًا حيال معلومات عن وجود حلزب اهلل يف 

املنطقة العازلة«. 
أّي  يكون هناك  أال  للغاية: جيب  أندوف واضح  »تفويض  وزاد: 

نشاط عسكري من أّي نوع يف املنطقة العازلة«.
ووقع   .1981 عام  1967 وضمتها  عام  اجلوالن  إسرائيل  واحتلت 
ترامب اإلثنني على االعرتاف بسيادة إسرائيل على اهلضبة، مثريًا 
يأتي يف  الذي  القرار  هذا  العامل ضد  االحتجاجات يف  من  موجة 

أعقاب قراره عام 2017 االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
عن  قرار  استبعد صدور  دوالتر  فرنسوا  الفرنسي  السفري  وكان 
الواليات  معارضة  إىل  ضمين  تلميح  يف  وقال  الطارئة.  اجللسة 
املتحدة املرجحة ألي قرار يدين السياسة األمريكية، إن »حتضري 

وثيقة شيء، وتبنيها أمر آخر«.
وقال السفري اإلسرائيلي يف األمم املتحدة داني دانون يف بيان 
أمس األربعاء »طوال 19 عامًا، استخدمت سورية اجلوالن كموقع 
متقدم ضد إسرائيل«، وزاد: »اليوم، تريد إيران نشر جنودها عند 
حدود حبرية اجلليل (طربية). إسرائيل لن تقبل أبدًا بأن يتحقق هذا 
األمر، ولقد حان الوقت لكي يعرتف اجملتمع الدولي بأن اجلوالن 

سيبقى حتت سيادة إسرائيل إىل األبد«.

إسرائيل تستهدف حلب بغارات جديدة
أن  مصدر  عن  للنظام  التابعة  »سانا«  وكالة  نقلت  ذلك،  إىل 
»وسائط الدفاع السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف 
بعض املواقع يف املنطقة الصناعية يف الشيخ جنار مشال شرقي 
حلب، وأسقطت عددًا من الصواريخ املعادية«، موضحًا أن األضرار 
»اقتصرت على املاديات«، لكن »املرصد السوري« أكد أن القصف 
اإليرانية  للقوات  تابعة  ذخرية  مستودعات  »استهدف  اإلسرائيلي 
واجملموعات املوالية هلا، وتسبب حبدوث انفجارات ضخمة«. وقال 
أن  دون  من  املستودعات«  حراس  من  »أربعة  مقتل  أحصى  إنه 
تتضح جنسياتهم. وتسبب القصف يف انقطاع التيار الكهربائي عن 

كامل مدينة حلب.
وترية قصفها يف سورية،  األخرية  األعوام  إسرائيل يف  وكّثفت 
مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لـ«حزب 

اهلل« اللبناني.
طاولت  ضربات  الثاني  كانون   21 يف  اإلسرائيلي  اجليش  ووّجه 
وفق  تسببت  البالد،  جنوب  يف  وأخرى  دمشق  قرب  عّدة  مواقع 
اإليرانية  القوات  من  عناصر  بينهم  شخصًا   21 مبقتل  »املرصد« 

ومسلحون مرتبطون بها.

أنباء عن نشر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قامت فنزويال بنشر أنظمَة (إس ثالمثئة V M) القادرة على ضرب 
24 هدفًا يف الوقت نفسه قرب العاصمة كراكاس.

ووفقًا جمللة Military Watch فإّن أنظمة (سV M s300) رمبا تكون 
أقوى وسيلة لردع الواليات املتحدة حيث ستكون قادرة على محاية 

املواقع املهمة من الصواريخ الباليستية والطائرات احلربية.
وأضافت اجمللة أّن بطاريات الصواريخ املضادة للطائرات نشرت 

يف قاعدة الكابنت مانويل ريوس اجلوية قرب كراكاس.
استعداده  مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أكد  بالتوازي، 

حلماية فنزويال من أّي هجمات خارجّية.
وأضاف يف تغريدة على تويرت أنه »عندما تهّدد الواليات املتحدة 
التهديدات على حممل  أخذ هذه  العسكرّي، جيب  بالتدّخل  ما  بلدًا 
اجلّد«، مؤكدًا أّن »فنزويال لن تركع وأّن الشعب والقوات املسلحة 

جاهزون للتصّدي ألي اعتداء عليها«. 
بشؤون  تتدخل  ال  موسكو  أن  الكرملني  أكد  متصل  سياق  ويف 

فنزويال الداخلية، ودعا الدول األخرى إىل أن حتذو حذوها.
ودعت وزارة اخلارجية الروسية الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
مصري  تقرير  حياول  أن  قبل  الدولي  للمجتمع  بوعوده  الوفاء  إىل 

الدول األخرى. 
ترامب  »على  إّن  زخاروفا،  ماريا  اخلارجية  باسم  املتحّدثة  وقالت 
اإليفاء بوعد إخراج القوات األمريكية من سوريا، قبل أن يوّجه أّي 

مطالب لروسيا باالنسحاب من فنزويال«. 
الروس سيبقون يف فنزويال ما دام  أن اخلرباء  زاخاروفا  وأكدت 
ذلك ضروريًا، واصفة دعوة واشنطن موسكو إىل مغادرة فنزويال 

بأنها »وقاحة تامة«.
واعتربت زاخاروفا أن الواليات املتحدة تتعمد إثارة الفوضى وتفكيك 
الدولة يف فنزويال عرب فرض العقوبات والعمل على تقسيم اجملتمع 
والقوات املسلحة ومواصلة التخريب ضد نظام الطاقة يف البالد.

زاخاروفا أكدت أن »اجلانب الروسي مل ينتهك شيئًا ال االتفاقيات 
الدولية وال القوانني الداخلية الفنزويلية«، مشرية إىل أن »روسيا 
يفعل  كما  أحدًا  تهدد  وال  املنطقة  يف  القوى  موازين  تغري  ال 

املسؤولون يف واشنطن«.
املعارضة  زعيم  زوجة  استقباله  خالل  هّدد،  قد  ترامب  وكان 
الفنزويلية خوان غوايدو، بأّن »كّل اخليارات مفتوحة إلخراج روسيا 

من فنزويال«. 
أّما نائبه مايك بنس فأعلن أّن »وصول طائرات عسكرية روسية 

إىل فنزويال هو خطوة استفزازية غري مقبولة«. 
أنه جيب وضع حد لتصرفات غوايدو  الروسية  اخلارجية  رأت  كما 
اليت تهدد استقرار الدولة الفنزويلية، مشرية إىل أن ممثلي غوايدو 

خرقوا القوانني الدولية بتعديهم على مبنى األمم املتحدة.
الروس  اخلرباء  وجود  مسألة  يف  الروسية  اخلارجية  وأوضحت 
بكراكاس قائلة إنه »مل خنالف القانون الدولي ومل نغري موازين 

القوى بعكس الغرب«.
ومن ناحية أخرى، طالب زعيم املعارضة الفنزويلية خوان غوايدو 
أنصاره بالتظاهر ضّد احلكومة السبت املقبل، حمّماًل إّياها مسؤولية 

انقطاع التيار الكهربائي عن معظم املناطق يف البالد.
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اقام تبار املستقبل منسقية سيدني 
يف  الجمعة  مساء  السنوي  العشاء 
أوريون  قاعة  يف   22/٣/2٠١٩
عضو  برعاية  كامبسي  يف  سنرت 
النائب  املستقبل  تيار  نواب  كتلة 
عثمان علم الدين ممثال دولة رئيس 
سعد  الشيخ  اللبنانية  الحكومة 
قنصل  وبحضور  الحريري  الدين 
لبنان العام االستاذ شربل معكرون 
اهلل  عبد  اسرتاليا  دولة  ومنسق 
عمر  سيدني  مدينة  ومتسق  املري 
املنسقية  مجلس  وأعضاء  شحادة 
منسق  برجاق  ومحمد  ودوائرها 
مقرر  ياسني  وعمر  كانبريا  مدينة 
واإلعالمي  االستشاري  املجلس 
عامر الشعار وفراس البيطار مدير 

مكتب النائب.
دار  ممثل  العشاء  حفل  وحضر 
الفتوى الشيخ مالك زيدان والشيخ 
مسجد  وخطيب  امام  صايف  يحي 
والشيخ  ابي طالب  بن  اإلمام علي 
نبيل سكرية والشيخ مصعب الغا.

جهاد  النائب  الحضور  يف  وشارك 
ورئيس  فني  جوليا  والنائب  ديب 
كارل  بانكستاون  كانرتبري  بلدية 
بلدية  رئيس  ونائب  عصفور 
وعضو  املري  سامي  ريفر  جورجيز 
بلدية كامربالند عال حامد. ومنسق 
سمري  السابق  سيدني  مدينة 

الصاج.
ومن األحزاب حضر ممثلو الكتائب 
والوطنيني  اللبنانية  والقوات 
االشرتاكي  والتقدمي  األحرار 
الوطني  والتيار  االستقالل  وحركة 

الحر وتيار املردة.
والروابط  الخريية  الجمعيات  وعن 
الجمعية  ممثلو  حضر  االجتماعية 
الزكاة  وبيت  اللبنانية  االسالمية 
الوحدة  وجمعية  االسالمي 
ابناء  وجممعية  العربية  االسالمية 
وجمعية  الخريية  وضواحيها  املنية 
بخعون  ابناء  ورابطة  الضنية  ابناء 
وجمعية  املنية  بحنني  وجمعية 
آل  ورابطة  األسرتالية  بريوت 
وجمعية  بتوراتيج  وجمعية  ملص 

ابناء عكار.
ومن اإلعالميني طوني قزي رئيس 
خوري  وجوزيف  التلغراف  تحرير 
ومدير  املستقبل  تحرير  رئيس 
الدويهي  جميل  الدكتور  التحرير 
جريدة  عن  سليم  احمد  واالستاذ 
محرر  رزق  بو  وطوني  النهار 

الهريالد.
لحفل  الداعمني  االعمال  رجال  ومن 
وصفوان  ديب  جان  حضر  العشاء 
يوسف ووليد عجاج وعماد املصري. 
اجتماعيني  ونشطاء  وأكاديميني 
ابناء  من  غفري  وعدد  وسياسيني 
الجالية واملناصرين لتيار املستقبل.

زينة  الدكتورة  املناسبة  عرفت 
التنظيمية  الشؤون  منسقة  مرعي 
اللقاء  عمر شحادة  السيد  وقدمت 
يف  امللمة  )نص  املنسقية.  كلمة 

نهاية البيان(.
مصورة  كلمة  عرض  تم  بعدها 
بالفيديو لسعادة األمني العام للتيار 

الشيخ اخمد الحريري األمني.
زيدان  مالك  للشيخ  كلمة  تالها 

ممثل دار الفتوى اللبنانية.
كلمته  يف  زيدان  الشيخ  وتناول 
العملية اإلرهابية يف نيوزيلندا ادان 
يقف  ومن  اإلجرامي  العمل  فيها 
وراءه ويحرض عليه واشاد بالشعب 
هب  الذي  العظيم  ي  النيوزيلندي 
مجتمعا للتعاطف مع ضحايا العملية 
اإلرهابية النكراء واثنى على رئيسة 
اردن  جاسينتا  نيوزيلندا  حكومة 
العادل  للحاكم  رمزا  أصبحت  التي 
الحي.  اإلنساني  والضمري  الراشد 
واشاد بالرئيس الحريري وسياسة 
بنتهجها  التي  والتسامح  االعتدال 
الرئيس سعد الحريري سائرا على 
خطى والده الرئيس الشهيد رفيق 

الحريري.

العشاء السنوي لتيار املستقبل منسقية سيدني ٢٠١٩

ومن بعدها القى النائب جهاد ديب 
الدين  النائب علم  فيها  كلمة شكر 
على زيارته ألسرتاليا وعلى حفاوة 
استقباله له يف لبنان عام 2٠١٦. 
سعد  بالرئيس  اعجابه  عن  وعرب 

الحريري وبسياساته الحكيمة.
قاسم مسؤول  القى فيصل  بعدها 
شؤون التثقيف السياسي واإلعالم 
النائب  سعادة  فيها  قدم  كلمة 
عثمان علم الدين إللقاء كلمته التي 
شملت مختلف القضائية السياسة 
لبنان  يف  واالجتماعية  واالقتصادية 
وقضايا املغرتبني يف اسرتاليا هذا 
كلمة  يليه نص  كلمة سعادته  نص 

املنسق شحادة.
كلمة النائب علم الدين

والزمالء  الوزراء  »السادة 
والسابقني  الحاليني  النواب 
الروحية  الهيئات  والدبلوماسيني. 
يف  اللبنانية  الجالية  ابناء  واألخوة 
الجمعيات  رؤساء  من  اسرتاليا 
واإلعالمية.  االجتماعية  والهيئات 
السياسية  التيارات  ممثلني  األخوة 
تيار  يف  الرفاق  واألغرتابية. 
ورحمة  عليكم  السالم  املستقبل. 

اهلل وبركاته.
ارض  من  إليكم  ارسله  سالم 
ممثال  لبنان.  والسالم  الرسالة 
سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة 
التحية  كل  يبلغكم  الذي  الحريري 
ان  عظيم  والسالموشرف  واملحبة 
أشارككم وأشارك إخوتي واخواتي 
يف  املستقبل  تيار  منسقيات  يف 
عشر  الرابعة  الذكرى  يف  اسرتاليا 
الستشهاد الرئيس رفيق الحريري 
ثورة  شهداء  وكافة  األبرار  ورفاقه 

١٤ آذار.
طلب  يف  عليكم  أزايد  لن  وهنا 
م  واالقتصاص  العدالة  انتصار 
اهلل،  بإذن  آجال  أم  عاجال  املجرمني 
النهج  لهذا  وفائكم  أزايد على  ولن 
النصف  فأنتم  املسرية،  ولهذه 
وأنتم  األوفياء  وأنتم  لنا  الثاني 
صمام أمان لبنان أوال، النكم آمنتم 
بنهج  وجل  عز  باهلل  أيمانكم  بعد 
هذا الرجل العظيم دون ان تتعرفوا 
دولة  املسرية  بقائد  وآمنتم  عليه 
بكل  الحريري  تلدين  يعد  الرئيس 
صدق، وأكثرهم تعرف عليه وأصبح 
الرئيس  دولة  ضحى  منكم.  واحدًا 
سعد الحريري كثريا لكنه لم يتنازل 
او يسعى وراء منصب على حساب 
جمهور  على حساب  وال  اللبنانيني 
وبني  بينه  الفرق  املستقبل.  تيار 
غريه انه ألن رفيق الحريري ويكفيه 
هذا اللقب وهذا النسب. نعم أيها 
حدا  تغري  الحريري  سعد  األخوة 
والجميع  الصعب  الرقم  وأصبح 
انتخاب  اىل  توصلنا  كيف  يعلم 
رئيس للجمهورية .. فها هو اليوم 
قد  وهل  ولكم  للبنان  أمان  صمام 
ما  بتحقيق  العمل  حكومة  بدأت 
يف  ومقيمني  مغرتبني  اليه  نطمح 
فخامة  برعاية  القوي  العهد  هذا 
ميشال  العماد  الجمهورية  وئبس 
نتوجه  وبإسمكم  هنا  فمن  عون. 
بالتحية والتقدير اىل فخامة رئيس 
ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية 
ورئيس  بري  نبيه  النواب  مجلس 
الحكومة سعد الدين الحريري وكافة 
فعال«يؤمنون  الذين  الدولة  اركان 

التي  واملؤسسات  الدولة  ببناء 
الشهيد  الرئيس  قواعدها  أرسى 

رفيق الحريري.
ابناء  بينكم  أكون  ان  عظيم  شرف 
الدولة  هذه  يف  اللبنانية  الجالية 
العظيمة التي تحرتم االنسان التي 
التي  اسرتاليا  االنسان.  تحرتم 
واألطياف  األطراف  كافة  تحتضن 
انها  والعاملية.  والعربية  اللبنانية 
على  للجميع  الواسعة  املساحة 
من  اآللف  مئات  يعيش  ارضها 
إرجائها.  يف  املنتشرين  اللبنانيني 
يف  األكثرية  هي  املناوئة  والجالية 
الرئيس  مدينة  آلن  وانا  سيدني. 
ابن  الحريري  رفيق  الشهيد 
كما  بكم  وافتخر  احييكم  املنية 
املستقبل  تيار  يف  برفاقنا  افتخر 
والحلفاء  السياسية  القوى  وكافة 
الدولة  هذه  ارجاء  يف  واملغرتبني 

الطيبة.
لسعادتكم  نرتجم  ان  بد  ال  وهنا 
التي عرب الكثري عنها خالل لقاءاتي 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  بمبادرة 
باني  وهج  على  الغيورين  وكل 
رفيق  الشهيد  الرئيس  لبنان  مجد 
سماحة  رأسهم  وعلى  الحريري 
الشيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي 
دولة  بني  دريان  اللطيف  عبد 
واألخ  الحريري  سعد  الرئيس 

الصديق اللواء اشرف ريفي.
يدل  فإنما  شيء  على  دل  ان  فهذا 
األخوة  كل  عند  كبري  وعي  على 
ومن  حولنا.  من  التحديات  ملواجهة 
اشرف  اللواء  معالي  نشكر  هنا 
ريفي وقيادات مدينة طرابلس على 
دعم قرار الرئيس الحريري يف دعم 
يف  جمالي  ديما  الدكتورة  ترشيح 

االنتخابات الفرعية يف طرابلس.
سمعت  واألخوات  األخوة  أيها 
فيه  والشفافية.  الصدق  فيه  كالما 
من  وكل  للحدود  عابرة  رسائل 
اسرتاليا  يف  هنا  تساؤالت  لديه 
يجري  ماذا  االغرتاب.  بالد  وكل 
البلد  سيبقى  متى  واىل  لبنان؟  يف 
بني  التجاذبات  ظل  يف  مقيدا 
الفرقاء السياسيني. وهنا من يسأل 
استقرار  حالة  يف  لبنان  نرى  متى 
املشاريع  نرى  ومتى  وازدهار 
االنمائية والتطور ومتى نرى لبنان 
العسكرية  بمؤسساتها  قوية  دولة 
الشرعي  والسالح  القوية  واألمنية 
الدولة.  داخل  سالح  َاي  من  أقوى 
يف  نرتاح  متى  يسأل  من  وهناك 
وطننا ونستثمر ونبني ونعيش على 
وبنى  وطرقات  كهرباء  فيها  ارض 
نظيفة.  وبيئة  تحتيًةواستشفاء 
وفيها كفاءة ال محاصصة ووسائط 
ومتى....؟  ومتى  ومتى  وفساد. 
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وتساؤالتكم  هواجسكم  لكم  أقول 
يف  اهلنا  وحال  حالنا  لسان  هي 
بالرئيس  كبرية  ثقتنا  لكن  لبنان، 
الوزراء  واألخوة  الحريري  يعد 
بدأ  الفساد  ان  أيضا..  وبالعهد 
وان مؤتمر سيدر سيكون  ينحسر 
املنقذ وهناك نية كبرية عند معظم 
األطراف اللبنانية ان يضعوا هموم 
املاس يف األولوية وهناك مشاريع 
تنموية ستبصر النور حيث ستفتح 
آفاق واسعة امام اصحاب الكفاءة يف 
خطط  وهناك  عمل،  فرص  تأمني 
وبرامج عمل تتم دراستها بمتابعة 
يف  والحريري  عون  الرئيسني  من 

القريب العاجل.
اما عن سالح الجيش والقوة االمنية، 
يحب  واإلخوان  األخوة  أيها  نعم 
قلناها   . سالح  عليه  يقوى  ال  ان 
واليوم وغدا. وحده سالح  باألمس 
تبقى  وما  الشرعي  هو  الجيش 
تفاصيل. فتحية من هنا اىل جيشنا 
هم  الذين  األمنية  والقوى  اللبناني 
لبنان  لتحصني  الضمانة  وحدهم 
من  القادم  واإلرهاب  التطرف  من 
ارغب  لن  األخوة  أيها  الحدود  وراء 
يف اطالة الكالم. اشكر هذه الدولة 
تحتضن  التي  اسرتاليا  العظيمة 
حقوق  تحرتم  ارضها  على  أعلنا 
اىل  هنا  بالشكر  وأتوجه  االنسان 
واملذاهب  واألطياف  األطراف  كافة 
واألديان وأتمنى ان يكونوا على قدر 
املسؤولية وان يؤمنوا بأن االعتدال 
والشفافية هما الطريق األوسع اىل 
العيش بكرامة وراحة بال. وما جرى 
ارهابي  عمل  من  القريب  باألمس 
من قبل مجرم ارعن بحق مصلني يف 
نيوزيلندا هو مدان كانت من كانت 
ال  والتطرف  فاإلرهاب  الضحية. 

دين له وال وطن.
جميعا  احييكم  آخرا  وليس  وأخريا 
واشكر األخوة يف تيار املستقبل يف 
الوفاء  سيدني- اسرتاليا على هذا 
وهذا اللقاء الجامع والسالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته«.
كلمة املنسق شحادة

السالم  الكريم..  الحضور  »أيها 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بداية مع مرور أسبوع على الحدث 
املروعة  اإلرهابية  الجريمة  الجلل 
داخل  املصلني  استهدفت  التي 
والتي  نيوزيالندا  قي  مسجدين 
يسعنا  ال  األمم  كل  مشاعر  هزت 
ونستهجن  وندين  نستنكر  ان  إال 
الشنيع  اإلجرامي  العمل  هذا 
ان  دين،  او  عقٍل  اي  يقره  ال  الذي 
واإلرهاب  والعنصرية  التطرف 
وقتل املسلمني او غري املسلمني من 
يستهدف  ال  أتت  فئة  او  جهة  اي 

إنما  فقط  الحضاري  التعايش 
واإلنسانية  البشرية  يستهدف 
القرآن  يف  تعاىل  لقوله  جمعاء، 
بغري  نفسًا  قتل  من   ...  ( الكريم 
فكأنما  األرِض  يف  فسادٍ  أو  نفٍس 
أحياها  ومن  جميعًا  الناسَ  قتل 

فكأنما احيا الناسَ جميعًا (.
واملواساة  التعازي  بأحر  ونتقدم 
سقطوا  الذين  الضحايا  ألهالي 
الرحمة  لهم  وجل  عز  اهلل  سائلني 
من  األعلى  والفردوس  واملغفرة 
والصديقني  النبيني  مع  الجنة 
وحسن  والصالحني  والشهداء 
بالشفاء  وللمصابني  رفيقا،  أؤلئك 
ونقدر  ونثمن  نشكر  كما  العاجل، 
التي  والكريمة  اإليجابية  املواقف 
الرسميني  املسؤولني  من  صدرت 

يف اسرتاليا ونيوزيالندا
أيها الحضور الكريم

انها  نعم   ، بشغلك«  مكمل  ًالبلد 
البلد  حال  تختصر  التي  العبارة 
حال   ، الحبيب  لبناننا  حال   ، اليوم 
التي  بريوت  حال   ، قرانا  و  مدننا 
الرئيس  الكبري  فيها شهيدنا  يرقد 

رفيق الحريري .
مد  و  علم  و  عمر  الذي  هو   ، نعم 
هو   ، العالم  اىل  لبنان  جسور 
هو   ، لبنان  كل  ملصلحة  عمل  الذي 
و  سيادته  و  ارضه  عن  دافع  الذي 
ثورة شعبه يف ١٤ شباط  اشعل 
. لم يقتل رفيق الحريري النه كان 
لم  و  فقط  لبنان  حكومة  رئيس 
او النه  يقتل النه من مدينة صيدا 
نقل البلد من حالة الخراب اىل حالة 

االستقرار و االزدهار .
يريده  ال  ما  للبنان  أراد  النه  قتل 
أعداء لبنان . كان يطمح الن يكون 
حدوده  و  لقراره  ممسك  لبنان 
رفيق  للشهيد  نعم   . سيادته  و 
كبار  نادي  دخل  الذي   ، الحريري 
 . وطن  ، مشروع  العالم  سياسيي 
اللبنانيني ال  وطن ال نميز فيه بني 

مذهبيا و ال طائفيا و ال وطنيا .
استشهد الرئيس رفيق الحريري و 
ترك لنا إكمال املسرية مع الرئيس 

 « »تطرف  الذي  الحريري  سعد 
عن  الدفاع  يف   « »تطرف  نعم 
ابناءه يف زمن  لبنان الوطن لجميع 
املذهبية  و  الطائفية  فيه  أصبحت 
صار  و  اليومي  السياسيني  خبز 
األسرع  الطريقة  امللفات  تطييف 
و  سياسية  مكاسب  لتحقيق 

شعبوية .
اما الرئيس سعد الحريري فال يزال 
و  املستقبل  تيار  فخر  بكل  و  يقود 
يحافظ على اعتدال مساره و منهجه 
التي  املغرضة  الحمالت  رغم جميع 
نعيد  لكن  و  فريقه  تطال  و  تطاله 
و نقول لسنا خائفني من تلفيقاتكم 
و نحن نرد بالوقائع و األرقام . اما 
اننا  أعلنا  من  اول  فنحن  الفساد 
سوف نحاربه لدرجة اننا نكرر يف 
كل مناسبة اننا لن نغطي اي فاسد 

حتى و لو كان من فريقنا .
لبنان  و  كبرية  تحديات  أمام  نحن 
يواجه مخاطر كبرية و نعالج أزمات 
و  نزوح  أزمة  منً  يومية  معيشية 
لفرص  فقدان  و  تلوث  و  كهرباء 
تراجع  و  الشباب  هجرة  و  العمل 
الخدمات  يف  نقص  و  اقتصادي 

العامة .
من  للخروج  فرصة  أيضا  لدينا  و 
الذي  سيدر  يف  تتمثل  و  األزمة 
و  اإلصالحات  من  الكثري  يتطلب 
لبنان  صورة  الن  بها  القيام  علينا 
املحك و كلنا مسؤولون و لن  على 
و  الدولة  بناء  مشروع  عن  ترتاجع 
اعادة ثقة املواطنني ب »حكومة اىل 
انتخابية  معركة  تنتظرنا  العمل«.  
على  يحفذنا  ا  هذ  و  طرابلس  يف 
التي  املعركة  لربح  املكثف  العمل 
إلعادة  قوانا  بكل  نخوضها  سوف 
قبة  اىل  جمالي  ديما  الدكتورة 

الربملان .
تشرفنا بحضوركم الكريم،

لبنان  عاش  و  عشتم  لكم،  شكرًا 
وعاشت اسرتاليا 

اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم 
وبركاته«.

فيصل قاسم الشؤون االعالمية
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مــلبورن

 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

 2019 آذار   30 Saturday 30 March 2019الـسبت 

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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سـيارات

 2019 آذار   30 Saturday 30 March 2019الـسبت 

 تعتزم شركة فولفو تركيب تكنولوجيا جديدة يف سياراتها ذاتية 
القيادة ستسمح بالكشف عما إن كان السائق يف حالة ُسكر أم ال. 
وأعلنت الشركة السويدية بهذا اخلصوص أن مجيع مركباتها اجلديدة 
اسات لتحديد ما إن  د بدايًة من العام القادم بكامريات وحسَّ سُتَزوَّ
كان السائق ُيظِهر عالمات دالة على جتاوزه السرعة املسموح بها.

وقالت الشركة إنه يف حالة حدوث ذلك، فإن السيارات ستتباطأ 
قبل التواصل مع مركز اتصال فولفو، حيث سيتحدث أحد ممثلي 
القرار  اختاذ  ثم  ومن  املوقف  ودراسة  السائق  مع  العمالء  خدمة 

املناسب، حتى إن لزم األمر اختاذ قرار بالسيطرة على السيارة.
السيارة  مبقدور  سيكون  فرمبا  السائق،  استجابة  عدم  حالة  ويف 
ذاتية القيادة أن تقوم أيضًا بتوقيف نفسها بنفسها، وذلك ضمن 
جمموعة من خصائص األمان اجلديدة، اليت تعد جزًء من تعهد الشركة 

اخلاص باحلد من خطر الوفاة الذي يتعرض له الركاب.
ونوهت صحيفة الدايلي ميل الربيطانية إىل أن هذه التقنية املتطورة 
 XC90 سُتَثبَّت بكافة املوديالت كبرية احلجم، اليت من بينها سيارة
ذات الدفع الرباعي، ومن ثم ستضاف للسيارات األصغر يف نفس 

الفئة. 
ب بالسيارات مبراقبة التغيريات اليت  اسات اليت سُتَكَّ وستعين احلسَّ
ستطرأ على احلركات البدنية للسائق والسيارة لتحديد ما إن كانت 

هناك حاجة للتدخل أم ال. 
كما ستبحث الكامريات املثبتة على أعني السائقني عن أي تغيريات 
على  املثبتة  اسات  احلسَّ ستكشف  بينما  العني،  حدقة  اتساع  مثل 
عجلة القيادة عن طريقة رد فعل الشخص الذي جيلس خلف عجلة 

القيادة يف حينها.
اجلديدة  التكنولوجيا  تلك  من  املقصود  أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
تشتت  أو  تعب شديد  السائقني  على  بدا  حال  التدخل  هو  أيضًا 
نتيجة النشغاله باهلاتف احملمول، وهو واحد من أبرز العوامل اليت 
اسات  تتسبب يف وقوع حوادث على الطرق، فضاًل عن تثبيت حسَّ
أخرى بالسيارة نفسها مهمتها اكتشاف ما إن كانت تسري السيارة 

بشكل عشوائي أم ال.
كما ختطط فولفو لطرح مفتاح مبتكر، يعرف باسم »مفتاح العناية«، 
قبل  أو  ألنفسهم  للسرعة  األقصى  احلد  بتحديد  للمشتين  يسمح 
منحهم السيارة ألشخاص أصغر يف السن أو أقل خربة، وهي امليزة 
اليت ينتظر أن يتم تعميمها بكل السيارات بدًء من عام 2021. وقال 
هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة، إنهم يتحدثون مع 
الذين يستخدمون  للعمالء  مواتية  لتقديم شروط  التأمني  شركات 

ميزات السالمة اجلديدة.

كشفت مؤخرًا شركة فولكس فاغن األملانية عن أحدث إصدارات 
سياراتها االختبارية موديل ID. ضمن فعاليات الدورة الـ 89 من 
معرض جنيف الدولي للسيارات، وهي السيارة اليت أطلقت عليها 
اجلديدة،  الكهربية  السيارة  تلك  وأظهرت   .ID. BUGGY اسم 
املستوحاة من سيارات dune buggy الكاليفورنية الكالسيكية اليت 
كانت حتظى بشهرة واسعة يف ستينات القرن املاضي، مدى براعة 
املعياري،  الكهربائي  احملرك  مصفوفة  تعين  اليت   ،MEB منصة 
وتوصف بأنها اخلطوة املقبلة من جانب الشركة حنو تعزيز مفهوم 
بدون  السيارة  وجاءت  انبعاثات.  عنها  تصدر  ال  مبركبات  التنقل 
سقف، بدون أبواب وجبسم يبدو طافيًا بصريًا فوق اهليكل. كما مت 
تزويدها بدواخل ميكنها الصمود يف وجه األحوال اجلوية مع وجود 
مقعدين متكاملني وقمرة قيادة رقمية بالكامل، إىل جانب تزويدها 
ببطارية سعتها 62 كيلو وات/ الساعة، جرى تصميمها للمسافات 

القصرية اليت يصل مداها ل 155 ميل.  

عززت دار إرمنيغيلدو زينيا Ermenegildo Zegna وشركة مازيراتي 
مازيراتي  سيارتي  بتقدميهما  التارخيية،  شراكتهما   Maserati
إس  ليفانيت  ومازيراتي  غرانلوسو   4 كيو  إس  كواتروبورتي 
امسه  زينيا  من  جلد  بنوع  الداخل  من  غرانسبورت جمهزتني  كيو4 
PELLETESSUTA، وهو عبارة عن جلد نابا منسوج خاص، يتسم 

بابتكاريته، خفة وزنه، نعومته وتنوعه. 
ومبناسبة معرض جنيف الدولي للسيارات، أعلنت زينيا ومازيراتي 
اليت تتألف من جمموعة  الكبسولية اجلديدة  عن إطالق تشكيلتهما 
متطورة من السلع اجللدية، مالبس السفر واإلكسسوارات األنيقة، 

وكلها منتجات دالة على متيز العالمتني، فخر الصناعة االيطالية.

تقنية جديدة من فولفو تكشف عما 
إن كان السائق يف حالة ُسكر أم ال !

ID. BUGGY سيارة 
كهربية جديدة من فولكس فاغن

كشفت »كاديالك« عن سيارتها CT6 اجلديدة للعام 2019 وذلك 
الدولي  إكسس  معرض  خالل  األوسط  الشرق  يف  األوىل  للمّرة 
هلذا العام )14 و17 أذار( يف اململكة   ‘EXCS’ للسيارات الفاخرة
الفاخرة طرازها  السيارات  السعودية. وقد عرضت عالمة  العربية 
املركبة   ،XT4 جانب  إىل   CT6 من  ث  احملدَّ الرائد  السيدان 
 ،XT5و اجلديدة،  املدجَمة   )SUV( االستعماالت  متعّددة  الرياضية 
املركبة الرياضية متعّددة االستعماالت متوّسطة احلجم، و’إسكاليد‘ 
الرياضية متعّددة االستعماالت الكبرية طراز  )Escalade(، املركبة 

العام 2019.
وظهرت CT6 طراز العام 2019 للمّرة األوىل على الساحة اإلقليمية 
يف معرض EXCS الذي أقيم  أثناء عرضها على منّصة ’كاديالك‘ 
باململكة العربية السعودية. وتتبّنى سيارة  يف فندق ’هيلتون جّدة‘ 
لدى  اجلديدة   ‘Y’ جتهيزات  مستوى  استاتيجية   2019 طراز   CT6
واليت مت اعتمادها أول مّرة يف مركبة ’كاديالك  عالمة ’كاديالك‘ 

.‘XT4
متّثلت CT6 اجلديدة للعام 2019 يف املعرض عرب طراز يضم حمّرك 
V6 سعة 3.6 لت يوّلد قّوة قدرها 335 حصانًا ونظام نقل حركة 
الناعم  التشغيل  بني  جيمع  سرعات   10 من  قياسي  أوتوماتيكي 
واالستجابة الديناميكية. ويستفيد هذا الطراز من أحد أكثر بنيات 

اجلسم تطّورًا يف قطاع السيارات. 
جريء  بتصميم  ’كاديالك‘  من   2019 للعام  اجلديدة   CT6 تتمّتع 
جديد ويربز هذا األمر بوضوح من خالل األضواء األمامية واخللفية 
مقصورة  توفري  جانب  وإىل  الالفت.  األمامي  والشبك  األفقية 
اجلديد  الطراز  يقّدم  التجهيزات،  من  راقية  ومستويات  فاخرة 
بيئة متصلة وجتربة متمّيزة داخل السيارة خمتلفة فعاًل عن باقي 
طرازات اجملموعة، ويعود الفضل بهذا إىل الواجهة التفاعلية األكثر 
تطّورًا للنظام املعلوماتي التفيهي املتمّثل بنظام جتربة مستخدم 

.)Cadillac User Experience( ‘كاديالك’
ُتعّد سيارة السيدان CT6 الرائدة اجلديدة للعام 2019 أحد األمثلة 
من  باقة  تتضّمن  وهي  التمّيز،  عن  البارز  ’كاديالك‘  تعبري  على 
والفعالية  الديناميكي  األداء  لتحقيق  رة  املطوَّ املبتَكرة  التقنيات 
الفاخرة.  الكبرية  السيارات  فئة  ضمن  املعهودة  غري  والرشاقة 
ويتم تزويد CT6 مبا جمموعه سبع كامريات تغّطي كامل املساحة 
من  عدد  دعم  على  الكامريات  هذه  وتعمل  للسيارة..  املسّطحة 
املسار  على  احلفاظ  املساعدة يف  مّيزتي  مثل  األخرى  اخلصائص 
وتوفر   )Night  Vision( الليلية  والرؤية   )Lane Keeping Assist(

السالمة للسائقني والرّكاب على حد سواء. 
أربع إىل سبع كامريات ألجل  CT6 من  عالوة على هذا، تستفيد 
تسجيل الفيديو للمنطقة احمليطة باملركبة، وهي مّيزة يتم تفعيلها 
من  بالقرب  حركة  ألي  االستشعار  أجهزة  اكتشاف  مبجّرد  تلقائيًا 

السيارة.

»كاديالك CT6« 2019 حتط يف الشرق األوسط

ارمنيغيلدو زينيا تكشف عن أحدث 
تعاون هلا مع مازيراتي

ختضع حاليًا سيارة سيات تاراكو اجلديدة لالختبار يف منطقة الكثبان 
الواقعة يف جنوب شرق اململكة املغربية،  »عرق الشيب«  الرملية 
وهي املنطقة اليت توصف بأنها واحدة من أكثر املناطق صعوبة 
يف العامل. وتهدف سيات من وراء هذا االختبار الشاق إىل الوقوف 
على مدى جودة بعض التقنيات اليت أضافتها للسيارة مثل التحكم 
ق على ذلك  التكيفي يف اهليكل DCC واحملرك رباعي الدفع. وعلَّ
ستيفان إلييفيتش، رئيس قسم ما قبل التطوير وبراءات االختاع 
الكثبان  القيادة يف  »تتطلب  بقوله  سيات،  واالبتكار يف شركة 
الرملية قدرًا كبريًا من القوة، وهو ما يولد استهالكًا أكرب، وهلذا 

حلسن احلظ لدينا خزان وقود كبري يسهل إمتام تلك املهمة« .

سيات ختترب سيارتها اجلديدة 
»تاراكو« يف كثبان املغرب الرملية

طرحت فولكس واجن باقة تصميم  جديدة باللون األسود لسيارة 
طوارق الرياضية متعددة االستخدامات الفاخرة. وتتوفر هذه الباقة 
كتجهيز اختياري للطراز R-Line. وتواصل سيارة طوارق اجلديدة 
كليًا ريادتها بفضل تقنياتها املتطورة وما توفره من أنظمة حديثة 
سابقة لعصرها على صعيد االتصال والراحة واملعلومات و التفيه.   
الطراز األسود بلمسات تزيينية ذات  وتتألق سيارة طوارق ذات 
لون أسود على النوافذ اجلانبية، وأغطية سوداء للمرايا اخلارجية، 
 ،»R« طراز  من  سوداء  وصّدامات  للسقف،  سوداء  قضبان  مع 
األمامية  للمصابيح  وهياكل  بزعانف سوداء،  مزينة  هواء  وفتحات 
االختيارية  سوزوكا  عجالت  إىل  باإلضافة  الالمع،  األسود  باللون 
مما ُيضفي  السوداء قياس 21 بوصة مصنوعة من املعدن املمزوج– 

على سيارة طوارق مزيدًا من التفرد. 
ومت جتهيز سيارة طوارق اجلديدة كليًا مبجموعة واسعة من األنظمة 
واليت تشمل نظام الرؤية الليلية، ونظام تثبيت السرعة املتكيف، 
األمامية،  املساعدة  ونظام  السيارة،  ركن  على  املساعدة  ونظام 
عرض  ونظام  القيادة،  أثناء  واألمامي  اخللفي  التحذير  ونظام 
املعلومات على الزجاج األمامي، واملصابيح األمامية األوتوماتيكية 
يف  تتوفر  كما  الكهربائي.  اخللفي  والباب   ،Matrix LED بتقنية 
نظام  تشمل  اليت  املبتكرة  القيادة  مقصورة  أيضًا  طوارق  سيارة 
وشاشة  بوصة،   15 قياس   »Discover Premium»املتطور املالحة 
 12.3 قياس   »Active Info Display« النشطة  املعلومات  عرض 

بوصة.

فولكس فاغن تطلق سيارة الطوارق اجلديدة
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كشف رئيس جملس مدينة حرستا عدنان الوزة أن طول األنفاق يف 
املدينة يصل إىل 27 كيلومرتًا، مبينًا أن أعماق هذه األنفاق ختتلف 

من نفق آلخر لكن أعمقها وفقًا لعمليات الكشف تتجاوز 25 مرتًا.

موضحًا أن عمليات الكشف مشلت أماكن توضع األنفاق سواء حتت 
األبنية السكنية أم املارة بالشوارع الرئيسية، مشريًا إىل أنه أصبح 
لدى البلدية تصور كامل عن هذه األنفاق وأطواهلا وأعماقها مبختلف 

األماكن املارة بها.

من  كل  من  مشكلة  جلنة  وجود  »الوطن«  لصحيفة  الوزة  وبينّ 
للطرق  العامة  والشركة  دمشق  ريف  حمافظة  الفنية يف  اخلدمات 
واجلسور والشركة العامة للدراسات الفنية واهلندسية وذلك إضافة 
للكشف  الغوطة  األنفاق يف كامل  لدراسة  مدينة  للبلدية يف كل 

وتبيان وضعها وأعماقها وأطواهلا ووضع آلية ملعاجلتها.

ووفقًا لرئيس البلدية فإن عملية معاجلة وضع األنفاق حتتاج إىل 
اآللية  أن  مبينًا  األنفاق،  هذه  وضع  ملعاجلة  حلواًل  تضع  شركات 
األكثر جناعة قد تكون حبقن هذه األنفاق مبواد إمسنتية صلبة الفتًا 
إىل أن ما خيشى منه يف موضوع األنفاق تسرب املياه اجلوفية أو 
مياه الصرف الصحي ألن ذلك سيؤدي حكمًا إىل هبوطات يف الرتبة 
قد تؤدي تاليًا إىل هبوط األبنية خصوصًا أن حفر األنفاق أدى إىل 

ختريب شبكة الصرف الصحي يف املدينة.

ومن  قصته  هي  ما  سوريا…  الفرات يف  شرق  الذهب  من  جبل 
ما هي  استوىل عليه؟ جبل من الذهب شرق الفرات يف سوريا… 

قصته ومن استوىل عليه؟
 قال موقع إخباري كردي إن القوات األمريكية استولت على أطنان 
من الذهب كانت حبوزة مسلحي تنظيم »داعش« وأعطت جزءا منها 

للقوات الكردية املسلحة يف سوريا.
ونقل موقع »باسنيوز« عن مصادر، مل يسمها، أن عشرات األطنان 
كانت حبوزة التنظيم يف جيبه األخري يف الباغوز بريف دير الزور، 
وأصبحت يف يد األمريكيي...وقدرت املصادر الذهب بـ50 طنا، 

مت نقلها إىل خارج سوريا عرب قواعد يف غرب كردستان العراق.
»واشنطن  صحيفة  نشرت  املاضي،  العام  من  سابق  وقت  ويف 
»داعش«  عناصر  أن  عن  فيه  كشف  أربيل  من  تقريرا  بوست« 
املنسحبي محلوا معهم ثروة من القطع النقدية والذهبية، وهربوها 

إىل خارج العراق وسوريا لتمويل عمليات قادمة.
وتقول الصحيفة إنه بعد عام من انهيار »اخلالفة«، فإن التنظيم 
خبزنه  قادته  قام  الذي  والذهب،  املال  من  »جبل«  على  جيلس 

لتمويل عمليات مقبلة، والتأكد من جناة التنظيم لسنوات قادمة.
كامل  الصحايف  دمشق  يف  العربي  القدس  مراسل  قال  بدوره 
صقر: »قول األنباء أن األمريكان نقلوا 50 طنًا من الذهب الذي 
كان حبوزة تنظيم داعش يف قرية الباغوز بريف دير الزور، إىل 
بالدهم... وأعطوا لقوات سورية الدميقراطية القليل القليل من هذا 
الذهب.. على األغلب هو مثن )دية( الذين سقطوا من مقاتلي قسد 

خالل معارك الذهب .. مربوك لقسد نضاهلا الذهيب«.

يف  حصل  ما  حقيقة  عن  الكشف  األمساك...  ماليي  موت  بعد 
العراق! بعد موت ماليي األمساك... الكشف عن حقيقة ما حصل 

يف العراق!
نفوق  أن  الدولية،  املختربات  من  الواردة  التحاليل  نتائج  أكدت 
نهاية  حدث  والذي  العراق،  يف  الكارب  أمساك  من  املاليي 
العام املاضي 2018، كان بسبب مرض أصاب األمساك، وليس 

التلوث.
»كوي  فريوس  مرض  من  عانت  األمساك  أن  التقارير،  وذكرت 
KHV«، وهو مرض قاتل معروف بأنه يسبب معدالت  اهلربس – 
وفاة تقارب 100 باملئة يف أمساك »الكارب«، مستبعدا أن يكون 

التلوث الكيميائي لعب دورا يف نفوق األمساك.
هالك  إىل   ،2018 عام  أكتوبر  يف  األمساك  نفوق  ظاهرة  وأدت 
الفرات األوسط،  الكارب املزروع يف منطقة  املاليي من أمساك 
ما أدى إىل حالة قلق يف البالد، وخوف من أن يؤدي إىل تسمم 
املستهلكي، وعانى أصحاب مزارع تربية األمساك من خسائر مالية 

ضخمة.
وقام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي، بتشكيل خلية أزمة 
بقيادة وزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة للتحقيق يف أسباب 

هذه الظاهرة واختاذ التدابري العالجية املناسبة.
منظمة  من  الطارئة  التقنية  املساعدة  طلب  األزمة  خلية  وقررت 
الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة لتحديد سبب النفوق املفاجئ.
عدم  وإيطاليا،  واألردن  االختبارات، يف سويسرا  نتائج  وأظهرت 
وجود تلوث يذكر ناجم عن املعادن الثقيلة أو اهليدروكربونات أو 

املبيدات احلشرية.

بعد موت ماليني األمساك.. الكشف عن 
حقيقة ما حصل يف العراق!

جبل من الذهب شرق الفرات يف سوريا

أنفاق حفرها املسلحون قرب دمشق 
متتد لـ 27 كيلومرتاً!

جرمية بشعة تهز دمشق...
قتلت ابنتها لتتفرغ حلياتها مع 

زوجها اجلديد!

أحد  إىل  طفلة  بدخول  التل  منطقة  شرطة  إىل  معلومات  وردت 
قيامهما  بسبب   ) منتحرة   ( احلياة  مفارقة  اخلاصة  املستشفيات 
بتعليق نفسها ضمن منزل ذويها بواسطة شال يف سقف إحدى 

غرف املنزل الكائن يف حمافظة ريف دمشق .  

ومن خالل البحث والتحري ودراسة الوقائع، متكنت شرطة منطقة 
املغدورة  الطفلة  خال  بوجود  تفيد  معلومة  إىل  التوصل  من  التل 

املدعو ) ع . أ ( يف املنزل أثناء وقوع احلادثة.
خنق  على  بإقدامه  اعرتف  معه  وبالتحقيق  عليه  القبض  إلقاء  مت   
الطفلة املغدورة بتحريض من والدتها مقابل املنفعة املادية بسبب 
رغبة والدتها بالتخلص منها ألنها تشكل عائقًا هلا يف متابعة حياتها 

مع زوجها اجلديد.
مت إلقاء القبض على والدة املغدورة املدعوة ) ن . ج (، وبالتحقيق 
معها اعرتفت بذلك أيضًا. وجيري العمل على تقديم املقبوض عليهما 

إىل القضاء ليناال جزاءهما العادل .

جمموعة من الدجاج تكسر موازين الطبيعة... هذا ما فعلته مع ثعلب 
تكسر  الدجاج  من  جمموعة  الفرنسية!  املزارع  احدى  داخل  هامجها 
موازين الطبيعة... هذا ما فعلته مع ثعلب هامجها داخل احدى املزارع 

الفرنسية!
حيوان  مواجهة  فرنسا،  يف  الدجاج  طيور  من  جمموعة  استطاعت   
مفرتس حاول أن يهجم عليها داخل إحدى املزارع وقتلته خالل نهاية 

األسبوع املاضي.
وحبسب ما نقلت »سكاي نيوز« عن صحيفة »غارديان« الربيطانية، 
فإن الدجاج الذي يكون فريسة سهلة يف العادة، تصدى ويف حادثة 
غريبة جدًا، بشكل عنيف لثعلب، يف مزرعة تابعة إلحدى املدارس تقع 

باملنطقة الشمالية من فرنسا.
وجد  ثم  الشمس،  غروب  بعد  الدجاج  قننّ  إىل  دخل  الثعلب  وكان 
نفسه عالقًا يف املكان بسبب النظام اآللي الذي يغلق األبواب مبجرد 

حلول الظالم.
يف  الثعلب  جثة  اكتشفوا  إنهم  املدرسة  يف  طلبة  قال  ذلك  اىل 
الصباح املوالي أثناء قيامهم جبولة يف املكان ألجل تفقد احليوانات 

مبنطقة بريتاني.
إن  دانيال،  باسكال  املدرسة،  يف  الزراعة  قسم  مسؤول  وأضاف 
من  كاسح  هلجوم  تعرض  أنه  جليا  وبدا  هامدة،  جثة  كان  الثعلب 

الدجاج عن طريق املناقري.
ويقضي الدجاج الذي يتناول غذاًء عضويا يف هذه املزرعة، أغلب 
أوقاته يف اخلارج، وال ميكث يف الداخل إال حي يبيض أو حي يهجع 

ليال.
وقد أثارت هذه احلادثة استغرابا ألن الدواجن ال تبدي هذه املقاومة 

يف العادة حي تتعرض هلجوم من قبل حيوانات مفرتسة.

جمموعة من الدجاج تكسر موازين الطبيعة... 
هذا ما فعلته مع ثعلب هامجها داخل احدى 

املزارع الفرنسية!

اكدت سيدة نيجريية، تعرضها ملا وصفته بـ«االستعباد اجلنسي« 
مت  حيث  املاضية،  السنة  روسيا  يف  القدم  كرة  مونديال  خالل 

احتجازها من طرف مواطنة هلا يف بيت للدعارة.
واعتقدت بليسينغ أوبوسون البالغة من العمر 22 عاًما، أن تظاهرة 
كأس العامل فرصة للبحث عن عمل ولو كبائعة يف حمل بروسيا، 
لتتمكن من إعالة ابنتها ذات السنتي وإخوتها الصغار بوالية ايدو 
يف نيجرييا، فسافرت إىل موسكو يف حزيران املاضي وحبوزتها 
دون  البالد  دخول  من  الفرق  مجاهري  متكن  اليت  مشجع،  بطاقة 

تأشرية.
وقالت أوبوسون: »حبست يف شقة على مشارف موسكو وأجربت 
إشراف  أخرى حتت  نيجريية  امرأة   11 مع  الدعارة  العمل يف  على 

نيجريية كذلك«، حسب موقع اورونيوز.
ا، فهل كان أمامي خيار آخر؟، وتابعت  وأضافت: بكيت حبرقة حقًّ
أن »املشرفة على الشقة صادرت جواز سفرها، وأبلغتها أنها لن 

تسافر إال إذا سددت مبلغ 50 ألف دوالر«.
لكنها روت قصتها ألحد الزبائن القالئل الذين يتحدثون اإلجنليزية، 
فاتصل بنشطاء مناهضي للعبودية، ومت اعتقال نيجرييي متهمي 
بتهريب البشر، بعدما انتحل ضابط شرطة صفة زبون واتفق معهم 

على بيع اوبوسون مقابل مليوني روبية )30 ألف دوالر تقريًبا(.
بهذا  جارية  التحقيقات  تزال  وال  القضاء،  على  املتهمون  وعرض 

الشأن حسب املصدر ذاته.

كشف تفاصيل احتجاز فتاة يف بيت للدعارة 
خالل سفرها إىل مونديال كرة القدم
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أشارت جملة »اجلرس« الفنية إىل أّنه »يف عيد ميالد النجمة هيفا 
وأعلن  أعلن حممد وزيري، عشقه هلا  أيام قليلة،  أي قبل  وهيب 
بشكل رمسي أّنها حبيبته، وكان رافقها إىل أحد املالهي الليلية، 
وهنأها أمام اجلميع ونشر هلا رسالة رومانسية أمام اجلميع، وحني 

رّدت عليه بأّنه سبب سعادتها شعر بفرح كبري.
حممد وزيري، قّرر بعد كل الرسائل الغرامية هليفا إلغاء صفحته على 
»تويرت«، وبشكل مفاجئ ويدعو للريبة خصوصًا وأّنه ال يستطيع أن 
يفعل ذلك من دون سبب كبري ألّنه مدير أعماهلا ويتوجب عليه أن 

حيافظ على صفحاته ألّنها صفحات بيزنس وليست للتسلية.
فهل وقع اخلالف سريعًا بني العاشقني؟ ماذا حصل مع حممد؟ كيف 

يلغي صفحته ومعها حذفت كل رسائل هيفا بشكل تلقائي؟
ومجيع  تقريبًا،  ونصف  عام  منذ  بدأت  بينهما  العالقة  وكانت 
املقربني من الثنائي كانوا يالحظون مدى حبه واهتمامه بها، كما 
يالحظ اجلميع غرية وزيري الشديدة على هيفا. وكان بدأ احلديث 
عن عالقة حب بينهما يف آذار 2018، رغم نفيهما الدائم«، حبسب 

جملة »اجلرس«.

حممد وزيري يلغي حسابه على »تويرت«... 
فهل وقع اخلالف مع هيفا وهيب؟

دافع الفّنان الّلبناني زياد برجي عن املمّثلة نادين الراسي طالًبا 
من منتقديها أن »يرتكوها لتبحث عن أمان بعيًدا عن اإلنتقادات 

واألراء السلبية«، وذلك يف مقابلة أجرتها معه »احلّرة«.

تعّودت  الناس  ياللي  الراسي  نادين  ترجعي  »رح  برجي:  وقال 
تشوفها، نادين طيبة وكرمية كتري. عيب على شرَفك أو شرِفك 
يا أي إنسان حكيت كلمة عاطلة عن نادين.. وكل حدا حكي عن 
نادين بالعاطل هو عدّوي.. تركوا البنت توقف كيف بدها توقف 

على إجريها.. اتركوها تعرف تالقي دواء وتوقف من جديد«.
ولفت برجي اىل أّن نادين ساعدته حني طرحت امسه ليشاركها يف 
مسلسل »فرصة العيد«، قائاًل بتأّثر: »هيدي البنت ملا جابتين على 
مسلسلها ما كان معي آكل.. خلي كل يالي عم يهامجها هأل يوقف 

وقفة معي متل ما عملت هي«.
من جهتها، رّدت نادين الراسي على ما قاله زياد برجي، موّجهة 
له رسالة قالت فيها: »ريتك تقرب قليب يا زياد احلرقة اللي بقليب 
البيت يا  إبن  بّينت بغصتك وبرّقة عيونك واهلل بيشهد عحالنا يا 

ويف.. لقمتنا وحدة آلخر يوم حبياتي«.

زياد برجي: نادين الراسي وقت 
جابتين ما كان معي آكل... كل حدا 

حكي عنها عدّوي!

انهالت عليها التعليقات واالنتقادات احلادة انهالت عليها التعليقات 
واالنتقادات احلادة

أثارت  رانيا يوسف بصورة جريئة جديدة،  الفنانة املصرية  أطّلت 
بها اجلدل، حيث ارتدت فستاًنا أمحر قصرًيا، كشف عن ساقيها 
بشكل كبري، ما عرضها إىل سيل من االنتقادات احلادة من قبل 

مجهورها.
ونشرت يوسف صورة هلا، عرب حسابها الرمسي على موقع التواصل 
االجتماعي ”انستغرام“، وأرفقتها بتعليق: ”مساء اخلري“، ظهرت 
خالهلا ُمرتدية فستاًنا ”فوق الركبة“، أشعل رواد مواقع التواصل 

االجتماعي، وصّب غضب مجهورها عليها مرة أخرى.
وانهالت التعليقات واالنتقادات احلادة على صورة ”رانيا“ بتوجيه 

الشتائم والسخرية.
القاهرة  مهرجان  ختام  يف  بفستان  مؤخًرا  يوسف  رانيا  وظهرت 
احملاكمة،  إىل  إحالتها  يف  وتسبب  واسًعا  جداًل  أثار  السينمائي، 
ومل تهدأ موجة الغضب إال بعد أول ظهور إعالمي هلا وتقدمت خالله 

باالعتذار للشعب املصري.
دراما  تشارك يف  يوسف  رانيا  املصرية  الفنانة  أن  بالذكر  جدير 
خالد  أمحد  املخرج  مع  ميعاد“،  ”وبينا  مبسلسل   2019 رمضان 

موسى، وتشاركها يف البطولة غادة عادل.

رانيا يوسف تكشف عن ساقيها 
و»تثري« اجلمهور !

»كاربول  برنامح  لصاحل  حلقة  فارس  مرييام  الفنانة  صّورت 
كاريوكي« الذي يعرض على قناة »دبي« ويقدمه السعودي هشام 

اهلويش.
فرتة  بعد  حواري  برنامج  األوىل ملرييام يف  اإلطاللة  هذه  تعترب   
مرضها. ولكّن احللقة اليت تعتمد على املرح والفكاهة مل تتطرق 

أبدًا إىل مرضها وغيابها، بل سيتم الرتكيز على أعماهلا الفنية.

ونشر مقّدم الربنامح هشام اهلويش مقاطع فيديو له مع فارس من 
كواليس التصوير وقال إّنها »أكثر حلقة رقص بها وغنى«.

يذكر أّن فارس انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان »قّضيها 
انبساط«.

مرييام فارس يف أول إطاللة 
تلفزيونية بعد مرضها.. كيف بدت؟

يف خطوة مفاجئة، عايدت الفنانة إليسا زميلتها الفنانة هيفا وهيب 
يف عيد ميالدها، إذ كتبت عرب حسابها يف »تويرت«: »عيد ميالد 
سعيد هيفا، ابقي مشرقة حيث لن يكون أحد مثلك«، لرتد عليها 

هيفا بالقول: »شكرًا على معايدتك الرائعة«.

وحبسب صحيفة »النهار« اللبنانية، ُفّسرت تغريدة اليسا على أّنها 
»حتالف غري معلن« بينها وبني هيفا، ردًا على حتالف نوال الزغيب 
اليت  والضجة  »روتانا«،  شركة  إىل  انضمامهما  بعد  كرم  وجنوى 

اثارتها الزغيب أخريًا بقوهلا إّن »جنوى كرم هي جنمة روتانا«.
وساد عالقة هيفا واليسا التوتر بني فرتة وأخرى، خالل السنوات 

املاضية، على رغم مصاحلتهما أكثر من مرة.
من جهتها، كسرت هيفا وهيب اجلفاء بينهما يف آب املاضي، عند 
تغريدها على »تويرت« بعدما أعلنت اليسا مرضها، قائلًة: »إليسا. 
أحلى وبصحة وعافية  أيامك اجلاية  احلمداهلل على سالمتك انشاهلل 

وفرحة. إليسا حماربة وبطلة. مربوك إىل كل اللي بيحبوني«.

إليسا تعايد هيفا وهيب... »حتالف« 
ضد جنوى كرم ونوال الزغيب؟

زياد برجي ونادين الراسي زياد برجي ونادين الراسي

هيفا وهبي ومحمد وزيري
الفيلم السوري »مسافرو احلرب« للمخرج جود سعيد على  حصل 
السينمائي  الشيخ  شرم  مهرجان  يف  عربي  فيلم  أفضل  جائزة 

مبصر.
والفيلم من تأليف مساح قتال وأمين زيدان وجود سعيد. 

وقام بأداء أدوار البطولة فيه: أمين زيدان وجلني إمساعيل ولينا 
حوارنة وملى احلكيم وسوزانا الوز. 

ويسلط الفيلم الضوء على جمموعة من السوريني مجعتهم األقدار 
يف رحلة على منت حافلة تنقلهم من دمشق إىل أماكن اختاروها 
يف سوريا لتمضية فرتة احلرب املستعرة، لكنهم وجدوا أنفسهم 
بأقل  منها  واخلروج  احملنة  مواجهة  هو  واحدا،  مصريا  يواجهون 

خسائر.
قرية  يف  وألقاهم  احلافلة  ركاب  مجع  الذي  الظرف  يعكس  كما 
الذي طالته ويالت احلرب، حتى  السوري  مهجورة، حالة املواطن 
الذين مل جيربوا على هجر بيوتهم، حالة التأقلم مع هذه الويالت 
يف انتظار اجملهول واألمل القادم يف نهاية نفق احلرب، ويصور 

الفيلم انعكاس الصراعات السياسية والفكرية.
وكان حصد فيلم »مسافرو احلرب« أربع جوائز يف مهرجان قرطاج 
السينمائي يف دورته الـ 29 وهي: جائزة االحتاد الدولي للنقاد 
الطويل،  الروائي  الفيلم  مسابقة  يف  الربونزي  التانيت  وجائزة 
عز  وائل  التصوير،  ملدير  صورة  أفضل  وجائزة  اجلمهور  وجائزة 

الدين.

الفيلم السوري »مسافرو احلرب« 
حيصل على جائزة أفضل فيلم عربي

بعدما كان املمثل املصري حممد إمام قد طلب من اجلمهور مساعدته يف اختيار 
ممثلة لبنانية للحلول ضيفة شرف يف مسلسل “هوجان”، جاءت اإلجابة بصورة 

نشرتها املمثلة املصرية مي عز الدين.
من  الشعبية  الفتاة  بدور  صورتها  عزالدين  مي  نشرت  فقد  التفاصيل،  ويف 

مسلسل “دلع البنات” إىل جانب صورة للممثلة نادين نسيب جنيم.
وعّلقت مي عز الدين بطرافة قائلًة: “أهه أظن مفيش أي فرق مفيش غري إنها 

أقصر مين شوية زي ما قلتلك وطبعًا أنا أرق وأشيك شوية”.

مي عز الدين: انا  أرق من نادين جنيم واشيك شوية
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

 2019 آذار   30 Saturday 30 March 2019الـسبت 

6 أطعمة صديقة للكلى
تشكل الكليتان أحد أهمة أجهزة اجلسم اليت تعمل 
على ختليصه من السموم، عرب تنقية وتصفية الدم 
اليت  األطعمة  وتلعب  السائلة.  الفضالت  وطرح 
نتناوهلا بشكل يومي دورًا هامًا يف احلفاظ على 
صحة الكليتني، ودورهما احليوي يف اجلسم، لذلك 
من الضروري جتنب تناول األطعمة اليت ترهقهما، 

واإلكثار من األطعمة اليت تعزز من عملهما.

أن  جيب  اليت  األطعمة  من  جمموعة  يلي  وفيما 
يتضمنها نظامك الغذائي، إذا ما أردت لكليتيك 
أن تعمال بكفاءة عالية طوال الوقت، حبسب موقع 

إن دي تي يف:

1- فلفل اجلرس األمحر
فلفل اجلرس األمحر فقري بالبوتاسيوم، لكن هذا 
ليس هو السبب الوحيد الذي جيعله مثاليًا لصحة 
الكلي، فهو مصدر ممتاز لفيتامني سي وفيتامني 
أي وفيتامني بي 6 ومحض الفوليك واأللياف. كما 
أنه حيتوي على الاليكوبني، أحد مضادات األكسدة 

اليت حتمي من أنواع معينة من السرطانات.

2- القرنبيط
بفيتامني سي،  الغنية  الصليبية  اخلضراوات  من 
مليء  أنه  كما  واأللياف.  للفوالت  جيد  ومصدر 
باإلندول والغلوكوزينات والثيوسيانات، وتساعد 
هذه املركبات الكبد على حتييد املواد السامة اليت 
واحلمض  اخلاليا  بأغشية  الضرر  تلحق  أن  ميكن 

النووي.

3- البصل
معظم  يف  حيوي  وجزء  اآلليوم  عائلة  يف  عضو 
األطباق تقريبًا، وحيتوي على العديد من العناصر 
الغذائية األساسية. لكن باإلضافة إىل ذلك، فإن 
الكريسيتني،  وخاصة  بالفالفونويد،  غين  البصل 
من  احلد  على  يعمل  لألكسدة  قوي  مضاد  وهو 
أنواع  من  العديد  من  وحيمي  القلب  أمراض 

السرطان.
4- التفاح

األلياف  من  وهو  للبكتني،  جيد  مصدر  التفاح 
القابلة للذوبان اليت تساعد على خفض مستويات 
الكوليسرتول يف الدم واجللوكوز. كما أنه مصدر 
مهم ملضادات األكسدة، مبا يف ذلك الكريسيتني 
الذي ميكن أن حيمي خاليا الدماغ. التفاح الطازج 
هو أيضًا مصدر جيد لفيتامني سي واأللياف اليت 

تساعدك على الشعور بالشبع.
5- السبانخ

بالفيتامينات  غنية  اخلضراء  الورقية  اخلضار  هذه 
كاروتني  بيتا  والفوالت.  املغنيسيوم  واحلديد، 
نظام  صحة  لتعزيز  مهم  السبانخ  يف  املوجود 

املناعة ومحاية البصر.
6- البطاطا احللوة

غنية بالبيتا كاروتني ومصدر ممتاز للفيتامينات، 
لنظامك  مثالية  إضافة  تكون  أن  هلا  وميكن 
الغذائي، وهي أيضا مصدر جيد لفيتامني األلياف 

والبوتاسيوم.

تويف يف لبنان
املرحوم ساسني نجيب أبي 

عساف
من بلدة عشاش.

يقام قداس لراحة نفسه اليوم السبت يف 
30 آذار الحالي الساعة الـ 4 بعد الظهر 

يف كنيسة مار شربل يف بانشبول.
مدخل  على  القداس  بعد  التعازي  تقبل 

الكنيسة.

الداعون
 يف لبنان:

أبي  سركيس  جوزفني  الفقيد  زوجة 
عساف.

وسركيس  وداني  وجورج  ناجي  أبناؤه: 
وعيالهم، وادوار يف املهجر.

ابي  انطونيوس  املرحوم  شقيقه  عائلة   
عساف  ابي  عساف  شقيقه  عساف، 
وعائلته وعائلة شقيقته املرحومة شريفة 

يف اسرتاليا.
ابي  طنوس  املرحوم  عائلة  حميه:  ابن 

عساف.
وحسنا  وماي  زهوة  حميه:  بنات 

وعائالتهن وعائلة املرحومة ليندا.
ويمني  عساف  ابي  عائالت  وعموم 
ومبارك  واالميوني  وخطار  والشدياق 
وواتسون وابو حمد ونجم وسائر عائالت 

عشاش يف الوطن واملهجر.
منزل شقيقه  التعازي يف  تقبل  تم  وقد 
الخميس  يومي  عساف  ابي  عساف 
والجمعة )امس وامس االول( من الساعة 
الـ 6 حتى الساعة الـ9 ليال على العوان:
698 Punchbowl Rd, 
Punchbowl
الدعوة عامة

مـن آمـن بي وإن مات 
فسيحيا

فائدة  حول  الدائر  النقاش  جديدة  دراسة  أنهت 
تناول البيض وأضراره، لتحدد النسبة »املقبولة« 
من أكله اليت إن زادت، ستعرض اإلنسان ملخاطر 

صحية كبرية.
جديدة  دراسة  ويسرتن«  »نورث  جامعة  ونشرت 
البيضة  أن  وأشارت  البيض،  تناول  أخطار  عن 

الواحدة بها 186 مليغراما من الكوليسرتول.
أو   3 يتناول  من  أن  الدراسة  حمتوى  يف  وجاء 
من  مليغرام   300 حنو  أي  أسبوعيا،  بيضات   4
الكوليسرتول يوميا، معرضون بشكل أكرب لإلصابة 
بأمراض القلب، أو حتى الوفاة املبكر، مقارنة مبن 

يتناول كميات أقل من البيض.
فيكتور  الدراسة،  يف  الرئيسي  الباحث  وقال 
زهونغ: »البيض، وخاصة الصفار، مصدر رئيسي 

للكوليسرتول«.
وأشارت الدراسة إىل أن استهالك 300 مليغرام 
قدره  الرتفاع  يؤدي  قد  يوميا  الكوليسرتول  من 
3.2 باملئة يف احتمالية اإلصابة بأمراض القلب، 

وقدره 4.4 باملئة يف احتمالية الوفاة املبكرة.
كما أشار زهونغ إىل أن كل نصف بيضة إضافية 
بنسبة  الرتفاع  تؤدي  يوميا،  الشخص  يتناوهلا 
1.1 باملئة للتعرض ألمراض القلب، وارتفاع يف 

احتمالية الوفاة املبكر بنسبة 1.9 باملئة.
الواليات  يف  شخص  ألف   29 الدراسة  ومشلت 
املتحدة، موزعني على 6 جمموعات خمتلفة، وملدة 
أكثر من 17 سنة، شهدت خالهلا هذه املدة 5400 

حالة متعلقة بأمراض القلب، منها 1302 مميتة.
تضارب  وراء  الرئيسي  السبب  إن  زهونغ  وقال 
الدراسات املتعلقة بالبيض يف السابق، هو أنها 
مل تأخذ باحلسبان العادات الصحية لكل شخص، 
على  البيض  تناول  تأثري  طريقة  حتدد  قد  اليت 

الصحة.

أخريا.. دراسة حتسم 
»خماطر البيض«

قداس وجناز السنة لراحة نفس

 الفقيد الشاعر 
جوزيف عقيقي

لراحة نفس  السنة  وجناز  قداس  يقام 
الفقيد

 الشاعر جوزيف عقيقي
ــك يــوم االحــد املــوافــق 12 أيار   وذل
مار  كنيسة  يف  صباحا   11 الساعة 

شربل يف بانشبول.
الداعون: أرملته جاندارك عقيقي.

طول  بعده  من  ولكم  الراحة  لنفسه 
البقاء.

الدعوة عامة
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NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has received as-
surances from three inde-
pendent MPs of confidence 
and supply ahead of a week 
of shaking up and injecting 
fresh blood into her cabi-
net.
On Tuesday morning, Ms 
Berejiklian visited Gover-
nor David Hurley at Gov-
ernment House to advise 
him that she has secured 
47 seats and will be form-

ing a majority government.
The Coalition is hoping 
to secure one more - the 
metropolitan seat of East 
Hills which is too close to 
call - and hold 48 of the 93 
seats in the lower house 
in its third-straight term in 
power.
“This is a proud moment 
for my government to be 
able to make this confirma-
tion,” she said on the lawns 
of Government House in 

‘48 is my lucky number’: Gladys Berejiklian 
assures Governor of majority government The federal coalition and 

Labor have been laying 
out plans to fund medi-
cal services as specula-
tion continues as to what 
sweeteners will be in up-
coming budget.
Scott Morrison has hinted 
the government could 
ramp up tax relief for Aus-
tralians in next week’s 
federal budget.
That comes as healthcare 
is shaping up as a key 
economic battleground 
for the looming federal 
election, with both major 
parties arguing they are 
the best placed to fund 
essential services.
Speculation is mount-
ing that Treasurer Josh 
Frydenberg’s first budget, 
to be handed down next 
Tuesday, will bring for-
ward income tax cuts that 
have already been legis-
lated as well as improve 
tax offsets for low-income 
earners.
Asked about the prospect 
of extra tax relief in the 
budget on Monday, the 
prime minister said his 
record for lowering taxes 
is clear.
“Wherever I get the op-
portunity to give Austra-
lians further tax relief, I 
never miss the opportu-
nity,” he told reporters in 
Melbourne.’
The government passed a 
personal tax cut package 
through parliament last 
June, with the first stage 
kicking in for the current 
financial year and further 
reductions due in 2022 
and 2024.
The cuts will lead to a 
single person on $30,000 
keeping an extra $200 
a year, while someone 
on an average wage of 
around $85,000 would get 
$540 and a $200,000-a-
year salary earner would 
get $7225.

Labor has opposed the 
higher-income tax reduc-
tions and says it will give 
cuts of $350 to people 
earning $25,000 and up 

to $928 for people on 
$90,000 a year.
“All I know is that we are 
offering bigger, better, 
fairer tax cuts,” Opposi-
tion Leader Bill Shorten 
told reporters in Mel-
bourne.
As Australians wait to 
see whether the budget 
will actually mean they 
get to keep more of their 
pay, both sides of politics 
have been busy laying out 
their plans to fund health 
services.
The government will 
spend an extra $496 
million on cancer treat-
ment over six years from 
2018/19, including $80 
million on a new national 
facility at Melbourne’s 
Peter MacCallum Cancer 
Centre.
Labor has vowed to 
stop the Medicare rebate 
freeze it introduced when 
in government in 2013 a 
year earlier than planned 
if it wins the election.
The freeze has meant re-
bates for some services 
have been kept at the 
same rate for years, de-
spite costs generally go-
ing up across the econo-
my through inflation.
The measure has been 
ending in stages since 
mid-2017, and is due to 
finish completely in mid-
2020.
Ending the freeze early 
will cost $213 million and 
mean rebates for about 
100 GP items - including 
family counselling and 
mental health care - will 
resume going up in line 
with inflation.
Health Minister Greg Hunt 
has stressed it was Labor 
who brought the freeze in 
and the coalition that is 
getting rid of it.
The victory of Gladys 
Berejiklian’s coalition 
government at the NSW 
election has also left the 
Morrison government 
more confident it can woo 
voters by playing up its 
economic management 
credentials.

Tax cuts in focus as health 
spending flows

Sydney.
“I’m hoping that 48 will be 
my lucky number ... and 
now I can proceed with 
forming my ministry.”
Ms Berejiklian said she had 
met with the three indepen-
dent crossbenchers - Syd-
ney’s Alex Greenwich, Lake 
Macquarie’s Greg Piper and 
Wagga Wagga’s Joe McGirr 
- on Monday to establish a 
“positive working relation-
ship”.
She does not need their 
support to pass legisla-
tion, but said she wanted 
to secure their vote to pass 
budgets, understand their 
priorities, and work to lift 
standards in the chamber, 
often referred to as “the 
bear pit”.
“They’ve assured me of 
confidence and supply over 
the next four years ... I was 

open to their suggestions, I 
advised them I was keen to 
be advised by them and get 
their views on reforming 
the Parliament,” Ms Bere-
jiklian said.
Before the election, the 
lower house trio sent a let-
ter to both the government 
and opposition saying they 
want the major parties to 
“urgently develop” a policy 
to protect workers and min-
ing communities from the 
“imminent change in coal 
demand”.
She ruled out elevating one 
of the independents to re-
place the Liberal Speaker 
Shelley Hancock.
She said she and Deputy 
Premier John Barilaro were 
“talking extensively” every 
day. With at least four defi-
nite departures, Ms Berejik-
lian will be looking for fresh 
talent to take on portfolios.
Ministers for Family and 
Community Services Pru 
Goward and Police Minis-
ter Troy Grant retired at the 
state election.
Mental Health Minister Tan-
ya Davies wants to move 
to the backbench and Wa-
ter Minister Niall Blair has 
bowed out, both citing per-
sonal reasons.
Ms Berejiklian would not 
divulge details about the 
reshuffle and expects the 
swearing in will occur early 
next week.
“You need a mix of expe-
rienced and new blood - 
that’s the balance I hope to 
strike,” she said.
Asked whether any more 
ministers were leaving, she 
said: “That’s not my under-
standing”.
The Premier said she would 
fulfil promises made to 
the drought-ravaged rural 
communities in the seats 
of Barwon and Murray - 
which the Coalition lost to 
the Shooters, Fishers and 
Farmers Party - and “an-
ticipated” she would build 
a stadium in Orange, which 
was retained by the Shoot-
ers.

NSW Premier Gladys Berejiklian arrives at Government House in Sydney to meet the Governor, David Hurley. 
Credit:AAP

Nationals MPs Melinda Pavey and Dugald Saunders.Credit:The Daily 
Liberal

Premier Gladys Berejiklian celebrates in her electorate, Willoughby, on Sunday. Credit:Edwina Pickles
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حاصلة على عدة 
شهادات تنويه من 

سلطة صناعة اللحوم 
HCCP

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd,   Merrylands  - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر 
والغنم الطازجة يوميا

عن  املنتخبة  النائبة  من  نتقدم 
مقعد غرانفيل جوليا فني بالتهاني 
الفوز  هذا  على  الخالصة  القلبية 
على  آخر  دليٌل  هو  الذي  الكبري 
ابناء  من  الساحقة  االغلبية  محبة 
الحبيبة، وال يسعنا نحن  منطقتنا 
بالتالي كفريق عمل انتخابي اال ان 
اعطاها  التي  الكبرية  الثقة  نشكر 
جوليا  للنائبة  مجددًا  الشعب 
السابق  يف  وكما  الجميع  ونعاهد 
ان تكون اهاًل لهذه الثقة وان نعمل 
مستقبل  اجل  من  جميعًا  معها 

افضل ألبنائنا.
من  ايضًا  بالتهنئة  نتقدم  كما   
النائبة العمالية املنتخبة عن منطقة 
اوبرن ليندا فولتز ونتمنى لها دوام 

العمل الناجح.
اصدقاء النائبة جوليا فني- 
كلوفيس البطي

تهــئنة

كلوفيس البطي وعقيلته مع النائبة جوليا فني وحضور

النائبة جوليا فني محاطة بالبطي وكلتوم وحضور يحتفلون بالفوز

البطي مع النائبة ليندا فولتز

The last lower house seat 
in doubt from Saturday's 
NSW state election, East 
Hills, has gone to Liberal 
candidate Wendy Lindsay.
Ms Lindsay had a winning 
lead of about 630 votes 
over the Labor candidate, 
barrister Cameron Murphy, 
on Wednesday afternoon.
East Hills, in Sydney's 
south-west, was one of the 
most marginal electorates 
in NSW heading into the 
election and the Liberals 
are now projected to retain 
the seat by a narrow mar-
gin.
Her victory lifts the Bere-
jiklian government's seat 
count in the lower house 
of the NSW Parliament to 
48, a majority of two. Labor 
won 36 seats, the Greens 
and Shooters, Fishers and 
Farmers each have three 
seats and there are three 
independents.
The Herald called the seat 
for Ms Lindsay after the 

NSW Electoral Commis-
sion added more than 
10,000 votes to its online 
Virtual Tally Room website 
on Wednesday, taking the 
number of votes counted 
to more than 80 per cent.
Late on Wednesday, Ms 
Lindsay had secured 50.8 
per cent after the distri-
bution of preferences, a 
slight improvement on 
her Liberal predecessor 
Glenn Brookes who won 
the seat with a margin of 
just 0.4 per cent margin at 
the 2015 election after a 
bruising campaign against 
Mr Murphy.
Mr Murphy said he owed it 
to the voters of East Hills 
not to concede while there 
remained a chance he 
could win, however slight.
«It is still a difficult mar-
gin to overcome, but it is 
mathematically possible,» 
Mr Murphy said. «It's im-
probable I think, but it is 
possible and we just have 

to wait and see where it 
lands.
He said Labor's disap-
pointing performance in 
the seat was due to a num-
ber of factors, including 
the party's missteps in the 
final week, votes for other 
left-of-centre parties not 
flowing through to Labor 
as preferences and the 
resources devoted to the 

seat by the Liberals.
«It's so close at the mo-
ment that literally any sin-
gle one thing could have 
been the difference,» Mr 
Murphy said.
Mr Brookes decided not to 
contest this year's elec-
tion, opening the way for 
Ms Lindsay.
The result in East Hills 
means only two seats 

switched from the Coali-
tion to Labor at last Satur-
day's election - the east-
ern Sydney electorate of 
Coogee and the seat of 
Lismore on the state's Far 
North Coast.
The Shooters, Fishers and 
Farmers Party snatched 
two seats from the Nation-
al Party in the far west of 
the state.

Ms Lindsay, who said be-
fore the election that she 
had been a member of 
the Liberal Party for only 
about six months, has an 
unusual background for a 
politician.
She played June Carter 
Cash, wife of country leg-
end Johnny Cash, in the 
tribute show Cash Only at 
11 consecutive Tamworth 
Festivals, choreographed 
and appeared in two pro-
ductions of the musi-
cal Oliver and was in the 
Cronulla-based band Mi-
ami Relatives.
But Ms Lindsay, who has 
led the P&C at Padstow 
Park Public School, also 
has roots in the area.
She was declared Local 
Woman of the Year, East 
Hills, by the NSW govern-
ment, in 2015 and was 
nominated for a Western 
Sydney University Wom-
en of the West award two 
years later.

Coalition claims 48th seat as Liberals victorious in East Hills

Winning smile: Wendy Lindsay has claimed victory in East Hills, taking the Coalition’s tally to 
48.Credit:Dean Sewell
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Prime Minister Scott Mor-
rison has made a defi-
ant pitch to supporters 
of Pauline Hanson, tell-
ing them their legitimate 
frustrations can best be 
resolved by voting for the 
Coalition, while shaming 
One Nation for soliciting 
millions in donations from 
the US gun lobby.
Mr Morrison is facing a 
damaging split in the Co-
alition over whether to 
deny preferences to One 
Nation at the May election 
- a debate turbocharged 
on Tuesday after explo-
sive reports that the mi-
nor party sought to weak-
en Australia’s gun laws in 
exchange for cash.
News network Al Jazeera 
published video from a 
three-year undercover 
sting operation in which 
One Nation operatives 
James Ashby and Steve 
Dickson met senior repre-
sentatives of the National 
Rifle Association under 
the guidance of a fake 
Australian gun lobbyist.
Another video shows Mr 
Ashby and Mr Dickson dis-
cussing how they would 
benefit from an influx of 
$20 million in cash, boast-
ing they would “have the 
whole government by the 
balls” and declaring they 
wanted to be “in bed with 
the United States”.
In a lengthy press confer-
ence, Mr Ashby and Mr 
Dickson denied trying to 
solicit donations from the 
gun lobby, arguing they 
were only trying to learn 
about campaign tech-
niques.
They said they got carried 
away discussing money 
while drinking scotch for 
hours with Al Jazeera 
reporter Rodger Muller, 
who was posing as a lob-
byist armed with a hidden 
camera.
“We’d arrived in Ameri-
ca, we got on the sauce, 
we’d had a few drinks and 
that’s where those discus-
sions took place - not with 
any potential donors,” Mr 

Ashby said on Tuesday.
The pair accused Muller 
of “skulduggery” and re-
peatedly claimed he was 
a spy plotting on behalf of 
“a Middle Eastern coun-
try” - that being Qatar - to 
infiltrate Australian poli-
tics.
The Prime Minister was 
already under pressure 
from moderate Liber-
als to make a stronger 
stand against One Na-
tion by committing to put 
them below Labor and the 
Greens on all how-to-vote 
cards at the forthcoming 
election.
Former foreign minister 
Julie Bishop said that 
One Nation should be put 
below Labor, while Jobs 
Minister Kelly O’Dwyer 
said she could see no 
reason why Senator Han-
son’s party should not be 
put last.Others in the Co-
alition argued the Greens 
were more dangerous, and 
that One Nation should be 
placed as high as number 
two on how-to-vote cards 
in some seats.
Mr Morrison maintained 
those decisions would be 
made at a state level once 
nominations closed. How-
ever, he condemned One 
Nation for its “abhorrent” 
attempt to water down 
gun laws and told the 
“good Australians” think-
ing of voting for Senator 
Hanson that she was not 
the answer to their woes.
“I’m not interested in get-
ting One Nation’s pref-
erences. I’m interested 
in getting their primary 
vote,” Mr Morrison told 
reporters on Tuesday.
“I know that people who 
have voted for One Nation 
in the past have done so 
because of frustrations 
on a whole range of is-
sues ... managing the pop-
ulation, ensuring that our 
regions have jobs, that 
we’re dealing with water 
infrastructure and we’re 
supporting our farmers 
going through drought.
“The answer is not One 

Scott Morrison pitches for One Nation votes af-
ter Hanson’s operatives caught out in gun sting
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Nation. The answer is not 
to go to those extremes. 
The answer is the Liberal 
and National parties of 
this country.”
Mr Morrison said these 
issues had clearly been a 
factor in the NSW election 
at the weekend, when re-
gional voters abandoned 
the Nationals en masse 
in favour of the Shooters 
party.
He said there were many 
reasons voters should 
not support One Nation 
but the revelation it had 
tried to “sell Australian 
gun laws to the highest 
bidder” was “a pretty 
good reason”.
Appearing on the ABC’s 
Q&A program on Mon-
day night prior to the gun 
lobby revelations, Lib-
eral Party vice-president 
Teena McQueen said 
decisions about One Na-
tion preferences would be 
made by the party’s fed-
eral executive “on a seat-
by-seat basis”.
The Al Jazeera report 
sparked outrage in some 
Coalition quarters. For-
mer Nationals leader Tim 
Fischer, who was deputy 
prime minister during 
the Port Arthur massa-
cre, said party operatives 
would “have to be influ-
enced” by the revelations 
and described One Nation 
as a “contaminated prod-
uct”.
But retiring Liberal min-
ister Michael Keenan 
said the Greens were still 
“significantly more dan-
gerous to Australia” than 
One Nation.
Opposition Leader Bill 
Shorten cast the situation 
as “a test of Mr Morrison’s 
leadership”, demanding 
he “show some spine” 
and put One Nation last.
While many voters follow 
the directions on how-to-
vote cards, they are sug-
gestions only. Ultimately 
each individual voter has 
the power to decide how 
to allocate their prefer-
ences.

Opposition Leader Bill 
Shorten has criticised his 
trade union backers for 
encouraging voters to pref-
erence Pauline Hanson’s 
“extremist” One Nation 
party above the Coalition, 
arguing the right-wing mi-
nor party should always be 
put last.
The Australian Council of 
Trade Unions has main-
tained Australians should 
“put the Liberals last” at 
the upcoming election, a 
position that ACTU sec-
retary Sally McManus de-
fended as recently as last 
week.
Anger at One Nation has 
grown in the wake of rev-
elations by Al Jazeera that 
its top officials met repre-
sentatives of the United 
States gun lobby, dis-
cussed weakening Aus-
tralia’s tough anti-firearms 
laws and explored the pos-
sibility of securing tens of 
millions in donations.
Mr Shorten on Wednesday 
drew a line in the sand and 
said it was unconscionable 
to support Senator Han-
son’s party ahead of the 
Coalition, a view he said he 
had put to union leaders.
“My clear view – and I’ve 
stated it to union leaders 
– is yes, I know that tra-
ditionally you say put the 
LNP last. But I think One 
Nation’s performance in re-
cent times and that of [sen-
ator] Fraser Anning [mean] 
I think they have to be put 
last,” Mr Shorten told re-
porters.
“I will say this again – I 
would rather see Labor’s 
preferences go to the LNP 
first rather than to the One 
Nation party.
“And that mightn’t always 
be in my interests. And 
maybe One Nation, the po-
litical leadership, will seek 
to punish me for this. Well, 
I’ll have to put up with that.
“Because at the end of the 
day, I’m a student of his-
tory. When you allow the 
extremists in the room, 
when you tolerate the hate 
speech, when you turn a 
blind eye to that ... sell-
ing-out of Australia, then 
you’re not upholding the 
standards. You’re actually 
part of the problem.”
Ms McManus was quoted 
by The Australian last week 

Bill Shorten pulls unions into line over One Nation
saying that while “far-right, 
fringe-dwelling extremists” 
should be “at the bottom 
of every ballot paper”, the 

seats in which unions were 
campaigning were realisti-
cally a battle between the 
Coalition and Labor.

Labor’s Michael Daley, who 
led the party to Saturday’s 
disastrous election loss, has 
pulled out of the NSW Labor 
leadership race altogether, 
saying he does not want to be 
a “distraction” during the fed-
eral election campaign.
Mr Daley had already stepped 
aside as Labor leader on Mon-
day, but announced his inten-
tion of re-nominating for the 
leadership ballot after the fed-
eral election, which will take 
place in May.
But on Tuesday he said he 
would pull out altogether, say-
ing he did not want to be a 
“distraction” and that after the 
state election loss he wanted 
the party to be able to clear 
the air. He said he had made 
the decision after consulting 
colleagues and family.
Mr Daley’s announcement 
marks the second resignation 
of a state Labor leader in dra-
matic circumstances in just 
four months, and caps a trau-
matic few days for the party 
after Saturday’s dire result.
“Michael Daley has done the 
right thing,” a senior party 
source said late on Tuesday, 
saying the ALP’s Sussex 
Street head office was now 
fully focused on the federal 
poll and desperate to have no 
more brand damage coming 
out of NSW.
Opposition Leader Bill Short-
en did not talk with Mr Daley 
on Tuesday but senior federal 
and state Labor figures made 
it clear to Mr Daley that he 
should not contest the ballot.
With the decision to defer the 
state leadership contest until 
after the federal election, the 
party has bought itself time to 
conduct “due diligence” – as 
one source put it – on likely 
contenders to replace Mr Da-
ley.
Names so far coming into 
the mix are the shadow wa-
ter spokesman Chris Minns, 
shadow transport spokes-
woman Jodi McKay and 
shadow treasurer Ryan Park, 
all from the right. None have 
openly declared they are 
contesting yet, although Mr 

Minns ran against Mr Daley 
in November after the abrupt 
downfall of Luke Foley, and 
managed to garner 12 votes 
against Mr Daley’s 33.
Mr Minns is expected to try 
his hand again, while Ms Mc-
Kay and Mr Park are believed 
to be considering their op-
tions. Frontbencher Prue Car, 
shadow minister for TAFE and 
Western Sydney, is another 
whose name was being float-
ed, though one senior source 
said yesterday she had indi-
cated to colleagues that she 
would not run.
Mr Minns and NSW general 
secretary Kaila Murnain have 
had a poor relationship in the 
past, partly a legacy of Mr 
Minns’ friendship with previ-
ous state party secretary Ja-
mie Clements.
Some senior insiders claim 
Ms Murnain has already 
thrown her weight behind Ms 
McKay. But others dispute 
this, saying that Ms Murnain’s 
key priority is to see a candi-
date come forward who will be 
able to unite the caucus and 
hold the job for the next four 
years.
“Her head’s in the federal 
game now,” said one insider. 
“She wants caucus to deal 
with it – whoever wants it, 
can stick their hand up, let 
them have the ballot and sort 
it out.”
Rule changes mean the next 
leader will be chosen by a 
combined vote of grassroots 
party members and Labor 
MPs.
Ms McKay told the Herald on 
Tuesday evening: “I had given 
Michael my support and I was 
not expecting him to with-
draw. As we’re in a federal 
campaign, I will take some 
time to consider what I now 
do. I will not be making further 
comment on the Labor leader-
ship.”
Some believe Ms McKay, who 
has been an effective advo-
cate for Labor in transport, 
will struggle to gain traction 
from caucus members despite 
having a relatively strong pub-
lic profile.

‘He’s done the right thing’: Contend-
ers jockey for NSW Labor leadership



العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.comTel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

WORLD FRUIT
بـإدارة السيد  الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـصل )10 كيلو( بـ 5,99  $

عـنب أخـضر )1 كيلو( بـ 2,99 $

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

 ..)Extra Virgin( زيت بلدي اسرتالي
حلويات مشكـّلة مستوردة من دبي

نبيع بالجملة 
واملفرّق.. نؤمـّن 
طلبات املطاعم.. 
نفتح 7 أيام يف 

األسبوع

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت
 بـ $15,00

وموجودات أخرى بأسعار خيالية
عـسل بـلدي

هذا العرض
 صاحل لغاية  

يوم
 اجلمعة
5 نـيسان

أونـيكا  )Box( بـ  4,99  $

زيت ايطالي بكر )رانياري()1  ليرت( بـ 9,99 $

ليمون حامض )1 كيلو(  بـ 1,50 $

مـرطبات بنـكهات عدة )1,25ليرت( بـ 0,99 $

جــوز )1 كيلو( بـ  11,99  $ مــوز )1 كيلو( بـ  1,99  $
مسحوق غسيل درايف)11  كيلو(  بـ 38,99 $

بـندوة )1  كيلو( بـ 2,99 $
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