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اللبناني  الرئيس  توافق 
ونظريه  عون  ميشال 
بروكوبيس  اليوناني 
الدور  على  بافلوبولوس 
كل  يلعبه  ان  ميكن  الذي 
يف  واليونان  لبنان  من 
العربية  العالقات  اعطاء 
اجيابيًا.  زمخًا  االوروبية   –
بني  التعاون  تعزيز  وأكدا 
أزمة  ملواجهة  الطرفني 
خالل  وذلك  النازحني، 
مشرتك.  صحايف  مؤمتر 
لبنان  حق  عون  خالله  أكد 
يف استخراج النفط والغاز 
االقتصادية  ضمن املنطقة 
على  مشددًا  اخلالصة، 
اي  اىل  االنضمام  رفض 
تعاون  آلية  او  منتدى 
اسرائيل،  فيها  تشارك 
شرق  غاز  منتدى  السيما 

املتوسط«.
بافلوبولوس  لفت  بدوره 
حتمل  »لبنان  ان  اىل 

نتيجة  جسام  مسؤوليات 
املنطقة«،  يف  احلرب 
اىل  باالنتقاد  متوجها 
بلدا  »ان  قائاًل:  اوروبا، 
كبريًا  قدرا  اظهر  كبلدكم 
من عظمة النفس اليت لديه 
طلبوا  الذين  البشر  جتاه 
منه العون، مل حيصل على 

االحتاد  من  مالئم  جواب 
االوروبي«.

اليوناني  الرئيس  وكان 
فالسيا  وقرينته  وصل 
بافلوبولوس ووزير اخلارجية 
كاتروغالوس  جورجيوس 
والوفد املرافق إىل القصر 
أمس  ظهر  قبل  اجلمهوري 
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الرئيس اليوناني التقى الرؤساء الثالثة: بلدكم مل حيصل على جواب مالئم من االحتاد االوروبي

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

عون يشدد على حـق »بلدنا« يف استخراج النفط والغـاز 
وبري يؤكد أهمية اجتماع اليونان ولبنان وقربص

االول اخلميس. 
بعد  الرئيسان  وتوجه 
الشرف  حرس  استعراض 

املعارضة السودانية ترفض »االنقالب العسكري« 
وتدعو إىل استمرار االعتصامات

الرئيس اللبناني العماد عون مستقبال نظريه اليوناني بافلوبولوس

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

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

ماي تدافع أمام الربملان عن إرجاء 
ثاٍن لـ »بريكزيت«

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل 

لالتصال: 042 600 0414

املهنيني  »جتمع  رفض 
وعدد  السودانيني« 
السياسية  القوى  من 
اجليش  بيان  املعارضة، 
أعلن فيه  الذي  السوداني 
»اقتالع« نظام الرئيس عمر 
جملس  وتشكيل  البشري، 
انتقالي  عسكري  حكم 
ملدة عامني، معتربين ذلك 
وال  للنظام  إنتاج  »إعادة 
الشعب  مطالب  عن  يعرب 

بتغيري النظام بالكامل«.
أعلنت  رمسي،  بيان  ويف 
احلرية  إعالن  »قوى 
والتغيري« اليت تضم عددًا 
املعارضة  األحزاب  من 
أن  املهنيني«،  و«جتمع 
العسكرية  املؤسسة  بيان 
»انقالبًا عسكريًا تعيد  يعد 
الوجوه  ذات  إنتاج  به 
ثار  اليت  واملؤسسات 

شعبنا العظيم عليها«.
»يسعى  البيان:  وأضاف   
وقتلوا  البالد  دمروا  من 
شعبها إىل أن يسرقوا كل 

سكبها  وعرق  دم  قطرة 
العظيم  السوداني  الشعب 
زلزلت  اليت  ثورته  يف 

عرش الطغيان«.
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التفاصيل ص 21

الشرطة الربيطانية تعتقل مؤسس 
ويكيليكس جوليان أسانج

التفاصيل ص 21

وتابع: »إننا يف قوى إعالن 
نرفض  والتغيري  احلرية 
إنقالبيي  بيان  ورد يف  ما 

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

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

االثنني من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. 
من الثالثاء حتى األحد من الـ 5 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد   
يف  لبنان  حق  عون  ميشال 
ضمن  والغاز  النفط  استخراج 
اخلالصة،  االقتصادية  املنطقة 
االنضمام  رفض  على  مشددا 
تعاون  آلية  أو  منتدى  أي  اىل 
السيما  اسرائيل،  فيها  تشارك 

منتدى غاز شرق املتوسط.
خالل  عون  الرئيس  وأعرب 
عقده  مشرتك  صحايف  مؤمتر 
بروكوبيس  اليوناني  نظريه  مع 
أعقاب  يف  بافلوبولوس، 
ظهر  أجرياها  اليت  احملادثات 
امس االول يف قصر بعبدا، عن 
ترحيبه بلقاء القمة الثالثي بني 
الذي  وقربص،  واليونان  لبنان 
ستستضيفه العاصمة القربصية 
اوجه  خمتلف  لتوطيد  نيقوسيا، 

التعاون املشرتك.
كذلك توجه بالشكر اىل الرئيس 
بالده  موقف  »على  اليوناني 
الثابت بشأن القدس، وموقفها 
الذي  السوري  اجلوالن  بشأن 

يبقى ارضا حمتلة«.
من  اليوناني  الرئيس  ولفت 
حتمل  »لبنان  أن  اىل  جهته 
مسؤوليات جساما نتيجة احلرب 
يف املنطقة«، متوجها باالنتقاد 
بلدا  »إن  قائال:  اوروبا،  اىل 
من  كبريا  قدرا  اظهر  كبلدكم 
جتاه  لديه  اليت  النفس  عظمة 
العون،  الذين طلبوا منه  البشر 
مل حيصل على جواب مالئم من 

االحتاد االوروبي«.
يف  تكن  مل  »أوروبا  واضاف: 
الواقع حاضرة بالقدر الذي كان 
يتوجب عليها، منذ البدء، عندما 
اندلعت احلرب او استمرت هنا. 
ثقافتها  اوروبا  احرتمت  فلو 
الوقت  يف  وتدخلت  وتارخيها، 
عليها ذلك،  يتوجب  الذي كان 
كانت  احلرب  ان  لواثق  فإني 
واني  بكثري،  اآلن  قبل  انتهت 
كانت  النتائج  بان  ايضا  لواثق 
لتكون اقل بكثري مما شاهدناه 

فيما بعد«.
بافلوبولوس  الرئيس  واعترب 
بفضل  ولبنان،  اليونان  ان 
وحضارتيهما،  طبيعتيهما 
مؤهالن وحاضران ليكونا رائدي 
وقال  احلضارات،  بني  احلوار 
صداقتنا  كما  تعاوننا  إن   »:
يسريان  وال  احدا  يستثنيان  ال 
يف معاكسة احد. على العكس، 
نقدمه  منوذج  هو  حوارنا  فإن 
اىل األخرين الذين بامكانهم ان 

يسريوا به«.

االستقبال الرسمي
وصل  اليوناني  الرئيس  وكان 
فالسيا  السيدة  وقرينته 
بافلوبولو إىل القصر اجلمهوري 
والنصف  عشرة  احلادية  عند 
يرافقهما  اليوم،  ظهر  قبل  من 
رئيس بعثة الشرف وزير العدل 
يف  كان  حيث  سرحان،  الربت 
اجلمهورية  رئيس  استقباهلما 
ناديا  السيدة  األوىل  واللبنانية 
الشامي عون. واقيمت للرئيس 
االستقبال  مراسم  الضيف 
بعزف  بدأت  اليت  الرمسي 
اليوناني  الوطنيني  النشيدين 
استعرض  ثم  واللبناني، 
وبافلوبولوس  عون  الرئيسان 

ثلة من حرس الشرف.
الرئيس  صافح  ذلك،  بعد 
اللبناني  الوفد  أعضاء  اليوناني 
وهم: وزير اخلارجية واملغرتبني 
سرحان،  الوزير  باسيل،  جربان 
اليونان  يف  لبنان  سفرية 
السفرية دونا الرتك، مدير عام 
رئاسة اجلمهورية الدكتور أنطوان 
الرئيسية  املستشارة  شقري، 
عون  مرياي  اجلمهورية  لرئيس 
السفري  املستشارون  اهلاشم، 
مكتب  رئيس  وهبة،  شربل 
اجلمهورية  رئاسة  يف  االعالم 
نصار،  روال  شالال،  رفيق 

وأسامة خشاب.
ثم صافح الرئيس عون أعضاء 
الذي  اليوناني  الرمسي  الوفد 
جورجيوس  اخلارجية  وزير  ضم: 
العام  األمني  كاتروغالوس، 
اليونانية  اجلمهورية  لرئاسة 
السفري جورج ينيماتاس، سفري 
فرانشيسكو  لبنان  يف  اليونان 
فروس، مدير املكتب القانوني 
يف رئاسة اجلمهورية سوترييوس 
ريزوس، مديرة مكتب الرئيس 
اليوناني اليونورا فاليكو، مديرة 
القسم الديبلوماسي يف رئاسة 
االوىل  واملستشارة  اجلمهورية 
ماريا سولومو، املستشارة االوىل 
يف  الديبلوماسي  القسم  يف 
ماريا  صوفيا  اجلمهورية  رئاسة 
جوروكو، نائب السفري اليوناني 
االول  واملستشار  لبنان  يف 
كونستانتينوس  السفارة  يف 

شاتزيتوماس.
املحادثات الرسمية

وتوجه بعد ذلك الرئيسان عون 
»صالون  إىل  وبافلوبولوس 
جلسة  عقدا  حيث  السفراء« 
حضور  يف  ثنائية  حمادثات 
الوزير باسيل، والدكتور شقري، 

حمادثات يف بعبدا مع الرئيس اليوناني

 عون: من حق لبنان استخراج النفط ضمن املنطقة اخلالصة.. بافلوبولوس: بلدانا مؤهالن ليكونا رائدي حوار

والسيدة عون اهلاشم من اجلانب 
كاتروغالوس  والوزير  اللبناني، 
والسفري  ينيماتاس  والسيد 

فروس من اجلانب اليوناني.
الثنائية،  احملادثات  وأعقبت 
حضور  يف  موسعة  حمادثات 
سائر أعضاء الوفدين الرمسيني 
اللبناني واليوناني، ركزت على 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
اجملاالت  يف  تطويرها  وسبل 
مت  اإلطار  هذا  ويف  كافة. 
االجتماع  اهمية  على  التأكيد 
لبنان  بني  الطرف  املثلث 
وتوافق  واليونان.  وقربص 
الذي ميكن  الدور  اجلانبان على 
ان يلعبه كل من لبنان واليونان 
 - العربية  العالقات  اعطاء  يف 
مت  كما  اجيابيا.  زمخا  االوروبية 
االقليمي  الوضع  اىل  التطرق 
السوريني،  النازحني  وملف 
تعزيز  على  التأكيد  جرى  حيث 
ملواجهة  الطرفني  بني  التعاون 

هذه األزمة.
دعوة  اليوناني  الرئيس  ووجه 
لزيارة  عون  الرئيس  اىل 
يف  بتلبيتها  فوعد  اليونان، 

اقرب فرصة ممكنة.
وحيا الرئيس اليوناني »صمود 
الشعب اللبناني يف احملن اليت 
الرئيس  قدم  فيما  واجهته«، 
آلية  عن  مذكرة  لنظريه  عون 
االنسان  »اكادميية  انشاء 
دعم  طالبا  واحلوار«،  للتالقي 

اليونان إلنشائها.
املؤتمر الصحايف

احملادثات  انتهاء  وبعد 
عون  الرئيسان  عقد  املوسعة، 
صحافيا  مؤمترا  وبافلوبولوس 
الرئيس  استهله  مشرتكا، 
عون بكلمة جاء فيها: »انه من 
استقبلكم  ان  سروري  دواعي 
الزيارة  مستهل  يف  اليوم، 
اىل  بها  تقومون  التى  الرمسية 
وقد  عقيلتكم.  والسيدة  لبنان 
كانت احملادثات اليت اجريناها، 
يف منتهى االنسجام مع عالقات 
تربط  اليت  التارخيية  الصداقة 
على  االغريق  اطلق  منذ  بلدينا، 
البحر املتوسط تسمية »البحرية 
التاريخ  ويف  الفينيقية«. 
العالقات بني  احلديث، توطدت 
البلدين منذ مطلع القرن املاضي 
مع استقرار جالية يونانية ناشطة 
يف لبنان، وجالية لبنانية فاعلة 

يف اليونان.
الروابط  هذه  شكلت  ولقد 

الرئيس العماد ميشال  عون مستقبال نظريه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس
مناسبة  لقائنا  من  جعل  دافعا 
لعرض اإلمكانات املتعددة اليت 
بني  الثنائية  العالقات  حتملها 
برتحيب  نتطلع  وحنن  بلدينا. 
بني  الثالثي  القمة  لقاء  اىل 
لبنان واليونان وقربص، والذي 
ستستضيفه العاصمة القربصية 
اوجه  خمتلف  لتوطيد  نيقوسيا، 
تعاون  وهو  املشرتك.  التعاون 
توطد مع اللقاء الوزاري الثالثي 
بريوت،  تستضيفه  الذي 
القطاع  عن  ممثلون  ويواكبه 
ما  الثالث،  الدول  يف  اخلاص 
دائم،  تواصل  جسر  يشكل 
خصوصا اذا ما تشاركنا اخلربات 
يف جمال قوانني البحار والتجارة 

البحرية واملياه االقليمية.
اكدت  مرتبط،  شأن  ويف 
لبنان  الرئيس على حق  لفخامة 
ضمن  والغاز  النفط  باستخراج 
اخلالصة.  االقتصادية  املنطقة 
االنضمام  رفض  على  وشددت 
تعاون  آلية  او  منتدى  اي  اىل 
تشارك فيها اسرائيل، ال سيما 

منتدى غاز شرق املتوسط.
الصديق،  للرئيس  وشكرت 
جانب  اىل  الدائم  بالده  وقوف 
لبنان، وحضورها مؤمتر »سيدر«، 
ومشاركتها ضمن املكون البحري 
لقوات »اليونيفيل«. وكررت له 
دعم لبنان لليونان يف احملافل 

االقليمية والدولية.
ألطلع  اللقاء  فرصة  واغتنمُت 
اليت  املبادرة  على  فخامته 
االمم  منرب  على  من  اطلقتها 
»اكادميية  بانشاء  املتحدة 
واحلوار«  للتالقي  االنسان 
بالده  دعم  طالبا  لبنان،  يف 

لتحقيقها.
التطورات  صعيد  وعلى 
اإلقليمية، عرضنا ملف النازحني 
فأطلعت  الشائك،  السوريني 
فخامة الرئيس على األعباء اليت 
يتحملها لبنان نتيجة وجود اكثر 
من مليون و800 الف نازح على 
أراضيه، واليت تضاف اىل ملف 
اللجوء الفلسطيين املزمن. االمر 
الذي يستلزم مسؤولية مشرتكة 
تقوم على العمل السريع إلقفال 
هذا امللف بتسهيل عودتهم اىل 
املناطق اآلمنة يف سوريا، منعا 
المكانية تدفقهم اىل اوروبا عرب 

بواباتها املتوسطية.
فخامة  شكرت  فقد  كذلك، 
الرئيس على موقف بالده الثابت 
بشأن القدس، وموقفها بشأن 

يبقى  الذي  السوري  اجلوالن 
أن  على  ارضا حمتلة. وشددت 
دونالد  األمريكي  الرئيس  قرار 
ترامب االعرتاف بسيادة اسرائيل 
على مرتفعات اجلوالن، واعرتافه 
السرائيل،  عاصمة  بالقدس 
نقض فاضح ملرتكزات الشرعية 
املتحدة.  االمم  وميثاق  الدولية 
سيادة  أيضا  يهدد  امر  وهو 
متتلك  اليت  اللبنانية  الدولة 
ال  إسرائيل،  قضمتها  أراض 
وتالل  شبعا  مزارع  يف  سيما 
الشمالي من  والقسم  كفرشوبا 

بلدة الغجر.
فخامة الرئيس،

والسيدة  بكم  ترحييب  أجدد 
االوىل والوفد املرافق لكم يف 
لليونان.  الصديق  البلد  لبنان، 
بأن  تفاخر  اليت  بالدكم  إن 
هم  الكبار  فالسفتها  من  عددا 
من اصل فينيقي، بذلت، مثل 
نتيجة  جساما  تضحيات  لبنان، 
وخرجت  عرفتها،  اليت  اآلالم 
منها اكثر متسكا باحلياة احلرة. 
وهي بذلك اليوم يف خري قربى 

لوطننا وشعبنا«.
كلمة الرئيس اليوناني

الرئيس  القى  ذلك،  بعد 
فيها:  قال  كلمة  اليوناني 
الصديق  الرئيس،  »فخامة 
السرور  ببالغ  اشعر  العزيز، 
بهذه  اقوم  فيما  كبري  وبتأثر 
الصديقة،  بالدكم  اىل  الزيارة 
بالنظر  العزيزة،  لدعوتكم  تلبية 
العريقة  الصداقة  عالقات  اىل 
اىل  وصوال  بلدينا  تربط  اليت 
اتكلم على  اني  احلالي.  العصر 
وهي  تربطنا  اليت  الصداقة 
تستند اىل عالقات عريقة وبالغة 
االهمية منذ فجر التاريخ. وهي 
دليلنا على انه يف حمطات مهمة 
على  معا  سرنا  مسريتنا،  يف 
ما  واذا  عينها.  التاريخ  دروب 
اكرب  بعمق  االمور  اىل  تطلعنا 
اهمية  االكثر  هو  ما  وتساءلنا: 
يف هذه الروابط اليت جتمعنا؟، 
االساسي  العنصر  ان  ألدركنا 
فيه،  ونتشارك  منتلكه  الذي 
احلوار بني حضاراتنا.  اال  ليس 
صداقتنا  وجيعل  جيمعنا  ما  ان 
من  القدر  هذا  على  تاليا 
مدى  على  والتناغم  العمق، 
الزمن، هو ان لدينا  قرون من 
مستوى  على  ومبادىء  قيما 
حضاراتنا. فنحن شعبان وبلدان 
دافعا عن قيم ومبادىء اساسية 

يف خدمة االنسان والعامل. وانا 
اتكلم حتديدا على قيم ومبادىء: 
والدميوقراطية،  التضامن، 
والروح  االنسان،  وحقوق 
وبصورة  والعدالة،  االنسانية، 

خاصة العدالة االجتماعية«.

اليوم  زيارتي  »ان  أضاف: 
هذه  توطيد  اىل  اال  تهدف  ال 
جتمعنا  اليت  العميقة  العالقات 
قامت  ومبادىء  قيم  حول 
االهم  وان  حضاراتنا.  عليها 
خاصة،  بصورة  حضاراتنا  يف 
والذي بامكانه ان يشكل منوذجا 
كما  الدول،  لسائر  به  حيتذى 
والوروبا  املشرتكة،  لصداقتنا 
رواد  بالفعل  اننا  هو  وللعامل، 
يف حوار الثقافات واحلضارات. 
حنن رواد، وهذا صحيح بصورة 
الدوام  على  نسعى  ألننا  تامة، 
اىل فتح طرق جديدة ختدم هذا 
احلوار. واعتقد ان احلاجة اليوم 
اىل احلوار هي اكثر من اي وقت 
اليوم،  حتى  رأينا  ألننا  مضى، 
الشعوب  حساب  على  وذلك 
والدول، ان االنطباع السائد هو 
ان  فلنالحظ  احلضارات.  صراع 
نظرية صراع احلضارات هي اليت 
قامت عليها السياسات اخلارجية 
نشبت  وقد  الدول،  من  لعدد 
هذه  ان  اال  بإمسها.  حروب 
النظرية هي بعيدة كل البعد عن 
بكافة  وهي  تارخيي،  واقع  اي 
االحوال كارثية باملطلق، مدمرة 
يف  حتى  باملطلق،  وخاطئة 

اسسها«.
ان  الرئيس،  »الصديق  وقال: 
غري  يغدو  احلضارات  تصارع 
على  نتكلم  كنا  ما  إذا  موجود 
معنى  بكل  احلقيقية  احلضارات 
الكلمة، ألن احلضارات احلقيقية 
بعضها  مع  بتصارع  ليست 
وجود  املستحيل  ومن  البعض. 
فماذا  احلضارات.  بني  نزاعات 
اليوم؟ هناك نقص يف  حيصل 
بعضنا  بني  املتبادلة  املعرفة 
البعض، ونقص يف التواصل. 
وبكلمة خمتصرة، فلقد مت القضاء 
على جسور العبور بني حضارات 

بعضنا البعض، لألسف.
إذ  نزاع،  اذا  االمر  يف  ليس 
ليس هناك من نزاع. هناك بكل 
من  عبور  فقدان جلسور  بساطة 
التالقي  اىل  تدفعنا  ان  شأنها 
هذا  البعض.  بعضنا  مع  جمددا 
ما حيصل اليوم. وعلينا حنن ان 
جتمعنا  اليت  الطرق  هذه  نفتح 
البعض،  ببعضنا  جديد  من 
جسور  نبين  ان  حنن  وعلينا 
العبور بني بعضنا البعض. وان 
اليونان ولبنان، بفضل طبيعتينا 
وحاضران  مؤهالن  وحضارتينا، 
بني  احلوار  هذا  رائدي  ليكونا 
وزيرا  عمد  ولقد  احلضارات. 
مبادرتهما  اطالق  اىل  خارجيتينا 
لشهر حزيران املقبل، وقبلناها 
تعرفون  وانتم  شديد.  حبماس 
ان اليونان اطلقت منذ سنوات 
عدة »مؤمتر رودس للحوار بني 
احلضارات واالديان«، ألن احلوار 
بني االديان يشكل شرطا ال مفر 

منه للحوار بني احلضارات.

التتمة على الصفحة 6
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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

 2019 نــيسان   13 Saturday 13 April 2019الـسبت 
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لـبنانيات

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
الساعة  عند  احلريري  سعد 
ظهر  بعد  من  والنصف  الرابعة 
امس االول اخلميس يف السراي 
الوزراء  جملس  جلسة  احلكومي 

العادية.
بعد انتهاء اجللسة قرابة الساعة 
وزير  ادىل  والنصف  السادسة 
باملقرارات  اجلراح  االعالم مجال 
االتية:«استعرض  الرمسية 
االعمال  جدول  الوزراء  جملس 
بنوده،  معظم  وأقرت  املقرر، 
اىل  بندين  او  بند  تأجيل  ومت 
من  ملزيد  املقبل  األسبوع 
باقي اجلدول فقد  اما  الدرس، 

اقر بالكامل.
ليس  ولكن  مهمة  البنود  كل 
استثنائي  شيء  من  هناك 
نقل  باستثناء  املالي،  باملعنى 
االحتياط  من  االموال  بعض 
الوزارات  بعض  اعمال  لتسيري 
بالنسبة  اما  امللحة.  للضرورة 
فسيعرض  املوازنة  ملوضوع 
الوزراء،  على جملس  جدا  قريبا 
استقامة  اىل  نصل  وبالتالي 

وانتظام يف الوضع املالي«.
حبث  سيتم  متى  سئل: 

املوازنة؟
اجاب: »ان شاء اهلل يف اقرب 
وقت، والرئيس احلريري ووزير 
املالية يضعان اللمسات االخرية 
عليها، وهي وصلت اىل االمانة 
وان  الوزراء  جمللس  العامة 
قريبة  جلسات  هناك  اهلل  شاء 

للنقاش«.
املتعلق  البند  عن  ماذا  سئل: 

مبوضوع االتصاالت؟

املتعلق  البند  ارجاء  »مت  اجاب: 
دقيقة   60 ال  مبوضوع 
لالتصاالت للمزيد من الدراسة، 
باالرقام  املتعلق  االخر  والبند 
املوزعة على الوزارات والدوائر 
من خالل إجراء عملية ضبط هلذه 
االرقام، لكي تصبح على حساب 
ال  وكي  واإلدارات  الوزارات 
حساب  على  ارقام  هناك  يبقى 

وزارة االتصاالت«.
سئل: يف الوقت الذي نتحدث 
للحكومة،  تقشفية  سياسة  عن 
احلد  برفع  يتعلق  بند  هناك 
الشهرية  للتعويضات  االدنى 
معيشة  غالء  زيادة  واعطاء 

للمتعاقدين يف الكونسرفتوار؟
االمر  »لقد مت حبث هذا  اجاب: 
مالية،  ودقة  مسؤولية  بكل 
ولكن هذه الفئة من املتعاقدين 
مل يستفيدو من أي من القوانني 
اليت صدرت يف السابق ال من 
غالء  قانون  وال   46 القانون 
جملس  اخذ  وبالتالي  املعيشة، 
الوزراء خيارا، بان يعدل بصيغة 
هناك  يكون  ان  بشكل  التعاقد 
هلؤالء  العدالة  من  االدنى  احلد 

املوظفني«.
سئل: كيف كانت األجواء؟

كانت  العادة  »مثل  اجاب: 
األجواء جيدة جدا«.

سئل: الوزيرة مي شدياق قالت 
لدى خروجها ان االجواء ظاهريا 
لتحت  »حتت  من  ولكن  جيدة 

كان هناك نكايات«؟
اخلاص،  شعورها  »هذا  اجاب: 
هذا  لدي  يكن  مل  فأنا 

الشعور«.

اجلراح بعد انتهاء جملس الوزراء:
 املوازنة وصلت اىل االمانة العامة جمللس 

الوزراء وهناك جلسات قريبة للنقاش

الحريري مرتئسا الجلسة
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
رعد  النائب حممد  برئاسة  االول 
بعده  وصدر  اعضائها  ومشاركة 
بيان استهل بالقول: »يف الرابع 
من شهر شعبان يوم والدة أبي 
العباس حامل لواء سيد  الفضل 
يف  احلسني  االمام  الشهداء 
كربالء، يستحضر اجلريح املقاوم 
ومعه كل اخوانه وأهله وجمتمعه، 
قيم االميان والتضحية والشهامة 
واحلب  وااليثار  والبطولة  والنبل 
الوالء  جتسيد  يف  والتفاني 
جريح  كل  ومع  احلق.  ونصرة 
يف  القيم  هذه  تنساب  مقاوم 
من  شهود  ابطاهلا  حية  مشاهد 
والصرب  والعزم  اليقني  اصحاب 
كل  يغدو  والشوق،  والشجاعة 
صلبا  راسخا  جبال  منهم  واحد 
قلبه  من  وتتفجر  العدو  بوجه 
والرمحة  واالخالص  احلب  ينابيع 
ان  وامته.  وطنه  وأبناء  الخوانه 
يسعها  ال  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
يف مثل هذا اليوم اال ان تعرب عن 
املقاومني  اجلرحى  لكل  وفائها 
مستلهمة  املباركة  وعوائلهم 
مواقف  وتضحياتهم  صربهم  من 
وااللتزام  واالستقامة  االباء 
باحلق والتصدي للظلم والفساد 

والباطل«.
كثرة  »رغم  البيان:  اضاف 
االعداء  يواصل  اليت  السهام 
بلغ  شعبنا  فإن  باجتاهنا،  رميها 
للدفاع  يؤهله  ما  احلصانة  من 
الوحدة  خيار  ملتزما  نفسه  عن 
والصمود واملقاومة الذي حيفظ 
ومينح  املصاحل  وحيمي  السيادة 
احلياة معنى العزة واالباء واحلرية 
الذي  اخليار  هذا  وان  والكرامة. 
الذي  هو  املقاوم  شعبنا  التزمه 
غري املعادالت يف لبنان واملنطقة 
الصهاينة  االعداء  شوكة  وكسر 
واحبط  االمريكان،  ومشغليهم 
ارادة  مع  املتصادمة  مشاريعهم 
ابناء وشعوب املنطقة، بدءا من 
اليمن  اىل  وصوال  فلسطني 
والعراق.  وسوريا  بلبنان  مرورا 
اليت  التسلطية  القرارات  وما 
يف  االمريكية  االدارة  تصدرها 
هذه الفرتة اال تعبري عن رد فعل 
اخضاع  يف  فشل  الذي  املنهزم 
يف  املقاومة  اجملتمعات  ارادة 
إلحاطة  يائسة  وحماولة  منطقتنا 
والعدو  املنطقة  يف  مستخدميه 
االسرائيلي بالعناية والرعاية ازاء 

تصاعد وتنامي خيار املقاومة«.
واكدت الكتلة »متسكها مبوجبات 
لبنان،  يف  الوطنية  السيادة 
يف  املتشاكسة  السياقات  رغم 
»االدارة  ان  معتربة  املنطقة«، 
االمريكية اليت فشلت سياساتها 
وسوريا  لبنان  يف  املنطقة  يف 
والعراق وفلسطني واليمن، ومل 
يكن حظها أوفر يف بقية البلدان 
اليت تدعي صداقتها يف املنطقة. 
استبدادها  عن  تكشف  أخذت 
السياسي من خالل اختاذ قرارات 
متفردة على الصعيد الدولي من 
الصهيوني  العدو  وتعطي  جهة 
جرعة دعم معنوي مؤقت من جهة 
االستبداد  هذا  بلغ  وقد  اخرى. 
الذي  االخري  القرار  مع  مداه 

االمريكية  االدارة  فيه  اعتربت 
منظمة  االيراني  الثوري  احلرس 
هلا  مثيل  ال  سابقة  يف  ارهابية 
الدولي  القانون  مستوى  على 
أن  ورغم  الدولية.  والعالقات 
هذا االستبداد ال يستطيع التحكم 
انه  اال  الدولية  العالقات  مبسار 
يعرب عن فجور االمريكي املهزوم 
اهلادىء  العقل  امام  وانكشافه 
للمقاومة  املتنامي  والفعل 
الدولي.  القانون  يف  املشروعة 
هذا  فإن  الدوافع  تكن  وايا 
القرار مدان شكال مضمونا ويعترب 
واالستقرار  لألمن  تهديد  مبعث 
عار  وصمة  وهو  الدوليني، 
جديدة يف سجل تاريخ االدارات 

االمريكية املتعاقبة«.
احلكومة  »اقرار  أن  واعتربت 
اللبنانية خلطة الكهرباء هو اجناز 
وضعه  متابعة  اىل  ندعو  مهم 
ان  اجل  من  التنفيذ  موضع 
ويتحقق«،  منه  اهلدف  يكتمل 
مبدية »أملها بأن تتعاون القوى 
السياسية لتطبيق اخلطة حتى ال 
تلقى مصري سابقاتها اليت كانت 
قد أقرت يف العام 2010 ثم يف 

العام 2012«.
قطوعات  اجناز  »وجوب  واكدت 
عامي  بني  للموازنات  احلساب 
1993 و 2017 واليت احيلت اىل 
ديوان احملاسبة، واسراع احلكومة 
املوازنة  مشروع  مناقشة  يف 
2019 واحالته اىل جملس النواب 

القراره«.
ورأت »ضررا كبريا جراء الركود 
الذي يطاول اخلدمات البلدية يف 
والبلدات،  املناطق  من  الكثري 
على  سلبا  ينعكس  الذي  االمر 
واالمنائي  االجتماعي  الصعيد 
ترميمه  يصعب  بشكل  واالداري 
وخصوصا يف البلدات الكبرية«، 
دفع  »وجوب  اىل  ودعت 
فيها  مبا  البلديات  مستحقات 
الصندوق  من  العاملني  رواتب 
البلدي املستقل واعتماد االليات 

االسرع لتحقيق ذلك«.
»يتوجب على  انه  وشددت على 
معاجلة  اىل  تسارع  أن  احلكومة 
ب عليها حقوق  القضايا اليت ترتَّ
لبعض املواطنني، كما هي احلال 
مع متطوعي الدفاع املدني الذي 
العام  يف  تثبيتهم  قانون  صدر 
2014، ثم جرى تعديله يف العام 
2017، اال ان تأخر صدور املراسيم 
التطبيقية له ال يزال يعيق انهاء 
قضيتهم العادلة واحملقة. كذلك 
عنها  اسفرت  اليت  النتائج  فإن 
املدنية  اخلدمة  جملس  مباريات 
اكثر  يف  االدارة  حاجات  لسد 
من جمال ومرفق، ال تزال عالقة 
مربرة  وال  مفهومة  غري  السباب 
كما هي احلال مع مأموري االحراج 
واحملاسبني  اجلويني  واملراقبني 
اجملازين واملساعدين القضائيني 
وزارة  يف  الصناديق  وامناء 
اىل  اضافة  وغريهم  االتصاالت 
تعطيل ترفيع موظفني يف القطاع 
العام من فئة اىل اخرى كما هي 
الرتبويني  املفتشني  مع  احلال 
ورؤساء  اجلمركية  والضابطة 
الكتلة  ان  وغريهم.  الدوائر 
تطالب بانصاف هؤالء املستحقني 

باسرع وقت ممكن«.

الوفاء للمقاومة: لالسراع يف مناقشة 
مشروع موازنة 2019 واقرار خطة 
الكهرباء اجناز مهم نأمل تطبيقه

اإليطالي  الربملان  صوت 
التعاون  اتفاقية  على  باالمجاع 
اللبنانية  احلكومتني  بني 
عدة  مداخالت  بعد  واإليطالية، 
اليت  اإليطالية  األحزاب  ملمثلي 
أكدت أهمية العالقة بني لبنان 
وايطاليا وصوتت على االتفاقية 

باالمجاع.
ومتيزت مداخلة النائب اإليطالي 
سلفاتوره ديده باسم تكتل أخوة 
إيطاليا وكان هلا األثر اإلجيابي 
 »: قال  حيث  اجمللس  يف 
الربملان  أعضاء  ان مجيع  اعتقد 
مسرورون لتطور العالقات بني 
كانت  بلبنان  عالقتنا  بلدينا. 
الروابط  اىل  نظرا  مميزة  دائما 

التارخيية والثقافية بينهما«.
بلبنان  عالقتنا  :«تتطور  اضاف 
بدأت  أن  منذ  فأكثر  أكثر 
مشاركة حنو الف جندي يف مهمة 

حفظ السالم لقوات اليونيفيل، 
ينفذون هذه املهمة بكل إخالص 
الذين  احملليني  السكان  وحمبة 
لبلدنا.  وألود  االحرتام  يكنون 
تشهد على هذه العالقة الطيبة 
سفرية لبنان يف إيطاليا السيدة 
كل  تؤكد يف  اليت  مريا ضاهر 
مناسبة على أهمية دور الكتيبة 
التارخيية  والعالقات  اإليطالية 

بني بلدينا« .
بني  العالقات  »إن   : وتابع 
بلدينا تعود إىل التاريخ القديم 
وجند العديد من املواقع األثرية 
الرومانية يف لبنان واليت ميكن 

زيارتها«.
النازحني  مسألة  اىل  وتطرق 
لبنان  :«أن  وأكد  السوريني 
وعلينا  األكرب  العبء  يتحمل 
جيب مساعدته لتحمل املسؤولية 

واعادتهم اىل بلدهم«.

الربملان اإليطالي صوت باالمجاع على 
اتفاقية التعاون بني لبنان وايطاليا

جملس  رئيس  نائب  زار   
املعهد  الفرزلي  ايلي  النواب 
الدكوانة  يف  االنطوني  الفين 
رئيس  استقباله  حيث كان يف 
بو  شربل  االب  املعهد  ومدير 
العامة  العالقات  ومدير  عبود 
اجلاويش  جان  والربوتوكول 

وأساتذة املعهد.
املطران  استقباله  يف  وكان 
املركز  مدير  عطاهلل،  مسعان 
عبدو  االب  لالعالم  الكاثوليكي 
لرابطة  العام  املرشد  ابو كسم، 
األخوايات يف لبنان األب إدمون 
الخوية  اإلقليمي  املرشد   ، رزق 
شعيا،  دافيد  االب  الفرسان 
العام  وامدير  ايليا  بشارة  األب 
يف جملس النواب كريستني زعرت 

معلوف والسيد ايلي جرجس.
أقسام  على  الفرزلي  وجال 
وكتابة  الفسيفساء  املعهد: 
األيقونات واخلط العربي والرسم 

على الزجاج.
كلمة  بوعبود  االب  القى  ثم 
قال فيها: »ان عودة النازحني 
ضرورة  اليوم  باتت  السوريني 
ما  يف  لبنان  يقع  ال  كي  ملحة 
عن  ناهيك  سابقا،  فيه  وقع 
يرزح  اليت  االقتصادية  االزمة 
حتتها املواطنون. دولة الرئيس 
أكرر الرتحيب بكم ونعول عليكم 
صورة  على  احلفاظ  يف  الكثري 
والثقافية،  احلضارية  لبنان 

واشكر من ساهم يف اجناح هذه 
الزيارة«.

كلمة  الفرزلي  القى  بدوره 
حضرة  »اشكر  فيها:  قال 
االنطوني  بوعبود  شربل  األب 
املعهد،  وإدارة  دعوته  على 
ونشر  للتعاون  العزم  ونشد 
الفن والثقافة يف ارجاء لبنان، 
الفنية  التجربة  هذه  تعمم  وان 
كافة«.  اللبنانية  األراضي  على 
ان  كلمته  يف  الفرزلي  واعترب 
»الرهبانيات املارونية يف لبنان 
الوطين  اإلرث  ومازالت  كانت 

والروحي والثقايف«.
التحية للبطريك املاروني  ووجه 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي، مستذكرا »دور املوارنة 
يف الشرق والدور الكبري الذي 
لعبته الطائفة املارونية«، وقال: 
»إن لبنان يتعافى جبهود فخامة 
الفساد  مكافحة  الرئيس ومحلة 

مستمرة«.
قبل  دون  الفرزلي  وكان 
السجل  يف  كلمة  مغادرته 
فيها  متنى  للمعهد،  الذهيب 
للمعهد »التوفيق ومتابعة العمل 
إذ  السامية،  الرسالة  هذه  يف 

يصور صورة لبنان احلقيقية«.
بوعبود  قدم  اخلتام  ويف 
للفرزلي،  املذهبة  امليدالية 
وأقيم غداء على شرف الفرزلي 

والوفد املرافق.

تكتل  عضو  إستغرب   
النائب  القوية«  »اجلمهورية 
بيان،  يف  عاصي  بو  بيار 
واحلكومي  الرمسي  »الصمت 
حزب  رئيس  مبادرة  حيال 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع 
لعودة النازحني السوريني من 

لبنان اىل بالدهم«.
وذكر بو عاصي بأن »املبادرة 
مبنية على عودة النازحني اىل 
واذا  روسية،  برعاية  سوريا 
قراهم  اىل  عودتهم  تعذرت 
اىل  العودة  فلتكن  وبلداتهم 
يعيشون  اليت  كتلك  خميمات 
يف  ولكن  لبنان  يف  فيها 

الداخل السوري«.
خص  ما  »يف  انه  اىل  وأشار 
اوضاعهم املعيشية واالنسانية 
واملنظمات  املاحنني  على  فما 

سوى  واجلمعيات  الدولية 
االستمرار يف تأمني التقدميات 
اليوم  عليها  حيصلون  اليت 
اىل  عودتهم  عند  لبنان  يف 
هذا  ويف  السورية  االراضي 
وشعبه،  للبنان  حيوية  مصلحة 

كما للنازحني السوريني«.
وختم: »من البديهي القول إن 
ما من شيء سيتغري اذا مل يقم 
لبنان الرمسي جبهد دبلوماسي 
الروسي  اجلانب  جتاه  جدي 
اىل  وصوال  الدولي  واجملتمع 
ومغادرة  املنشود  اهلدف 
اللبنانية  االراضي  النازحني 
وعودتهم اىل ديارهم ويف ذلك 
مصلحة حيوية للبنان، فكل يوم 
مير يكبده خسائر فادحة ال قدرة 
له على احتماهلا ويبعد النازحني 

عن بالدهم خطوة اضافية«.

بو عاصي: أستغرب الصمت الرمسي واحلكومي 
حيال مبادرة جعجع لعودة النازحني السوريني

زار املعهد الفين االنطوني يف الدكوانة

الفرزلي: محلة مكافحة الفساد مستمرة
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لـبنانيات

الكتائب  حزب  رئيس  استقبل 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
اليوم، وفدا من احلزب التقدمي 
مروان  النواب  ضم  االشرتاكي 
احلسن  ابو  هادي  محاده، 
عام  ،أمني  الصايغ  وفيصل 
مستشار  ناصر،  ظافر  احلزب 
النائب تيمور جنبالط حسام حرب 
حممد  االقتصادي  واملستشار 
النائب  حضور  يف  بصبوص، 
السابق  ،النائب  حنكش  الياس 
الكتائب  عام  امني  اهلرب،  فادي 
اجمللس  رئيس  جناريان،  نزار 
يف  االجتماعي  االقتصادي 
الكتائب جان طويلة ومستشارة 

اجلميل احملامية الرا سعاده.
وقال اجلميل: ان »ما حصل يف 
جملس الوزراء مل يكن اقرارا خلطة 
الكهرباء بقدر ما كان اتفاقا على 
خمالفة قانون احملاسبة العمومية 
وكل قواعد التلزيم«، معتربا ان 
يف  املناقصات  دائرة  »إشراك 
العملية كما جاء ليس سوى وهم 
الذي  »الثمن  من  كبري«، حمذرا 
االخفاقات  هذه  جراء  سيدفع 

املتتالية«.
»عرض  اللقاء  خالل  يف  وجرى 
أعدها  اقتصادية  لورقة 
اإلصالحات  تتناول  االشرتاكي 
الضرورية على املستويات كافة 
االقتصادي  بالوضع  للنهوض 
الكتائب  حزب  وقدم  املرتدي. 
طرحها  اليت  االقتصادية  رؤيته 
 131 االنتخابي  برناجمه  يف 
ومت  للورقتني  مناقشة  وكانت 
اللقاءات  مواصلة  على  االتفاق 
لبحث امكانية التعاون يف نقاط 

التالقي املشرتك«.
»يف  محاده:  قال  اللقاء  بعد 
الدميوقراطي  اللقاء  جولة  سياق 
االشرتاكي  التقدمي  واحلزب 
الفاعلة  السياسية  القوى  على 
يف البلد كانت لنا جلسة خاصة، 
مثمرة ومحيمة مع حزب الكتائب 
سامي  النائب  برئاسة  اللبنانية 
ميكن  اجللسة  وهذه  اجلميل 
التاليتني،  بالعبارتني  اختصارها 
التقدمي  من  بعض  »الكتائب 
من  بعض  وحنن  املعارضة  يف 
الكتائب يف احلكومة« ومن هنا 
احلزبني  بني  املستمر  التنسيق 
املصلحة  أجل  من  والكتلتني 

العامة«.
اضاف :«كانت لنا فرصة تقديم 
الكتائب  اىل  التقدمي  ورقة 
اىل  سيصار  ورقتهم  وتلقي 
اكثر  وستشاهدون  درسهما 
واكثر قبل وبعد جلسات جملس 
التعاطي  ويف  والنواب  الوزراء 
الذي  التعاون  العام  الرأي  مع 
بدأ بني الطرفني منذ مدة طويلة 
توج يف اجلبل مع الرئيس امني 
اجلميل  بيار  والشهيد  اجلميل 
واآلن مع الرئيس سامي اجلميل 
عائلية  شبه  عالقة  تربطه  الذي 
ورئيس  االشرتاكي  رئيس  مع 
النائب تيمور  الدميقراطي  اللقاء 
سيكون  اللقاء  هذا  جنبالط. 
واستكشاف  لطريق  استكماال 

الوطن  انقاذ  اىل  يؤدي  لطريق 
السيادية  املعايري  كل  يف 

واالقتصادية واالجتماعية«.
سؤال  على  ردا  محاده  واعترب 
من  الكثري  يف  »االشرتاكي  ان 
يكون  احلكومة  داخل  مواقفه 
من  الكتائب  موقف  اىل  أقرب 
وسنكمل  احلكومة  أعضاء  موقف 
بروح  الكتائب  مع  الطريق 

التعاون والصداقة«.
الجميل

ثم حتدث اجلميل فقال: »أرحب 
نوابا  التقدمي  احلزب  بوفد 
ومسؤولني والوزير مروان محاده 
الذي هو شهيد حي ورفيق نضال 
يف مسرية السيادة واالستقالل 
من  ذلك  ضريبة  دفع  وهو 
مقدسا  يبقى  األمر  وهذا  جسده 
لبنان  حرية  طريق  على  لدينا 
واستقالله«، معتربا ان »الكتائب 
واالشرتاكي يتقامسان عددا من 
املواقف املشرتكة«، ومتمنيا ان 
»ينتقلوا اىل املعارضة لتشكيل 
جملس  يف  أكرب  معارض  تكتل 

النواب«.
عديدة  »اخفاقات  اىل  وأشار 
مثنها  سندفع  البلد  يف  حتصل 
مجيعا واالنتصارات الوهمية اليت 
نسمعها على أكثر من صعيد هي 
يف غري مكانها على اإلطالق يف 

الوضع الذي مير فيه البلد«.
وأضاف : »يهمنا ان حنصل على 
كهرباء 24 ساعة على 24 وهذا 
اسهل ما ميكن ان يتحقق يف اي 
بلد يف العامل وحنن نتحدث كما 
لو كنا نطلق صاروخا اىل القمر 
وهناك دول اكثر تأخرا منا متكنت 

من احلصول على الكهرباء«.
وتابع: »السؤال اليوم هو كيف 
وبأي  الكهرباء  على  سنحصل 
هذا  يف  الشفافية  وتطبيق  مثن 
اخلطة  اقرار  ولألسف  املوضوع 
بالشكل الذي اتى فيه يف جملس 
الوزراء مل يكن اتفاقا على اقرار 
على  اتفاقا  كان  ما  بقدر  اخلطة 
خمالفة قانون احملاسبة العمومية 
واشراك  التلزيم  قواعد  وكل 
دائرة املناقصات مل يكن سوى 
وهم كبري فالوزارة هي من يضع 
دفرت الشروط ويفض العروض 
دائرة  مهمة  من  يتبق  ومل 
العملية  تتم  ان  املناقصات غري 
يف املبنى التابع هلا فقط. وما 
على االعالم اال ان يقرأ ما صدر 
ان  ليعرف  الوزراء  جملس  عن 
ان  وعلينا  صحيح  غري  يقال  ما 
امللف  هذا  يف  جيري  ملا  نتنبه 
جملس  تعيني  دون  من  ألنه 
وهيئة  لبنان  لكهرباء  ادارة 
احملاسبة  قانون  واحرتام  ناظمة 
بني  الشراكة  وقانون  العمومية 
القطاع العام واخلاص ويف غياب 
املعايري األربعة هذه ال نعرف ما 
الذي ميكن ان يرعى عملية تلزيم 
كهرباء لبنان ولذلك حنن نتخوف 
من الذي حصل ونتمنى ان يصار 
جملس  يف  األمر  تصحيح  اىل 
النواب يوم األربعاء املقبل خالل 

اجللسة التشريعية«.

سامي اجلميل استقبل وفدا من التقدمي: ما حصل مل يكن 
اقرارا خلطة الكهرباء بل خرقا لقانون مبدأ احملاسبة العمومية
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وزارة  يف  االول  امس  عقدت 
حمادثات  واملغرتبني  اخلارجية 
وقربص،  لبنان  بني  موسعة 
اللبناني  اجلانب  عن  فيها  شارك 
باسيل  جربان  اخلارجية  وزير 
البستاني،  ندى  الطاقة  ووزيرة 
وزيرا  القربصي  اجلانب  وعن 
نيكوس  القربصي  اخلارجية 
والطاقة  كريستودوليديس 
يورغوس  والصناعة  والتجارة 
احملادثات  وركزت  الكورتريبس. 
على موضوع النفط واالستثمارات 

اللبنانية يف قربص.
باسيل

عقد  احملادثات،  نهاية  ويف 
استهله  مشرتك،  صحايف  مؤمتر 
»تشرفنا  بالقول:  باسيل  الوزير 
الضيفني  باستقبال  ددا  جمجُ اليوم 
حمادثات  وعقدنا  الصديقني، 
اخلارجية،  مستوى  على  ثنائية 
حيث حبثنا يف املواضيع املشرتكة 
وخصوصا  الثنائية  والعالقات 
وهو  أال  دائما  احلاضر  املوضوع 
عقد  وضرورة  النازحني،  موضوع 
فرتة  منذ  تنتظر  كانت  اتفاقيات 
العالي  بالتعليم  وتتعلق  طويلة 
وقبول  بالشهادات  واالعرتاف 
مسألة  أو  والرتحيل  االشخاص 
على  واتفقنا  االطفال.  حضانة 
بعضنا  اجابة  او  اجنازها  ضرورة 

بشأنها«.
األهم  »املوضوع  باسيل:  وتابع 
به،  حبثنا  الذي  بيننا  واملشرتك 
عدم  وكيفية  والغاز  النفط  هو 
الفرص،  من  املزيد  تفويت 
خصوصا وان لبنان أطلق الدورة 
الثانية للرتاخيص، وقربص قامت 
تلزميات  وأجنزت  الثالثة  بدورتها 
عدة، وهي يف مرحلة إطالق عدة 
وبطبيعة  جديدة.  استكشافات 
يتم  قد   2020 العام  يف  احلال 
من  استكشافية  بئر  حفر  إطالق 
احلدود  على  ولكن  قربص  جهة 
يستوجب  ما  اللبنانية،  القربصية 
باتفاقياتنا  اإلسراع  علينا 
الثنائية. وهذا أمر كانت قد بدأت 
مع  اللبنانية  الطاقة  وزارة  به 
نظريتهاالقربصية يف العام 2013 
ووصلتا اىل مرحلة معينة. واليوم 
اتفقنا على استكمال هذا العمل، 
السابع  يف  أوليا  موعدا  وحددنا 
من شهر أيار املقبل ملقارنة نقاط 
التوافق واالختالف، على ان تكون 
حزيران  شهر  الثانية يف  املرحلة 
املقبل خالل انعقاد القمة الثالثية 
ان  واتفقنا  أدق،  تقييم  إلجراء 
هذا  من  ايلول  أول  يف  حناول 
العام انهاء اتفاقية التقاسم بيننا 
يف موضوع النفط، على ان يتبع 
ذلك البدء مبباحثات لالتفاقات بني 
احلدود  مواضيع  حول  احلكومتني 
واخلطوط وكل املنشآت اليت من 
املمكن ان تكون مشرتكة، سواء 
للتوريد  او  للتصنيع  او  للنقل 
بالغاز  يتعلق  ما  لكل  والتصدير 
والنفط، وهذا كله ضمن سياسة 
متابعتها  ونود  املتوسط  الشرق 

مع قربص«.
لبنان  ان  تعلمون  »أنتم  اضاف: 
االخري  املنتدى  يف  يشارك  مل 
بسبب  مصر  يف  عقد  الذي 
اتفقنا  لكننا  اسرائيل،  مشاركة 
مع اجلانب القربصي ان نتابع معا 
ما حيصل على هذه اجلبهة لوجود 

أمور قد تتعلق بنا. اال ان األهم 
اننا وقربص تربطنا عالقات اكثر 
صداقة  عالقات  هي  ودية،  من 
ونطمح ان تكون اسرتاتيجية ننظر 
فيها اىل مستقبل مشرتك. واعود 
جارتنا  هي  قربص  ان  واكرر 
الذي  والبحر  اوروبا،  األقرب يف 
بعضنا،  ايضا بني  يربط  يفصلنا 
علينا  جيب  انه  أردد  دائما  وانا 
مشاريع  يف  قربص  مع  اإلرتباط 
مياه  خطوط  مثل  كثرية،  مادية 
من  مينع  شيء  وال  ونفط،  وغاز 
خط للمواصالت يف مرحلة الحقة، 
وبالتالي طرحنا من جانبنا ان اي 
استثماره  سيتم  بيننا  اكتشاف 
يف مشاريع مشرتكة بني البلدين 
سواء كانت املشاريع اليت ذكرتها 
يف  تصب  اخرى  مشاريع  اي  او 
من  بيننا  املشرتكة  املصاحل 
سياحة وزراعة واقتصاد وجتارة. 
من  ببعيدين  لسنا  حنن  وبالتالي 
من  سويا  نستفيد  ان  امكانية 
نفطي  او  غازي  اكتشاف  اي 
واألهم،  البلدين.  بني  مشرتك 
صديقة  دولة  مع  نتعامل  وألننا 
احملادثات  حتصل  ان  جيب  جدا، 
كلها يف جو بناء وإجيابي وعملي، 
ولذلك حددنا مواعيد للوصول اىل 

اإلتفاقيات املشرتكة«.
النفط  »موضوع  باسيل:  وختم 
والغاز واسع وال ينتهي وال ميكن 
اختصار كل احملادثات اليت قمنا 
بها، إمنا اود القول اننا قد أضعنا 
وال  والوقت،  الفرص  من  الكثري 
جمال للبنان ان خيسر املزيد من 
الوقت، وعلى ابواب إطالق دورة 
املقبلة  املزايدات  او  املناقصات 
لدينا صديق مثل قربص نتعاون 
معه ونتكل عليه لنعزز معا موقعنا 
شرق  يف  والغازي  النفطي 
اجلانب  مع  وبعالقاتنا  املتوسط، 
اجلانب  ومع  جهة  من  االوروبي 
الثانية،  اجلهة  من  املتوسطي 
اكثر واكثر اىل تعزيز  وسنسعى 
تعاوننا وصوال اىل حلفنا النفطي 

والغازي يف هذا اجملال«.
وزير الخارجية القربصي

بدوره، عرب وزير الشؤون اخلارجية 
القربصي عن سعادته بالعودة إىل 
بريوت، معربا عن تقديره وشكره 
اليت  احلارة  اللبنانية  للضيافة 

حظي بها والوفد القربصي.
وقال: »إن اجتماع اليوم الذي أتى 
عقب  اللقاءات،  من  سلسلة  بعد 
االجتماع الوزاري الثالثي )قربص-

اليونان-لبنان(، وبعد بضعة أشهر 

حمادثات لبنانية قربصية يف اخلارجية
 باسيل: النهاء اتفاقية التقاسم يف موضوع النفط 1 ايلول

 كريستودوليديس: لن نشارك يف أي مشروع ينتهك حقوق لبنان

وبني  بينه  عقد  الذي  اللقاء  من 
الوزير باسيل على هامش املؤمتر 
لإلجتماع  التحضريي  الوزاري 
بروكسل-  يف  العربي-األوروبي 
البلدين وتصميمهما  يعكس رغبة 
على مواصلة العمل من أجل تعزيز 
منطقة  يف  املشرتكة،  عالقاتهما 

تواجه العديد من التحديات«.
وأكد دعم بالده الثابت الستقرار 
مشددا  وازدهاره،  وأمنه  لبنان 
شرق  منطقة  أمن  »أن  على 
املتوسط مرتبط إىل حد كبري بقوة 

وأمن واستقرار لبنان«.
قد  اليوم  »نقاشات  أن  وأعلن 
بعد  الطاقة  قطاع  حول  متحورت 
إىل  الطاقة  وزيري  انضمام 
سروره  عن  معربا  االجتماع«، 
احلاصلة  اإلجيابية  »بالتطورات 
على  ولبنان  قربص  من  كل  يف 
املواد  عن  التنقيب  مستوى 
اهليدروكربونية، يف ظل االهتمام 
الدولية  الشركات  تظهره  الذي 
املنطقة  يف  لإلستثمار  العمالقة 
االقتصادية اخلالصة يف كل من 

قربص ولبنان«.
»أن  أكد  السياق  هذا  ويف 
دعم  على  شددا  قد  اجلانبني 
لكل منهما يف  السيادية  احلقوق 
املوارد  واستغالل  استكشاف 
البحرية  املناطق  ضمن  الطبيعية 
مبا  وذلك  منهما،  لكل  التابعة 
الدولي،  القانون  مع  يتطابق 
املتحدة  األمم  اتفاقية  سيما  وال 
 ،»UNCLOSالبحار لقانون 
احلقوق  حترتم  »قربص  مضيفا: 
املنطقة  دول  جلميع  السيادية 
يف  مبا  البحرية،  مناطقها  داخل 
قربص  »أن  مؤكدا  لبنان«،  ذلك 
ال ولن تشارك يف أي مشروع قد 

ينتهك حقوق لبنان«.
بني  االتفاق  نقاط  عن  وأعلن 

لبنان وقربص:
- إطالق نقاش من أجل التوصل 
بشأن  ثنائي  إطاري  اتفاق  إىل 
تنمية املواد اهليدروكربونية اليت 
فياملنطقة  الوسطي  اخلط  تعرب 
للبنان  اخلالصة  االقتصادية 

وقربص.
- إطالق نقاش من أجل التحضري 
لتوقيع وإبرام اتفاق ثنائي بشأن 
املغمور  الثقايف  الرتاث  محاية 
باملياه من عمليات التنقيب الغري 

مشروعة.
وتوقيع  لدرس  التعاون   -
البحث  جمال  يف  للتعاون  اتفاق 

واإلنقاذ«.

الوزير  نوه  النزوح،  موضع  ويف 
بـ«الكرم  كريستودوليديس 
الذي يظهره الشعب اللبناني يف 
استقباله 1,5 مليون نازح سوري 
أعباء،  من  ذلك  يستتبعه  وما 
وكبادرة حسن نية أعلن عن تقديم 
يورو،   50,000 مببلغ  هبة  بالده 
تسهل  مشاريع  يف  الستخدامها 
من  اللبنانيات  الفتيات  وصول 
التعليم«،  إىل  احملرومة  الفئات 
أن بالده  الوقت عينه  مؤكدا يف 
»ستواصل مساعدة لبنان للتغلب 
من  يواجهها  اليت  التحديات  على 
جراء النزوح، سواء على املستوى 
الثنائي أو عرباالحتاد األوروبي«، 
مشريا إىل أن »قربص ستساهم 
يف  يورو  مليون   1،17 مببلغ 
لصاحل  األوروبي  االحتاد  ميزانية 
لبنان  يف  السوريني  الالجئني 
-2019 املمتدة  للفرتة  واألردن 

.»2023
وزير الطاقة القربصي

الطاقة  وزير  أكد  جهته،  من 
القربصي  والصناعة  والتجارة 
لبنان  بني  االتفاق  »جرى  أنه 
مرحلتني:  على  للعمل  وقربص 
حول  اتفاق  توقيع  األوىل  تشمل 
إجياد أسواق لبيع الغاز املستخرج 
من البلدين، أما الثانية فتتضمن 
للغاز  أنابيب  خط  ملد  مشروعا 
بني لبنان وقربص«. وشدد على 
الزخم  من  االستفادة  »ضرورة 
منطقة شرق  حاليا جلعل  املوجود 
يف  بالتنافسية  حتظى  املتوسط 

قطاع النفط والغاز«.
كان  إذا  عما  سؤال  على  وردا 
النزاع  إىل  االجتماع  تطرق  قد 
لبنان  بني  البحرية  احلدود  حول 
الوزير  أعلن  وإسرائيل،  وقربص 
بالده  أن  كريستودوليديس 
لتسهيل  دور  للعب  »جاهزة 

التوصل إىل حل هلذا النزاع«.
البستاني

عن  البستاني  الوزيرة  وأعلنت 
اعداد اتفاقية إطار، تتعلق بتطوير 
اهليدروكربونية  املكامن  وإنتاج 
البحرية،  احلدود  على  املشرتكة 
ايلول  شهر  يف  توقيعها  بهدف 
وأشارت  أولوية«.  وهي  املقبل، 
على  اإلتفاق  »مت  قد  انه  اىل 
مشاريع  يف  والتعاون  التنسيق 
البنى التحتية املرتبطة بنقل الغاز 
الطبيعي، سواء كانت على شكل 
أنابيب او بوسطة منشآت لتسييل 
الغاز، والعمل على إبرام اتفاقية 

يف هذا الشأن«.
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لـبنانيات

فخامة  لكم  أقول  أن  وأود 
مصلحة يف  لدينا  إن  الرئيس، 
واليت  ايضا،  قربص  مع  ذلك 
هي اكثر قربا اليكم من قربها 
من الوطن االم االغريقي. ويف 
هذا االطار من التعاون الثالثي 
وقربص  اليونان  من  كل  بني 
ستكون  الثمار  فان  ولبنان، 
خمتلف  على  االهمية  غاية  يف 
الصعد، مبا يف ذلك على صعيد 
البحار  قانون  واحرتام  تطبيق 
قليل.  منذ  اليه  اشرمت  الذي 
وانا ارغب يف ان اقول لكم ما 
يلي: ان كل من اراد ان يتحدث 
خاصة  اقتصادية  منطقة  عن 
ميكنه  ال  له،  حصرية  بصورة 
قانون  احرتام  عن  يتغاضى  ان 
البحار. هذا امر ال ميكن تصوره. 
واوروبيني،  كيونانيني  وحنن 
حول  قطعية  بصورة  واضحون 
ايضا  يشكل  الذي  االمر  هذا 
حنن  االوروبي.  لالحتاد  موقفا 
لدينا اذا حوار احلضارات الذي 
جهة  ومن  جهة،  من  سينطلق 
الثالثي  احلوار  هناك  ثانية 
يف  ألرغب  واني  انطلق.  الذي 
ان اشدد، مرة جديدة، على ان 
اساسا حلضاراتنا.  يشكل  االمر 
وحنن نود ان نتحاور مع خمتلف 
احلضارات، ويف حوارنا الثالثي، 
حنن مل نستثن احدا، ومن يود 
بامكانه  احلوار  يف  املشاركة 
القانون  اطار  يف  املشاركة، 

الدولي.
من هنا فإن تعاوننا كما صداقتنا 
يسريان  وال  أحدا  يستثنيان  ال 
يف معاكسة احد. على العكس، 
نقدمه  منوذج  هو  حوارنا  فإن 
ان  ميكنهم  الذين  اآلخرين  اىل 
اآلن،  ننطلق  حنن  به.  يسريوا 
ليس  لذلك،  الوقت  حان  ولقد 
فقط باسم اليونان فحسب، بل 
وانا  االوروبي.  االحتاد  باسم 
امثل هنا امامكم اوروبا باسرها، 
كوني رئيسا ألحدى دول االحتاد 
لكم  اجدد  ان  واود  االوروبي. 
لبنان  قدمه  ملا  االمتنان  مدى 
وشعبه يف اطار املأساة الكربى 

اليت عرفها الشرق االوسط«.
لقد  الرئيس،  »فخامة  وقال: 
حتملتم مسؤوليات جسام نتيجة 
ان  واقول  املنطقة.  احلرب يف 
كان  مما  بكثري  اكرب  عبء  هذا 
اكثر  فهناك  حتمله.  بامكانكم 
من مليون ونصف مليون الجىء 
استقبلهم بلدكم. ومن واجيب ان 
اقول لكم اننا يف غاية االمتنان 
اعطى  الذي  ولشعبكم  لكم 
االنسانية  لروحه  حقيقيا  منوذجا 
والجل  لديه،  التضامن  ولقيمة 
جانبكم.  اىل  دائما  حنن  ذلك 
من  بنوع  اتوجه  ان  هنا  واود 
االنتقاد اىل اوروبا، كون بالدي 
عضوا يف االحتاد االوروبي: ان 
كبريا  قدرا  اظهر  كبلدكم  بلدا 
من عظمة النفس اليت لديه جتاه 
العون،  الذين طلبوا منه  البشر 
مل حيصل على جواب مالئم من 

االحتاد االوروبي.
أوروبا،  إن  أقول  أن  وأود 
يف  تكن  مل  لنا،  اليت  اوروبا 
الواقع حاضرة بالقدر الذي كان 
يتوجب عليها، منذ البدء، عندما 
اندلعت احلرب او استمرت هنا. 
ثقافتها  اوروبا  احرتمت  فلو 
الوقت  يف  وتدخلت  وتارخيها، 
عليها ذلك،  يتوجب  الذي كان 
كانت  احلرب  ان  لواثق  فإني 

واني  بكثري،  اآلن  قبل  انتهت 
كانت  النتائج  بان  ايضا  لواثق 
لتكون اقل بكثري مما شاهدناه 

فيما بعد«.
وتابع: »لألسف مل تتمكن اوروبا 
حضورا مما  اكثر  تكون  ان  من 
ولذلك  استطاعتها.  يف  كان 
اوروبا  ان  القول  على  اجرؤ 
كانت  اليت  بااللتزامات  تف  مل 
اىل  باالستناد  اليها  لتؤول 
انه  واعتقد  وتارخيها.  ثقافتها 
ال جيب علينا ان نغش انفسنا. 
صادقون  االوروبيني  حنن 
وننتقد  ذواتنا  مع  الدوام  على 
انفسنا. واعتقد ان موقف اوروبا 
هذا وجه ضربة قاسية لرمزيتها. 
اال ان الوقت ليس ابدا متأخرا، 
فنحن االوروبيني مصممون على 
ان نعكس االجتاه، وها حنن اآلن 
جاهزون لبذل كل ما يف وسعنا 
وملساعدة  احلرب  انهاء  ألجل 
هم  الذين  املستطاع مجيع  قدر 
يف حاجة هلا. كما اننا نقف اىل 
قيمنا  على  للمحافظة  جانبكم 
املشرتكة، ويف طليعتها الروح 
االنسانية والتضامن. اني لواثق 
سيقوم  االوروبي  االحتاد  ان 
فخامة  ايضا،  ولواثق  بذلك، 
انطالقا  انه  الصديق،  الرئيس 
الدناءة  البالغة  احلرب  هذه  من 
يف الشرق االوسط، حنن مجيعنا 
الثقافة  حضارة  على  نرتكز  من 
االنسانية،  والروح  والتضامن 
القواعد  ارساء  اىل  سنتوصل 
نسمح  لن  اساسها  على  اليت 
وسنبذل  احلروب،  باندالع  ابدا 
كل ما يف وسعنا لتجنبها. هذا 
وكمواطنني  كافراد،  واجبنا  هو 
ليس  واجبنا  ان  دميوقراطيني. 
بعيد  من  احلرب  اىل  نتطلع  ان 
والبدء بالتباكي، هذا ال جيب ان 
نتحمل  ان  علينا  به. حنن  نقوم 
عينه  الوقت  يف  مسؤولياتنا 
الذي تنشب فيه ازمة او تندلع 

حرب«.
اضاف: »أود أن أقول لكم إننا 
لبنان كي يستعيد طريق  ندعم 
العيش اخلالق اهلانئ والنمو، يف 
استعاد  الذي  االوسط  الشرق 
كامل منوه وانطالقته، واستعاد 
لكي  لبنان  ندعم  حنن  السالم. 
القانون  اطار  ضمن  له،  يكون 
من  له  يعود  ما  كل  الدولي، 
بسيادته  يتعلق  ما  يف  حقوق، 
الوطنية، ومصاحله. حنن نطالب 
واوروبيني،  كيونانيني  ونصر، 
الدولي  القانون  احرتام  على 
بصورة  اجلميع،  اىل  بالنسبة 
عادلة ومتساوية، ألنه يف خالف 
ذلك ال يبقى للقانون الدولي من 
معنى. وهذا القانون ال ميكن ان 
يطبق بصورة اختيارية، واقصد 
بذلك انه انطالقا من سلطة كل 
تطبيق  اساس  وعلى  دولة. 
عادلة  بصورة  الدولي  القانون 
لبنان  ندعم  فأننا  ومتساوية، 
يتعلق حبقوقه ومصاحله  ما  يف 
الوطنية.  وسيادته  وحدوده 
ان  واوروبي،  كيوناني  واكرر، 
هذا االمر ينطبق على كافة دول 
هذه املنطقة ذات السيادة، كي 
ان  فهم:  سؤ  هناك  يكون  ال 
كافة القواعد القانونية جيب ان 
تطبق بطريقة عادلة ومتساوية، 
وبروح من االنصاف، إذ ال جيب 
حقوقه حمفوظة  االقوى  جيد  ان 
يتعلق  ما  يف  غريه،  من  اكثر 
الوطنية  وسيادته  باراضيه 
الطريقة  هي  هذه  وحدوده. 
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اليت نرى فيها، حنن اليونانيني 
تطبيق  كيفية  واالوروبيني، 

القانون الدولي.
هنا،  من  »انطالقا  وختم: 
البالغ،  شكري  لكم  أكرر 
على  الصديق،  الرئيس  فخامة 
ان  اؤكد  ان  واود  دعوتكم، 
لقاءنا ساهم يف توطيد عالقاتنا 
املشرتكة.  صداقتنا  وروابط 
ومن جهيت، ارغب يف ان تشكل 
صداقتنا  بأن  وعدا  زيارتي 
اىل  بعد  سرتتقي  املمتازة 
مراتب افضل. فلنحفظ ذلك يف 
ذاكرتنا. كما اود ايضا ان اوجه 
يف  اثينا  لزيارة  الدعوة  اليكم 
اسرع وقت ممكن، وهي مدينة 
تعرفونها بال شك. وانا ال اشعر 
بريوت  يف  ابدا  غريبا  نفسي 
عندما  انكم  واعتقد  ولبنان، 
تشعروا  لن  اثينا  اىل  ستأتون 
سيكون  هذا  فيها.  بالغربة 
ان  وسعادة  افتخار  مدعاة  لنا 
ان  لنا  وتتيحوا  بالدنا،  تزوروا 
احرتامنا  مدى  لكم جمددا  نظهر 
للعامل  اظهرمتوه  الذي  النموذج 
تارخيه  حيرتم  كشعب  بأسره، 
العدد  استضاف  حني  وتراثه، 
االكرب من النازحني. لكم منا كل 

االحرتام«.
السجل الذهبي

الصحايف،  املؤمتر  انتهاء  وبعد 
يف  اليوناني  الرئيس  دون 
الكلمة  للقصر  الذهيب  السجل 
دعوتي  على  التالية:«أشكركم 
والغين  اجلميل  بلدكم  لزيارة 
الضيافة  حسن  وعلى  بتارخيه، 
فخامة  بها  خصصتمونا  اليت 
لي  عقيلتكم،  مع  الرئيس 
هذه  تعزز  ان  امتنى  ولزوجيت. 
بني  املشرتك  التعاون  الزيارة 

بلدينا يف خمتلف اجملاالت«.
الغداء الرسمي

اجلمهورية  رئيس  وأقام 
شرف  على  رمسي  غداء  مأدبة 
وعقيلته،  اليوناني  الرئيس 
حضرها أعضاء الوفدين اللبناني 
الوزراء  من  عدد  واليوناني، 
األوروبية  الدول  وسفراء 
اللبنانية  الصداقة  وأعضاء جلنة 
النواب،  اليونانية يف جملس   -
جوزف  القنصلي  السلك  وعميد 
بريوت  ومرتوبوليت  حبيس، 
املطران  األرثوذكس  للروم 
إضافة إىل كبار  الياس عودة، 
يف  واملستشارين  املسؤولني 

رئاسة اجلمهورية.
خنب  عون  الرئيس  وشرب 
وبالده وقال:  الضيف  الرئيس 
السيدة  الرئيس،  »فخامة 
األوىل، امسحوا لنا، أنا وزوجيت 
ناديا، أن نرحب بكم يف لبنان 
يف زيارة ستسهم بال شك يف 
تعزيز أطر الصداقة بني بلدينا، 
التواصل  آفاق  توسيع  وتتيح 

بني شعبينا.
لقد أجرينا اليوم حمادثات بناءة 
وحيوية، استندت إىل عقود من 
االحرتام  على  القائمة  العالقات 
ملرحلة  لتؤسس  املتبادل، 
بني  املثمر  التعاون  من  جديدة 

بلدينا وشعبينا.
اليونانيون  أغنى  لطاملا 
واللبنانيون منطقة البحر األبيض 
املتوسط ثقافة وحضارة وقيما 
وأرفع  جذورنا،  يف  راسخة 
املناسبة،  هذه  يف  كأسي 
ألشرب خنب فخامتكم والسيدة 
عقيلتكم، وخنب شعبينا وكل ما 
ربط ويربط بينهما يف املاضي 

واحلاضر واملستقبل«.
اليوناني  الرئيس  شرب  كما 
»أود  وقال:  لبنان،  خنب 
على  وعقيلتكم  أشكركم  أن 
دعوتنا واالستقبال الرائع الذي 
أنا مسرور جدا  خصصتمونا به. 
لوجودي يف لبنان املتوهج بضوء 
مبدى  يذكرنا  الذي  املتوسط 
وأنوه  بيننا.  املشرتكة  االمور 
اليت  املمتازة  بالعالقات  جمددا 
هذه  ان  واعتقد  بلدينا،  تربط 
التأكيد  ستعيد  املهمة  الزيارة 
بها  وتدفع  العالقات  هذه  على 
لبنان  حيتاجه  ما  وهذا  قدما، 

واليونان واملنطقة بأسرها.
املتينة  باألسس  التذكري  وأود 
لصداقتنا، اليت تعود اىل قرون، 
واليت تتقوى يف الوقت احلالي 
الطرف  املثلث  التعاون  من 
وقربص،  واليونان  لبنان  بني 
لبنان  بني  الثنائي  والتعاون 
وقربص اليت هي دولة أقرب اىل 
اليونان، وهذا سبب  من  لبنان 
اضايف جيعل اليونان قريبة جدا 
على  التأكيد  واود  لبنان.  من 
واعد  الثالثي  التعاون  هذا  ان 
ومنتج، ويشكل منوذجا جيدا ملا 
التعاون  عليه  يكون  ان  ميكن 
بني الشعوب. وندرك مجيعا انه 
ومعارفنا  حضارتنا  اىل  استنادا 
ان  نريد  ال  الثقافية،  واسسنا 
نستثين احدا، وان هذا التعاون 
وهو  احد،  مصاحل  يستهدف  ال 
من  لكل  مفتوحا  عاملا  يشكل 
يرغب االنضمام اليه، شرط ان 
حيرتم القانون الدولي والقواعد 
الشعوب  بني  للتعاون  الدولية 

والدول.
وأود ايضا التذكري بأن شعبينا 
وبلدينا اللذين ميران يف الوقت 
قد  صعبة،  اوقات  يف  احلالي 
اسسا حلوار حلضارات، مهم جدا 
للعامل بأسره، ألنه مع األسف، 
صراع  حول  كالما  كثريا  نسمع 
احلضارات، وهي نظرية ليس هلا 
اساس تارخيي، لكنه مت فرضها 
وختل  ومآس  حبروب  وتسببت 
خمتلفة  مناطق  يف  السالم  عن 
من العامل. ويشكل لبنان منوذجا 
ملا ذكرت، فهو بلد شهيد حتمل 
النظرية،  هلذه  الكارثية  النتائج 
مع وجود مليون ونصف مليون 
أرضه. وملاذا حصل  نازح على 
االوروبيني  حنن  ألننا  ذلك؟ 
االعتقاد  لدينا  كان  والغربيني 
الدميقراطية  تعليم  ميكننا  بانه 
أمر  برأيي  وهذا  أخرى،  لبلدان 
خاطىء متاما. ويف احلقيقة جيب 
علينا حنن االوروبيني ان نستند 
وهي  االوروبية،  حضارتنا  اىل 
الثقافات،  بني  حوار  حضارة 
جوهرها  يف  تسعى  ان  وجيب 

اىل تأسيس السالم.
ان  الرئيس  فخامة  اذا  اعتقد 
واليونان،  لبنان  بني  التعاون 
لكيف  ممتازا  منوذجا  يشكل 
ميكن لدولتني ان يبنيا السالم 
مشرتكة،  قيم  على  املؤسس 
االنسانية  الروح  جوهرها 
والدميقراطية،  والتضامن 
االبيض  البحر  حوض  جلعل 
هو  والذي  جمددا،  املتوسط 
عليه  كان  ما  احلضارات،  مهد 
واالبتكار  للنور  اي حبرا  دائما، 
ما  هذا  ان  اعتقد  والسالم. 
جيب ان يكون عليه دور االحتاد 

االوروبي.
الرئيس  فخامة  لكم  أمتنى 
الصحة  كل  االوىل  وللبنانية 
مبسؤولياتكم  للنهوض  والقوة 
اليت تقومون بها حبكمة وبنجاج 

كبري.

امتنى  اليوناني،  الشعب  باسم 
كل  الصديق،  اللبناني  للشعب 
واالبتكار  واالزدهار  النجاح 
الذي  املستقبل  لتحقيق  والنمو 

يتطلع اليه«.
لقاء السيدتني عون وبافلوبولو

وكانت اللبنانية االوىل استقبلت 
حضور  يف  بافلوبولو  السيدة 
قرينة وزير اخلارجية واملغرتبني 
باسيل  عون  شانتال  السيدة 
السيدة  املرافق  الوزير  وقرينة 
مكتب  ومديرة  سرحان  جنان 
اللبنانية االوىل السيدة ميشال 
السيدة  اىل  إضافة  فنيانوس، 
السفارة  من  سامل  سوزان 

اليونانية.
يف بداية اللقاء، رحبت السيدة 
بافلوبولو والوفد  بالسيدة  عون 
هذه  اهمية  عن  معربة  املرافق 
العالقات  تعزيز  جلهة  الزيارة 
افق  اللبنانية-اليونانية وتوسيع 
شعيب  بني  والتواصل  التعاون 
االرث  على  مشددة  البلدين، 
والثقايف  واحلضاري  التارخيي 

الذي جيمع لبنان واليونان.
بافلوبولو  السيدة  شكرت  وقد 

حسن  على  عون  للسيدة 
واعربت  وضيافتها،  استقباهلا 
عن سعادتها لوجودها يف لبنان 
الذي يتمتع مبيزات فريدة وحيظى 
ملا  اليونانيني  لدى  خبصوصية 
يوجد من اوجه شبه بني البلدين 
الشرق اوسطيني السيما لناحية 
الساحل  ومجال  اخلالبة  الطبيعة 
ان  ورأت  والتقاليد.  والعادات 
لبنان واليونان لطاملا شكال عرب 
وصل  صلة  اجلغرايف  موقعهما 
ومصدرا  والغرب  الشرق  بني 
يف  اثرت  حلضارات  وملتقى 
منذ  البلدان  من  العديد  ثقافة 
يومنا  وحتى  القدمية  العصور 

هذا.
االوىل  اليونانية  ونوهت 
باملبادرات اليت تقوم بها السيدة 
عون السيما تلك املتعلقة بدعم 
قضايا املرأة واملصابني بالتوحد 
فكان  اخلاصة.  احلاجات  وذوي 
مكانة  تعزيز  اهمية  على  توافق 
يف  ودورها  اجملتمع  يف  املرأة 
التطور  رغم  على  العامة  احلياة 

احلاصل على هذا الصعيد. 
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الوزراء  جملس  رئيس  أجرى 
امس  ظهر  بعد  احلريري  سعد 
احلكومي،  السراي  يف  االول، 
اليوناني  الرئيس  مع  حمادثات 
بافلوبولوس،  بروكوبيوس 
تناولت آخر املستجدات يف لبنان 
واملنطقة والعالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل تطويرها، ال سيما 
االقتصادي  الصعيدين  على 

والسياحي.
قد  اليوناني  الرئيس  وكان 
الي السراي  حيث كان  وصل 

احلريري  الرئيس  استقباله  يف 
له  وأدت  اخلارجية،  الباحة  يف 
احلرس  سرية  من  ثلة  التحية 

احلكومي.
بعد ذلك، عقدت جلسة حمادثات 
بني الرئيس اليوناني والرئيس 
الوفد  حضور  يف  احلريري، 
ومستشار  املرافق  اليوناني 
الدكتور  احلريري  الرئيس 
جولة  ختللتها  خوري،  غطاس 
يف  األوضاع  مسار  مشلت  أفق 

املنطقة ولبنان حتديدا.

احلريري أجرى حمادثات مع الرئيس 
اليوناني حول املستجدات وتطوير العالقات

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
التنمية  لشؤون  الدولة  لوزيرة 

االدارية البيان األتي:
االدارية  التنمية  وزيرة  »تأسف 
ملستوى  شدياق  مي  د. 
بعض  مقاربة  يف  االستخفاف 
تفويضا  الوزراء ملسألة طلبها، 
بتشكيل  الوزراء  جملس  من 
جلان قصرية االمد، ولتحريفهم 

احلقيقة واملضمون.
الدولة  وزارة  فان  وللتوضيح، 
هي  اإلدارية  التنمية  لشؤون 
احلكومة  برئاسة  مرتبط  مكتب 
كوزارة دولة وال هيكلية ادارية 
اخذ  عليها  يتوجب  لذلك  هلا، 
بشأن  الوزراء  جملس  موافقة 
االمد  قصرية  جلان  تأليف 
داخلها.  العمل  سري  حلسن 
هو  املطلوب  التفويض  وان 
كل  به  يقوم  روتيين  اجراء 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزراء 
عليه  حصل  وقد  االدارية، 
تباعًا  التنمية  وزراء  من  العديد 
اما  ذلك.  على  دالئل  وهناك 
يف الوزارات االخرى،اليت لديها 
عنها  منصوص  ادارية  هيكلية 
يف املراسيم، فيستطيع الوزراء 
مستشارين  خبرباء/  االستعانة 
دون العودة اىل جملس الوزراء 

الخذ التفويض.
كما يهمنا التأكيد ان كلفة تلك 
اللجان تصرف من داخل موازنة 
تعويضات   -  13 )البند  الوزارة 
كلفة  أي  تزيد  وال  خمتلفة(، 
االمر حيصل  هذا  اخلزينة.  على 
يف الوزارات كافة دون الرجوع 
لديها  كون  الوزراء  اىل جملس 

هيكلية قانونية واضحة.
يقتصر  ذلك،  اىل  باالضافة 
ملدة حمدودة  اللجان  هذه  عمل 
ايام  مخسة  تستغرق  ال  قد 
حمصورة  ومهامها  أسبوع  اىل 
او  قانونية  مالحظات  وضع  يف 
فنية على مشاريع واسرتاجتيات 
ان  كما  الوزارة.  عليها  تعمل 
يستعمل  ال  قد  التفويض  هذا 
يف حال عدم احلاجة ألي خدمة، 
لذلك ال ميكن حتديد العدد ومدى 
ما  كل  لذلك  مسبقا.  تكلفتها 
اجلدد  الغيارى  قبل  من  قيل 
هو  العشوائية  التوظيفات  على 
العيون  يف  للرماد  ذر  مبثابة 
سياسية«  »نكاية  اال  وليس 
نظافة  على  التشويش  بهدف 

وزراء القوات وشفافّيتهم.
يفهموا  مل  »ان  نقول:  وختاما 
وتهكموا  فهموا  وان  مصيبة 

فاملصيبة اعظم«!

شدياق : ما قيل من الغيارى اجلدد على 
التوظيفات العشوائية نكاية سياسية للتشويش 

على نظافة وزراء القوات
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لبنانيات

 رأى نائب األمني العام ل«حزب 
يف  قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل« 
حفل توقيع كتاب »دروس من 
سوريا«  يف  النفسية  احلروب 
يف  مرتضى،  حسني  لإلعالمي 
البتول -  ثانوية   - قاعة اجلنان 
طريق املطار، أن »أمريكا تعمل 
جديد،  أوسط  إجياد شرق  على 
وبقياداته  مبفاصله  تتحكم 
والسياسة  اإلدارة  يف  وبدوله 
ألي  تدع  ال  كي  واالقتصاد، 
منا قدرة على أن يكون حرا أو 
قائدا أو شعبيا أو يعمل بطريقة 

مستقلة عن أمريكا«.
وقال: »أمريكا تريد أن تتحكم 
أن  تستطيع  لن  ولكن  بالعامل، 
نواجهها  عندما  تريد  ما  تفعل 
العزة  أرادوا  شجعان  أبطال 
هلل  أنفسهم  وباعوا  والكرامة 
تعاىل من أجل حريتهم وحريتهم 
نتائج  تتحمل  تعد  أوطانهم. مل 
الناعمة  الناعمة، فاحلرب  احلرب 
مدة آثارها كبرية وطويلة وحباجة 
إىل صرب كبري، واحلرب الناعمة 
احلرة  العقائد  أصحاب  مع 
معقدة، ألنهم يواجهونها وحتتاج 
إىل الكثري من أجل أن تأثر يف 
تعد  مل  ألنها  األحيان،  بعض 
حتتمل بطء نتائج احلرب الناعمة 
والثمن املرتفع لتدخلها املباشر 
مروحة  توسع  بدأت  عسكريا 
حربها يف كل االجتاهات وخاصة 

يف االجتاه االقتصادي«.
ضد  أمريكا  »حرب  أن  واعترب 
أسرلة  مشروع  من  جزء  سوريا 
إسرائيلية،  جعلها  أي  املنطقة، 
القيادة  احادية  من  وجزء 
وهذان  العامل،  يف  األمريكية 
واآلحادية  األسرلة  اهلدفان 
تدمر  أن  إىل  أمريكا  دفعا 
يف  واحلرب  ملصاحلها،  سوريا 
من  حمطة  هي  وعليها  سوريا 
املقاومة،  مواجهة حمور  حمطات 
على  باحلرب  حمطات  سبقتها 
ويف  فلسطني  ويف  لبنان 
أفغانستان والعراق بكل أشكال 
احلروب اليت جرت يف املنطقة، 
إيران  ضد  املتعددة  وباحلروب 
وغري  العراق  بوابة  من  اإلسالم 

ذلك«.
اليوم  أمريكا  »إن  وأضاف: 
ألن  سوريا  يف  احلل  تعطل 
يف  ليست  القوى  موازين 
تراهن  وهي  مصلحتها، 
حصول  واحتمال  التعب  على 
وهم  هذا  ولكن  متغريات، 
تدحضه حقيقة الصمود والنصر 
يف  النازحون  املسار.  هذا  يف 
إنسانية  ال  ابتزاز  ورقة  لبنان 
والغرب  أمريكا  تستخدمها 
تعويضا عن اخلسارة امليدانية، 
إىل  عودتهم  يريدون  ال  هم 
سوريا  إن  يقال  ال  كي  سوريا 
املناطق  يف  وأمان  أمن  يف 
النظام،  عليها  يسيطر  اليت 
النازحني  استخدام  يريدون  هم 
وهذا  سياسي  حل  ألي  كورقة 
دائما  دعونا  لذا  كبري،  خطر 
إىل ضرورة عودة النازحني من 
أجلهم ومن أجلنا، من أجلهم ألنه 
من حقهم أن يعودوا إىل بلدهم 
من  أجلنا  ومن  وكرماء،  أعزة 
أن نعاجل جانبا من جوانب  أجل 
االجتماعية،  االقتصادية  األزمة 
احلكومتني  بني  حبوار  واحلل 

قاسم: حرب أمريكا ضد سوريا جزء من 
مشروع أسرلة املنطقة

الشيخ قاسم
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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 
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وتنظيم  والسورية،  اللبنانية 
العودة اآلمنة، كفانا اختباء وراء 
بارع  والغرب  الرنانة،  التعابري 
العودة  نريد  يقولون  هم  فيه، 
اآلمنة املطمئنة الكرمية، وعندما 
ذلك؟  يعين  ماذا  تسأهلم: 
يقولون يف الكواليس: العودة 
اليت ليس فيها الرئيس األسد 
يكذبون  ولكنهم  سوريا،  يف 
يف تعابريهم: اآلمنة، املطمئنة 
يرتك  أن  هي  الكرامة  الكرمية، 
أن  ال  خلياراتهم  السوريون 
أن  هي  الكرامة  فيها،  تتدخلوا 
السوري  العربي  اجليش  يكافأ 
على جهاده وعطائه وأن يكون 
أن  هي  الكرامة  لشعبه،  ممثال 
خيتار الشعب السوري من يريد، 
وقد اختار، وليست الكرامة أن 
األطفال  فتقتلوا  أنتم  تتدخلوا 
وتطردوهم  والنساء  والشيوخ 
أنكم  تدعوا  ثم  بيوتهم  من 

تهتمون بكرامتهم«.
حرب  من  »يريدون  وقال: 
إخضاعنا  اإلقتصادية  العقوبات 
وإخضاع حمور املقاومة، ولكننا 
املقاومة  ستستمر  خنضع،  لن 
وسيستمر العمل لبناء لبنان. أما 
الثوري  احلرس  على  العقوبات 
اعتداء  فهو  اإليراني  اإلسالمي 
صارخ على حقوق خيارات دولة 
مستقلة هلا كرامتها ومكانتها. 
إيران واجهت األقسى منذ قيام 
يدي  على  اإلسالم  اجلمهورية 
أقوى  وخرجت  اخلميين  اإلمام 
مع  واآلن  معاركها  كل  يف 
اخلامنئي،  اإلمام  امللهم  القائد 
املعطاء  اإليراني  الشعب  ومع 
الذي  الثورة  وحرس  واجملاهد 
ما ترك موقعا إال ودافع فيه عن 
كيان ووجود وحضور اجلمهورية 
شاء  إن  اإليرانية.  اإلسالمية 
اهلل ستخيب آمال املطبلني هلذا 
القرار كما  القرار قبل أصحاب 

خابت آماهلم مرارا وتكرارا«.
وختم قاسم: »حنن نعرف أننا يف 
حالة مواجهة وال نطمئن أنفسنا 
وكل  معركة،  من  انتهيا  أننا 
املعركة  بعدها  ستأتي  معركة 
لنا  قالوا   2000 سنة  الثانية. 
فهل  إسرائيل،  خرجت  احلمدهلل 
ال  قلنا  سالحكم؟  ستجمعون 
وإذ  املقبلة،  للمعركة  سنستعد 
بها ويف عام 2006، بعد 2006 
ال،  قلنا  هذا؟  يكف  أمل  قالوا 
بد  ال  هنا  إسرائيل  دامت  ما 
أن نواجهها، وما دامت أمريكا 
منطقتنا  على  السيطرة  تريد 
جيب أن نضع هلا حدا، من حقنا 
كما  وأحرارا  بكرامة  نعيش  أن 
أراد اهلل  يريدون،  نريد ال كما 
العزة،  إال  نقبل  العزة ولن  لنا 
تلو  النصر  وإن شاء اهلل حنقق 

النصر«.

يف  القبة  فعاليات  أقامت 
مجاهرييا  مهرجانا  طرابلس 
حاشدا دعما للمرشحة لالنتخابات 
الفرعية يف طرابلس دميا مجالي، 
حضره الرئيس فؤاد السنيورة، 
ممثال  ميقاتي  عبداالله  الدكتور 
أمني  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
عام تيار املستقبل الشيخ أمحد 
ريفي،  أشرف  اللواء  احلريري، 
قاسم  د.  السابق  النائب 
عبدالعزيز، الدكتورة دميا مجالي 
الوزير  ممثال  الصفدي  امحد   ،
وحشد  حممدالصفدي  السابق 

شعيب كبري.
ريفي

امحد  الزميل  من  تقديم  بعد 
ريفي  الوزير  القى  درويش، 

كلمة ومما جاء فيها:
النظام  جيش  انكسر  هنا 
األبطال  بدماء  السوري، 
فهنيئا  الشرفاء،  وتضحيات 
التضحيات  وطرابلس،  للقبة 
العظام، اليت ازهرت يف العام 
النظام  جيش  اندحار   2005
الغادر  االغتيال  لبنان،اثر  عن 
رفيق  الرئيس  لبنان  لشهيد 

احلريري.
اضاف: »لقد قلنا يف املصاحلة 
ما فيه الكفاية، واليوم ننطلق 
اىل مرحلة جديدة، واىل صفحة 
جديدة بيضاء.فلنكن يدا واحدة 
يف  واحد،  رجل  وقفة  ولنقف 

مواجهة االخطار، وما اكربها.
اجلرح  ختمنا  أقول:  القبة  من 
الذي مزق وحدتنا، ختما مصدقا 
احلريري. رفيق  ضريح  على 
من  الرئيس  دولة  فاشهد 
تفرقنا  أال  َقَسم  على  عليائك 
األيام الصعبة، حتى نصل اىل 

حتقيق االنتصار.
الرئيس  دولة  علينا  إشهد 
وحدتنا،  منزق  أال  الشهيد، 
واحدة  فأهدافنا  متايزنا،  ولو 

وقضيتنا واحدة.
نعم ال عودة اىل الوراء، وأهال 
دون  ومن  بشجاعة  باملصاحلة 

رياء.
فإىل صناديق االقرتاع بكل عزم 
وارادة حرة،كي يكون استفتاء 
على  وتأكيدا  للدميوقراطية 

املؤكد: أننا كلنا طرابلس.
يوم األحد القادم .

الصف. وحدة  خليار  سنقرتع 
سنقرتع خليار املصاحلة، سنقرتع 

خليار الرئيس سعد احلريري،
مجالي. دميا  للدكتورة  سنقرتع 
حرة  طرابلس  ،عاشت  عشتم 
أبية عاش لبنان وطنا سيدا حرا 

مستقال .
جمالي

دميا  الدكتورة  املرشحة  وقالت 
أن  للكلمات  ميكن  :«ال  مجالي 
يف  ألهلي  قليب  يف  عما  تعرب 
منهم  نر  مل  الذين  طرابلس 
سوى احملبة والوفاء ، كلنا نعلم 
والقلب  عالشمال«  »القلب  ان 
سعد  للرئيس  حتية  بكم،  يكرب 
احلريري، لن أتكلم يف السياسة 
بل سأكتفي بالشكر وبدعوتكم 
للمشاركة يف اإلنتخابات و حنن 

باقون على الوعد.
السنيورة

فؤاد  للرئيس  كلمة  كانت  كما 
االحبة  وفيها:«ايها  السنيورة 
املدينة  طرابلس  مدينة  ابناء 

مهرجان يف القبة دعما للمرشحة مجالي السنيورة: لن نقبل بعد اليوم ان 
تستمر امليليشيات بالسيطرة واالطباق على الدولة

تفرط  مل  اليت  العربية  الوطنية 
وال  للوطن  بانتمائها  ال  يوما 
هي  كم  للعروبة  بانتمائها 
سعادتي اليوم ان اكون معكم 
هنا يف القبة وحنن نستعد من 
اجل اجراء االنتخابات الفرعية يف 
مدينة طرابلس اود هنا ان اقدم 
األفكار  من  بسيطا  عددا  لكم 
وانتم  حتملوها  ان  جيب  اليت 
وجريانكم  اصحابكم  تقنعون 
ممارسة  اجل  من  واخوانكم 
اعطى  لقد  باالنتخاب  حقهم 
الدستور اللبناني هذا احلق لكل 
مواطن ولكن هذا احلق يرتافق 
مع واجب ايضا وهو ان ميارس 
املواطن هذا الواجب الدستوري 
ليعرب عن رأيه وهذا هو النظام 
اقتضيناه  الذي  الدميقراطي 
الواجب  فإن  وبالتالي  النفسنا 
ننزل  ان  لنا  خيوِّ واحلق  يدعونا 
ملمارسة  القادم  األحد  يوم 
الدميقراطية  املمارسة  هذه 
من  باالستقالة  ألنه  باالنتخاب 
الدولة ال ميكن ان نسهم بتغيري 
اوضاعنا حنو األحسن هذه هي 
ان نسلكها  اليت جيب  الوسيلة 
بها  تعرب  اليت  الوسيلة  وهي 
دورها  عن  طرابلس  مدينة 
على  اعرتاضها  وعن  وقيمتها 

قانون االنتخاب الذي اّدى اىل 
وزاد  وطنية  كثرية  اشكاالت 
الطائفي  التطرف  منسوب  من 

واملذهيب يف لبنان«.
تستطيع  املرة  »هذه  وأضاف: 
رأيها  عن  تعرب  ان  طرابلس 
هويتها  على  تؤكد  وبالتالي 
ان  والعربية.اريد  الوطنية 
املناسبة  هذه  ان  لكم  اقول 
طرابلس  مدينة  لرتسل  هي 
وللعرب  اللبنانيني  من  للكثري 
يريدون  اللبنانيني  بأن  والعامل 
حاضر  اليت حتمي  الدولة  عودة 
نقبل  لن  اللبنانيني  ومستقبل 
بعد اليوم ان تستمر امليليشيات 
واملذهبية  الطائفية  واألحزاب 
بالسيطرة واالطباق على الدولة 
واحلد من صالحياتها، هذا االمر 
من  مزيٍد  اىل  يؤدي  الذي  هو 
االقتصادية  باوضاعنا  التدهور 
بالتغيري  واالجتماعية .. ال أمل 
حنو األحسن دون ان يكون هذا 
الدولة  االمر متماشيا مع عودة 
وحضورها  دورها  ملمارسة 
وهيبتها ومسؤوليتها وحياديتها 

جتاه املواطنني مجيعا.
حباجة  حنن  القادم  األحد  يوم 
المرين:األول املشاركة الكثيفة 
وهذه  االنتخابات  هذه  يف 

على  منكم  فرد  كل  مسؤولية 
هذا  وميارس  ينزل  ان  اجلميع 
احلق االنتخابي وعند نزولكم اىل 
هناك ارى انه من مصلحة مدينة 
ان  لبنان  ومصلحة  طرابلس 

ينتخب الدكتورة دميا مجالي.
النها  دميا؟  الدكتورة  ملاذا 
الفريق  هذا  من  جزءا  ستكون 
الرئيس  دولة  سيرتأسه  الذي 
بانتخابنا  إننا  و  احلريري  سعد 
من  سنعزز  مجالي  الدكتورة 
احلريري  سعد  الرئيس  قدرة 
اليت  الضغوط  بوجه  يقف  ان 
الدولة  وضد  ضده  متارس 
لبنان  صورة  تشويه  وحماولة 
وتزوير هويته وحرف بوصلته، 
والسياسية  الوطنية  بوصلتنا 
واالقتصادية عن املوقف الذي 
الكثيفة  املمارسة  إن  فيه  هي 
وانتخاب الدكتورة مجالي عندها 
رسالة  نرسل  ان  نستطيع 
والعرب  اللبنانيني  جلميع  قوية 
الكثرة  اننا  الدولي  واجملتمع 
واليت  اللبنانيني  من  الكاسرة 
تعرب عنهم هذه االنتخابات بانهم 
وانهم  الدولة  عودة  يريدون 
بذلك حريصون على مستقبلهم 
العربي  العامل  هلذا  وانتمائهم 

واستعادة منوهم االقتصادي.
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تعمل   - )رويرتز(  سيدني 
يف  منتدياتها  من  الدز  مجعية 
ترويج  على  وسيدني  ملبورن 
وأهمية  أدوية  بال  احلياة  أفكار 
ممارسة الرياضة باإلضافة إىل 
من  واخلوف  البيض«  »صمود 
اإلسالم. هذا ما تقوله بياناتها 
على اإلنرتنت وتوضحه مقابالت 

مع اثنني من قياداتها.
اجلماعات  أشهر  من  واجلمعية 
وقد  أسرتاليا  يف  املتطرفة 
العام  يف  أعضاؤها  اخرتق 
يف  الشباب  جناح  املاضي 
يف  املشارك  الوطين  احلزب 
احلكومة االئتالفية احلاكمة قبل 
من  وطردهم  أمرهم  افتضاح 
اليمينية  آرائهم  بسبب  احلزب 

املتطرفة.
على  األضواء  تسلطت  واآلن 
اجتهت  كما  جديد  من  اجلمعية 
األمنية  األجهزة  أنظار  إليها 
يف  النار  مسلح  فتح  أن  بعد 
 50 وقتل  بنيوزيلندا  مسجدين 

شخصا.
لرسائل  لقطات  مخس  وتبني 
شخص  قدمها  فيسبوك  على 
واطلعت  باجلمعية  صلة  على 
عليها رويرتز أنه يف الساعات 
اشتعلت  اهلجوم  أعقبت  اليت 
فيسبوك  على  اجلمعية  صفحة 
وهم  أعضائها  برسائل 
والرجل  العملية  يناقشون 
الذي ألقي القبض عليه واتهم 
األسرتالي  أنه  واتضح  بالقتل 
برينتون تارانت البالغ من العمر 

28 عاما.
اليت مل يسبق  الرسائل  وتبني 
صفحة  على  عنها  الكشف 
توم  أن  فيسبوك  على  اجلمعية 
قال  اجلمعية  مؤسس  سيويل 

»هو يف الصورة منذ فرتة«.
كبرية  مكاسب  »حقق  وأضاف 
مثن  ودفع  بتكوين  عملة  من 
يف  معه  حتدثت  وقد  عطالته 
باملال  يتربع  كان  عندما   2017

للجميع«.
ويف بيان علين صدر يف وقت 
جهاز  إن  سيويل  قال  الحق 
األسرتالي  األمنية  االستخبارات 
االستخبارات  عن  املسؤول 
معه  مقابالت  أجرى  الداخلية 
ومع قيادات أخرى يف اجلمعية 
عن اهلجومني اللذين وقعا يف 

كرايستشريش.
وقال جهاز االستخبارات إنه ال 
يعلق على أفراد بعينهم أو على 
أمور تتعلق بعملياته لكنه متنبه 
»هلم  أفراد  ميثله  الذي  للخطر 

أفكار ميينية متطرفة«.
األسرتالية  الشرطة  وامتنعت 
أيضا عن التعليق عندما سئلت 

عن صالت تارانت باجلمعية.
التعليق  عن  سيويل  وامتنع 
على تارانت أو احلديث عما إذا 
كان يعرفه ومل تبني تعليقاته 

املنشورة أي تفاصيل أخرى.
وقال تارانت احملبوس حاليا إنه 
سيمثل نفسه يف حماكمته، ومل 

يتسن االتصال به للتعليق.
بعد  اجلمعية  إغالق صفحة  ومت 
فيسبوك  شركة  استهدفت  أن 
أعقاب  يف  البيض  القوميني 
ومل  كرايستشريش.  مذحبة 
التحقق  من  رويرتز  تتمكن 
على صفحة  ورد  ما  من صحة 

اجلمعية نظرا إلغالقها.
غري أن األدلة على صلة تارانت 
أسرتاليا  يف  املتطرف  باليمني 

أدلة جديدة تتكشف عن صالت سفاح نيوزيلندا باليمني املتطرف

رسائل  ضوء  يف  تزايدت 
سيويل اليت نشرت على صفحة 
وكانت  فيسبوك  على  اجلمعية 
نفسها  اخلاصة  الصورة  عليها 
املستخدمة على حساب سيويل 

على تطبيق إنستجرام.
نشر  اهلجوم  من  دقائق  وقبل 
)8تشان(  موقع  على  تارانت 
املعروف أيضا باسم )إنفينيت 
تشان( روابط لبث فيديو مباشر 
رجال  »كلكم  وقال  للعملية 
الندماء  من  جمموعة  وأفضل 

ميكن أن يلتمسها إنسان«.
تواجه  الذي  الوقت  ويف 
املؤملة  احلقيقة  أسرتاليا  فيه 
من  تارانت  كون  يف  املتمثلة 
البالد  على  يستحوذ  أبنائها، 
سياساتها  حول  الذع  جدال 
عهود  يف  باألجناس  اخلاصة 
للخطاب  كان  إذا  وما  ماضية 
األخرية  الفرتة  يف  السياسي 
دور  أي  واإلسالم  اهلجرة  عن 

يف اعتناقه األفكار املتطرفة.
الوزراء  رئيس  وخلص 
موريسون  سكوت  األسرتالي 
التناقض يف اهلوية األسرتالية 
مسجد  خارج  دقائق  بضع  يف 
التالي  اليوم  يف  سيدني  يف 
مدينة  شهدته  الذي  للهجوم 
فقال:«حنن  كرايستشريش 
جمتمع متسامح متعدد الثقافات 
هذا  على  للهجرة  بلد  وأجنح 
عن  األفكار  وتلك  الكوكب. 
تفوق البيض وانفصال البيض 
ليست باجلديدة. وأعين أن هذه 
يف  لألسف  موجودة  املشاعر 

أسرتاليا منذ مئات السنني«.

* خارج الصورة
إن  إعالمية حملية  تقارير  تقول 
تارانت نشأ يف مدينة جرافتون 
حيث  الصغرية  األسرتالية 
لأللعاب  صالة  يف  مدربا  عمل 
باأللعاب  وشغف  الرياضية 
والكمبيوتر.  اإللكرتونية 
يف  التقارير  تلك  وتستشهد 
وجدة  الصالة  بصاحب  ذلك 

تارانت.
ويف البيان الذي وزعه تارانت 
على اإلنرتنت قبيل اهلجوم قال 
إن اعتقاداته العنصرية تشكلت 
على اإلنرتنت وهون من صالته 
مبعارفه يف أسرتاليا وقال إنه 
يف  املتطرفة  األفكار  اكتسب 

اخلارج.
تصرف  إنه  البيان  وأضاف 
تربع  إنه  قال  أنه  رغم  مبفرده 
املتطرف  اليمني  من  جلماعات 
حققها  وأرباح  ورثها  تركة  من 

من العمالت اإللكرتونية.
النمساوي  املستشار  وأكد 
األسبوع  كورتس  سيباستيان 
املاضي أن حركة أيدنتيترييان 
بالده  يف  املتطرفة  اليمينية 
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دوالرا( من تارانت.
وأمضى تارانت معظم السنوات 
يف  مسافرا  األخرية  التسع 
والشرق  وآسيا  أوروبا  أحناء 

األوسط.
وقال موريسون إن تارانت كان 
»خارج الصورة« بالنسبة للجميع 
وإنه مل ميض سوى 45 يوما يف 
أسرتاليا خالل السنوات الثالث 

األخرية.
وتقول هيئة اإلذاعة األسرتالية 
حساب  أرشيف  إىل  استنادا 
وهي  املتحدة،  الوطنيني  جبهة 
مجاعة ميينية متطرفة أخرى يف 
أسرتاليا، على فيسبوك بعد أن 
مت إلغاء هذا احلساب إن تارانت 
وصف بلري كوتريل أحد قيادات 
ومل  »إمرباطور«.  بأنه  اجلماعة 
من  التحقق  رويرتز  تستطع 

صحة هذه املعلومة.
وقد أسس كوتريل، وهو جنار 
العضالت،  ضخم  الشعر  أشقر 
بعد  وفيما  سيويل.  مع  اجلبهة 
الدز يف  أسس سيويل مجعية 
العام 2017 بدعم من كوتريل. 
الذي  كوتريل،  يزال  وال 
تصفه املصادر بأنه الشخصية 
اليمني  حركة  يف  الرئيسية 
رئيسا  أسرتاليا،  يف  املتطرف 
للجبهة كما أنه يظهر يف صور 
فيديو  ومقاطع  الدز  مجعية 
له  تكون  أن  دون  بها  خاصة 

صفة رمسية فيها.
إن  لرويرتز  كوتريل  وقال 
مرة  يذكر  حسبما  تربع  تارانت 
انتسب  جلمعيات  فقط  واحدة 
أسرتاليا  دوالرا   50 وقدم  هلا 

للجبهة.
كان  أنين  أعتقد  »ال  وأضاف 
تارانت  على  كبري  تأثري  لي 
قبل  ورمبا  اإلطالق.  على 
حوالي ثالث سنوات كان يؤيد 
املسجد  ذلك  إلقامة  معارضتنا 

يف بندجيو«.
ويف 2017 أدين كوتريل واثنان 
آخران من أعضاء جبهة الوطنيني 
املتحدة بالتحريض على احتقار 
املسلمني بعد أن صوروا عملية 
وهمية لقطع رأس شخص خارج 
مقر جملس املدينة احتجاجا على 

إقامة املسجد.

* الظهور
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يف  وأعضاء  حمللون  يقول 
البيض  املتطرفني  إن  احلركة 
اكتسبوا زمخا يف 2014 بعد أن 
احتجز مسلح إسالمي جمموعة من 

الرهائن يف مقهى بسيدني.
ويف العام التالي شارك اآلالف 
نظمتها  شعبية  مؤمترات  يف 
أسرتاليا(  )اسرتدوا  مجاعة 
وحتدث  لإلسالم  املناهضة 
اليمني  من  الساسة  بعض 

املتطرف فيها.
وجود  يف  الشكوك  وظهرت 
جناح  يف  الدز  جبمعية  أعضاء 
للمرة  الوطين  باحلزب  الشباب 
األوىل بعد أن الحظ مسؤولون 
على  يرتكز  الذي  احلزب  من 
تأييد سكان الريف زيادة كبرية 

يف األعضاء اجلدد من املدن.
جبمعية  الصلة  انكشاف  وبعد 
الدز يف وسائل اإلعالم احمللية 
عضوا   19 الوطين  احلزب  طرد 
نوفمرب  يف  بيان  يف  وقال 
إنه لن  الثاني املاضي  تشرين 
يسرتيح »حتى يتم التعرف على 
آخر واحد من أولئك املتطرفني 

وإبعاده«.
يف  سكاني  تعداد  أحدث  ويف 
أسرتاليا قال 90 يف املئة إنهم 
أسرتالية  أصول  من  ينحدرون 
أو أوروبية بينما قال 2.5 يف 

املئة إنهم مسلمون.
وأظهر تقرير أصدرته يف 2018 
املعنية  سكانلون  مؤسسة 
أن  االجتماعي  النسيج  بتماسك 
أقل قليال من ربع األسرتاليني 
من  سليب«  »موقف  هلم 

املسلمني.

* عضو جملس الشيوخ اليميين 
املتطرف

هجمات  أعقاب  يف 
كرايستشريش أغرق املصابون 
وسائل  اإلسالم  من  باخلوف 
بالرسائل  االجتماعي  التواصل 
آنينج  فريزر  للسناتور  دعما 
عضو جملس الشيوخ األسرتالي 
املسفوكة  الدماء  عزا  الذي 
مسح  هجرة  »برنامج  إىل 
باهلجرة  املسلمني  للمتطرفني 

إىل نيوزيلندا«.
قال  رويرتز  مع  مقابلة  ويف 
آنينج إنه يعارض متاما اهلجمات 

اليت شهدتها كرايستشرش.
»نظرية  أصداء  ردد  لكنه 
تارانت  اعتنقها  اليت  اإلبدال« 
على  البيض  تفوق  وحركة 
مستوى العامل. وقال السناتور 
إن املسلمني »سيفوقوننا عددا 

باإلجناب بسرعة«.
بواقع  آنينغ  متابعي  عدد  وزاد 
األسابيع  يف  متابع   28600
توضح  حسبما  األخرية  األربعة 
ليتجاوز  مكتبه  قدمها  بيانات 

العدد 122 ألفا.
يف  وكوتريل  سيويل  وقال 
بيانات ويف مقابالت مع رويرتز 
املسجدين  على  اهلجوم  إن 

هاهلما.
قال  رويرتز  مع  املقابلة  ويف 
جعل  تارانت  عنف  إن  سيويل 
»رجعية  إىل  تتحول  احلكومات 
»دون  قوانني  بسن  مفرطة« 

دراسة وافية«.
حتركت  قد  نيوزيلندا  وكانت 
األسلحة  استخدام  بسرعة حلظر 
نصف اآللية اليت استخدمت يف 

اهلجومني.

األسرتالي برينتون تارانت املتهم باالغتيال فيما يتعلق بهجمات املسجد خالل 
مثوله أمام محكمة مقاطعة كرايستشريش يف صورة من أرشيف رويرتز. صورة 
لرويرتز من ممثل لوكاالت األنباء. )ملحوظة للمشرتكني: تم جعل الصورة غري 

واضحة من املصدر. ال بد من جعل وجه املشتبه به فقط غري واضح.(

انطلق احتجاج لنشطاء يف جمال 
حقوق احليوان يف وسط مدينة 
ملبورن أدى إىل إغالق تقاطي 

شارعي فليندر وساونسنت.
الصباح  هذا  احتجاجات  وتأتي 
من  املئات  احتشد  أن  بعد 
يوم  احليوان  حقوق  نشطاء 
احتجاج  من  كجزء   ، السبت 
حد  بوضع  مطالبني   ، عاملي 
فيكتوريا  كوين  خارج  للمساخل 

ماركت.
سكوت  الوزراء  رئيس  ووبخ 
الناشطني  هؤالء  موريسون 
الذين يقفون وراء االحتجاجات 
للجدل  مثرية  وخريطة  اجلماعية 

للمزارع االسرتالية.
سكوت  الوزراء  رئيس  وصف 
بعض  تصرف  موريسون 
حقوق  جمال  يف  الناشطني 
احليوان »بغري االسرتالي« بعد 
للجدل  مثرية  خريطة  نشرهم 
ومعلومات  املزارعني  لعناوين 

لإلتصال بهم.
موريسون  استنكر  كما 
»املشينة«  التصرفات 
الذين  النباتيني  للمتظاهرين 

قاموا بغزو املزارع واملساخل.
جي   2 لراديو  موريسون  وقال 
بي يوم االثنني »إنه ألمر خمز. 

إنه غري أسرتالي.«
شكل  جمرد  »هذا  وأضاف 
الذي  النشاط  أشكال  من  آخر 
أعتقد أنه يتعارض مع املصلحة 
الوطنية  واملصلحة   ، الوطنية 
على  قادرين  نكون  أن  هي 

زراعة أراضينا«.
من  »أتوقع  قائال  وأوضح 
أنا  كما   - الواليات  حكومات 
متأكد من أنها ستفعل ذلك - 

أن تؤدي وظائفها«.
نشطاء  من   20 حوالي  ويقوم 
أنفسهم  بربط  احليوان  حقوق 
كوينزالند،  مسلخ  يف  مبعدات 
يف وقت يتوقع فيه موريسون 

أن تلعب الشرطة دوًرا.
ووضعت حكومة موريسون موقع 
أطلقه  الذي  أسرتاليا  مزارع 
اإلنرتنت  شبكة  على  النشطاء 
حتت قوانني اخلصوصية ، األمر 
الذي سيعرضهم لعقوبات أشد 
لرفضهم إنزال اخلريطة. ويرى 
املوقع  هذا  أن  املاشية  مربيو 

يكشل خرقا خلصوصيتهم.
وبقي حوالي 200 شخص آخرين 
خارج منشأة وارويك ، احتجاًجا 
على ما قالوا إنه مذحبة وحشية 

لألغنام واخلنازير.
SBS :املصدر

النباتيون يقطعون الطرقات 
وموريسون يوخبهم

ينوي  اليت  السياسات  من 
يف  إدخاهلا  احلاكم  االئتالف 
خصخصة  انتخابه،  إعادة  حال 

التأشريات.
إضافية  أموال  رصد  مت  فقد   
امليزانية  يف  السياسة  هلذه 
لكّن  األخرية،  الفدرالية 
البت  تعليق  قررت  احلكومة 
من  إليها  الواردة  باملناقصات 
بعد  ما  الشركات اخلاصة، إىل 

االنتخابات.
دائرة  سر  أمني  أكده  ما  هذا 
الشؤون الداخلية مايكل بيزاّلو 
 )Michael Pezzullo(
من  جلنة  أمام  له  شهادة  يف 
قيمة  وتبلغ  الشيوخ.  جملس 
عقد خصخصة التأشريات مليار 

دوالر.
وقد ُفتح باب املناقصات أمام 
التأشريات  إلصدار  الشركات 
األول/ كانون  منذ  األسرتالية 
ديسمرب املاضي ويستمر تلّقي 
املناقصات حتى أواخر حزيران/

يونيو املقبل.
شركة   20 من  أكثر  وشاركت 
مت  املناقصات،  هذه  يف 
باستثناء  كلها  استبعادها 
قابضة  شركة  األوىل  اثنتني، 
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 .conSortiuM
انسحبت  الشركة  هذه  لكّن 
ملديرها  أن  عن  الكشف  بعد 
العام عالقات وثيقة مع رئيس 
الوزراء سكوت وموريسن ووزير 

الشؤون الداخلية بيرت داتون.
بقي  الذي  الثاني  الفريق  ا  أمَّ
من  مؤلف  فهو  املناقصة  يف 
شركتني كبريتني تنافسان معًا 
كفريق واحد وهما مكتب الربيد 
األسرتالي وشركة االستشارات 

.accenture
مشروع  العمال  حزب  ويعارض 
خصخصة تأشريات الدخول إىل 
يشّكل  قد  أنه  معتربًا  أسرتاليا 
القومي. لكّن  خطرًا على األمن 
احلكومة تقول إن القرار األخري 
بيدها  سيبقى  تأشريات  ملنح 
ستحافظ  األمن  وكاالت  وأن 
عن  التحري  يف  دورها  على 

أصحاب الطلبات.
أّما الناشطون يف جمال اهلجرة 
أن  من  فيتخّوفون  واللجوء 
التأشريات  خصخصة  تؤدي 
معامالت  تكاليف  مضاعفة  إىل 

اهلجرة والتأشريات.

جتميد مشروع خصخصة 
التأشريات إىل ما بعد االنتخابات
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مدعيا  األحد  يوم  سيدني  غرب 
أن حزب العمال لن يقدم سوى 
يف  أعلى«  وضرائب  »أكاذيب 

االنتخابات.
بدوره حتدث السيد شورتن يف 
ملبورن،  يف  للسرطان  منشأة 
حاثا الناخبني على التفكري فيما 
إذا كانوا يريدون رعاية صحية 
ضريبية  »ثغرات  أو  أفضل 

أكرب«.
ال يزال السيد موريسون رئيس 
الوزراء املفضل مقارنة بالسيد 
ترتاوح  بنسبة  متقدما  شورتن، 
بني 46 و35 يف املئة ، وهي 
لالستطالعات  مماثلة  فجوة 

السابقة.
الناخبني  من  ُطلب  وعندما 
يف   48 وافق  الرجلني،  تقييم 
املئة على أداء السيد موريسون 
فيما مل يوافق 39 يف املئة على 

ذلك.
موافقة  معدل  أن  يعين  هذا 
الفرق   - الصايف  موريسون 
يوافقون  الذين  أولئك  بني 
يرفضونه  والذين  أدائه  على 
- مل يتغري عند 9 نقاط مئوية 
لشهر  ايبسوس  استطالع  من 

شباط.
اخنفاًضا  السيد شورتن  وشهد 
على  املوافقة  معدل  يف  كبرًيا 
ادائه من 40 يف املئة يف شباط 
إىل 36 يف املائة يف نيسان، 
الرفض  تصنيف  اخنفض  بينما 

من 52 إىل 51 يف املائة.
معدل  اخنفض  لذلك،  ونتيجة 
اداء  على  الصافية  املوافقة 
يف   15 إىل  املعارضة  زعيم 

املئة سلبا.
كان  شباط  استطالع  ويف 
السيد  اداء  على  الرضى 
مفضل  كرئيس  موريسون 
للوزراء 48  يف املئة مقابل 38 
يف املئة للسيد شورتن  ويف 
الرضى  كان  األخري  االستطالع 
على اداء موريسون 46 اىل 35 

يف املئة للسيد شورتن.
كل  مع  النتيجة  هذه  تتماشى 
استطالع إليبسوس منذ التحدي 
يف  األحرار  حزب  قيادة  على 
انتخاب  مت  عندما  املاضي،  آب 
للحزب  زعيمًا  موريسون  السيد 
متقدما على وزير الداخلية بيرت 

داتون.
السابق  الوزراء  رئيس  وكان 

املوازنة  الناخبون  صّنف 
واحدة  أنها  على  الفيدرالية 
منذ  عدالًة  املوازنات  أكثر  من 

سنوات.
حّسن  قد  االئتالف  ان  ورغم   
مقارنة  الشيء  بعض  موقعه 
حكومة  لكن   ،2006 بالعام 
موريسون ما زالت تتذيل حزب 
يف   53 إىل   47 بنسبة  العمال 

املئة.
فقد قال 24 يف املئة فقط من 
الناخبني إنهم يف وضع »أسوأ« 
الدخل  ضريبية  ختفيضات  جراء 
البنية  على  واإلنفاق  الضخمة 
التحتية يف موازنة الثالثاء، بينما 
قال 38 يف املئة إنهم »أفضل 

حااًل« جراء اخلطة االقتصادية.
اجرته  حصري  استطالع  وأظهر 
يف   41 أن  ايبسوس  مؤسسة 
إن  قالوا  الناخبني  من  املئة 
 29 اعتقد  بينما  عادلة  املوازنة 
يف املئة أنها غري عادلة.. وهي 
األدنى نتيجة على مدار أكثر من 

عقدين.
على  حامسا  الرد  هذا  ويعترب 
سكوت  الوزراء  رئيس  حماولة 
موريسون بيع اخلطة االقتصادية 
للناخبني هذا األسبوع بعد تأجيل 
الدعوة إىل االنتخابات الفيدرالية 

يوم األحد.
ومتهد تكتيكات السيد موريسون 
الطريق إلجراء االنتخابات يف 18 
رمسي  إعالن  مع  املقبل،  أيار 
يف  أسبوع،  غضون  يف  متوقع 
ماليني  االئتالف  يستخدم  حني 
دافعي  أموال  من  الدوالرات 
الضرائب لإلعالن عن سياسات 
التحتية  والبنية  الضرائب 

والبيئة.
بيل  املعارضة  زعيم  واتهم 
باستخدام  احلكومة  شورتن 
يف  »للضخ  العامة  األموال 
اإلطارات اخلاصة بها« من خالل 
احلمالت اإلعالنية، لكن االئتالف 
جيادل بأن حزب العمال استخدم 
كان  عندما  نفسها  التكتيكات 

آخر مرة يف السلطة.
بشدة  املوازنة  دعم  وتأثر 
أيدها 51  بالوالء احلزبي، حيث 
االئتالف  ناخيب  من  املئة  يف 
من  فقط  املئة  يف   33 مقابل 
إنهم  قالوا  العمال  حزب  ناخيب 
النتيجة  يف وضع أفضل، لكن 
مقارنة  إجيابية  كانت  اإلمجالية 

باملوازنات السابقة.
فقط  املائة  33 يف  اعترب  وقد 
طوني  موازنة  أن  الناخبني  من 
 2014 لعام  هوكي  وجو  أبوت 
عادلة، بينما قال 63 يف املئة 

إنها غري عادلة.
الضوء  النتائج  هذه  وتسلط 
على معركة السيدين موريسون 
بتأييد  الفوز  يف  وشورتن 
رؤيتهما  حسب  الناخبني 
 29 يقرر  مل  حيث  املتنافسة، 
بشأن  الناخبني  من  املئة  يف 
الثالثاء  يوم  موازنة  عدالة  عدم 
و18 يف املئة مل يقرروا بعد ما 

إذا كانوا أفضل حااًل.
قام السيد موريسون حبملة يف 

رغم تأييد الناخبني للموازنة

استطالع إيبسوس: احلكومة ما 
زالت تتذيل املعارضة
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بتأييد  يتمتع  تورنبول  مالكومل 
57 إىل 30 يف املائة ضد السيد 
إيبسوس  استطالع  شورتن يف 
الذي ُنشر يف 22 متوز من العام 
املاضي، قبل االنتخابات الفرعية 
واالضطرابات  لونغمان  ملقعد 
الطاقة  سياسة  بشأن  الداخلية 
حتدي  حتريك  ساعدت يف  اليت 

القيادة.
تشري النتيجة األخرية مبا خيص 
احلزبني إىل حتول على مستوى 
البالد إىل حزب العمال بنحو 3 
يف املئة منذ االنتخابات األخرية، 
وهو ما يكفي ليحصل على أكثر 
من  لكن  مقاعد،  عشرة  من 
التأرجحات  تتفاوت  أن  املتوقع 
على نطاق واسع بسبب عوامل 

حملية.
إىل 47  النتيجة من 53  تستند 
يف املئة على تدفقات االصوات 
االنتخابات  يف  التفضيلية 

األخرية.
ومشل االستطالع 1200 شخص 
يف الفرتة من 3 إىل 6 نيسان، 
املوازنة  تلت  اليت  األيام  يف 
الفيدرالية يوم الثالثاء املاضي، 
وبلغ هامش اخلطأ فيه 2.9 يف 

املئة.
حزب  أن  االستطالع  ووجد 
العمال حصل على 34 يف املئة 
مل  نتيجة  وهي  األصوات،  من 
األخرية  االنتخابات  عن  تتغري 
غري  بشكل  منخفضة  واعتربت 
معتاد مقارنة باستطالعات الرأي 
حزب  يف  والداخلية  املنشورة 

العمل يف األشهر األخرية.
أن  إيبسوس  استطالع  ووجد  
تصويت  على  حصلوا  اخلضر 
أولي بنسبة 13 يف املئة، وهي 
نتيجة  من  بكثري  أعلى  نسبة 
احلزب اليت بلغت حوالي 10 يف 

املئة يف االنتخابات األخرية.
لألصوات  القوي  التدفق  ومينح 
حزب  ناخيب  من  التفضيلية 
تقدًما  العمال  حزب  إىل  اخلضر 

كبرًيا على االئتالف.
االئتالف  أن  االستطالع  ووجد 
حصل على تصويت أولي بنسبة 
37 يف املئة ، أي أقل من 38 
الذي  االستطالع  يف  املئة  يف 
بكثري  وأقل  شباط  يف  ُنشر 
من النتيجة على مستوى البالد 
يف  املئة  يف   42 بلغت  اليت 

االنتخابات األخرية.

موريسون وشورتن.. معركة الفوز باألصوات

السابق  الوزراء  رئيس  طلب 
مثري  بشكل  تورنبول  مالكومل 
موريسون  سكوت  خليفته  من 
»مقلقة  مزاعم  مع  التعامل 
وزير  عالقات  حول  للغاية« 
مبلياردير  داتون  بيرت  الداخلية 
املتحالف  الشيوعي  احلزب 
ومجاعات  كزيانغمو  هوانغ  مع 

الضغط األحرارية.
حتقيق  عقب  التدخل  هذا  جاء 
كورنرز«  »فور  برنامج  أجراه 
بي  »إيه  شبكة  تعرضه  الذي 
مورنينغ  و«سيدني  سي« 
هريالد« و«ذي ايدج«، وكشف 
عشرات  دفع  هوانغ  السيد  أن 
آالف الدوالرات لتأمني لقاء على 
وسط  داتون  السيد  مع  انفراد 
محلة غرفة خلفية للحصول على 

اجلنسية االسرتالية.
يف  هوانغ  السيد  فشل  وقد 
اجلنسية  على  للحصول  حماولته 
على  آزيو  اعرتضت  أن  بعد 
الشيوعي  باحلزب  صالته 
معاملة  متت  ولكن  الصيين.. 
أسرته معاملة خاصة عندما قام 
السناتور  بتمكني  داتون  السيد 
العمالي السابق سام دستياري 
خاصة  جنسية  مبراسم  تزويدهم 

يف عام 2015.
اللوبي..  اعضاء  احد  وقام 
سانتو  السابق  األحراري  الوزير 
غداء  مأدبة  برتتيب  سانتورو.. 
بني السيد هوانغ والسيد داتون 
مبطعم  خاصة  الطعام  غرفة  يف 

يف سيدني يف عام 2016.
لزمالئه  مذهل  أخري  إنذار  ويف 
قال  السابقني،   الوزاريني 
السيد تورنبول إن السيد داتون 
حول  لشرحه«  الكثري  »لديه 

تورنبول يطالب موريسون بالتصرف حيال صالت 
داتون مع  املاحنني الصينيني

اخلالف ، لكن يف النهاية يتوقف 
االمر على السيد موريسون.

الثالثاء  يوم  للصحفيني  وقال 
رئيس  هو  موريسون  »سكوت 
هذا  جتنب  ميكنه  وال  الوزراء 
من  جزء  كله  هذا  إن  والقول 
والفقاعات،  والقال  القيل 
القومي  األمن  ضمن  من  هذا 

ألسرتاليا«.
الضجة  »تذكر  يقول  واضاف 
]السيد[  حول  نشأت  اليت 
القضايا  نشأت  دستياري. 
نفسها مرة أخرى.. جيب معاجلة 
ذلك بأعلى مستوى من األولوية 
األمنية واإلحلاح من قبل رئيس 
يكون  كيف  أعرف  أنا  الوزراء.. 
النهاية،  يف  الوزراء..  رئيس 
عليه  يتعني  لذا  مسؤول..  هو 
داتون  بيرت  قضية  مع  التعامل 

هذه«.
ووصف السيد تورنبول املزاعم 
ضد السيد داتون بأنها »مثرية 
أن  إىل  وأشار  للغاية«.  للقلق 
قوانني  وضعت  قد  حكومته 
جديدة ضد النفوذ األجنيب وحذر 

من أن »الوصول غري متاح بهذه 
الطريقة املزعومة«.

وتابع السيد تورنبول: »على بيرت 
داتون أن يشرح الكثري حول هذا 
املوضوع«، وقال »من املفرتض 
عن  املسؤول  الوزير  يكون  أن 
األمن الداخلي ألسرتاليا مسؤوال 
سياساتنا  تأثر  عدم  ضمان  عن 

باجلهات الفاعلة األجنبية«.
من  الكثري  يثري  »األمر  وقال 
األسئلة وبيرت داتون هو الوحيد 

الذي يستطيع اإلجابة عليها.«
السيد  كان  سابق،  وقت  يف 
قد  داتون  والسيد  موريسون 
خالل  من  الكشوفات  على  اجابا 
هوانغ  السيد  أن  على  التأكيد 
من  منعه  ومت  اجلنسية  مينح  مل 

العودة إىل أسرتاليا.
عائلة  ان  داتون  السيد  وقال 
استعانت   قد  هوانغ  السيد 
طلبها  عند  دستياري  بالسيد 
حفال خاصا للجنسية وكان االمر 
من غري املعتاد بالنسبة له كوزير 

هجرة رفض هذا الطلب.
وقال السيد داتون يوم الثالثاء: 
دستياري  السيد  يكن  مل  »إذا 
أسيء  أو  اإلدارة  مستوى  فوق 
تفسري سبب االحتفال باجلنسية، 
فأعتقد أن على السيد دستياري 
العمال  حزب  ]زعيم  وبصراحة 

بيل[ شورتن شرح ذلك«.
االقرتاح  »إن  يقول  واستطرد 
بأنين قدمت بطريقة ما اي شي 
هوانغ[  ]السيد  الشخص  هلذا 
أبًدا  أتلق  مل  هراء.  جمرد  هو 
دوالًرا منه. كان لي لقاء واحد 
معه على الغداء. أنا مل أره منذ 
ذلك احلني. كما قلت، على ماذا 

حصل مين؟«.
أطلق  قد  داتون  السيد  وكان 
حتديا على القيادة أسقط السيد 
تورنبول لكنه فشل يف تنصيب 

نفسه يف املنصب األعلى.
الوزراء  رئيس  وصف  وقد 
بأنه  ضده  االنقالب  السابق 
أشكال  من  و»شكل  »مترد« 

اجلنون«.
وانتهز حزب العمال أيًضا املزاعم 
ضد السيد داتون يوم الثالثاء، 
يف  العام  املدعي  قال  حيث 
الظل مارك دريفوس إن السيد 
داتون كان عليه أن يقول ما إذا 
تسريع  او  بدفع  قام  »قد  كان 
جلعل  فقط  هوانغ  السيد  طلب 
يدخل  األخرية  اللحظة  يف  آزيو 

على اخلط« .
وزير  دريفوس  السيد  ودعا 
الشؤون الداخلية إلطالق للكشف 
السيد  مع  مراسالته  مجيع  عن 

سانتورو بشأن هذه املسألة.

العام  السنوي  اجتماعه  االسرتالي  املاروني  التجمع  عقد 
اعضاء  كافة  2019 حبضور  نيسان   8 االثنني  مساء  يف 

التجمع.
كان االجتماع فرصة لعرض آخر املستجدات على الساحتني 
اللبنانية واالسرتالية اضافة اىل مناقشة و تقييم االمور 

الين تهم اجملتمع املاروني يف لبنان ويف اسرتاليا.
كما وناقش احلاضرون املشاريع  اخلريية وغريها ملا يعود 

باخلرياىل كافة ابناء الطائفة واىل لبنان و اسرتاليا.
ويف جو متّيز بالتوافق و التناغم اجريت العملية االنتخابية 

وفقا« للدستور وجاءت النتيجة كما يلي:
رئيس التجمع : غسان عويط

نائب الرئيس االول : فهد جعيتاني
نائب الرئيس الثاني :غيتا نعمة اهلل 

امني عام : رميون ابي عراج
نائب امني عام : كلوفيس البطي

امني الصندوق : جان عراج
مستشار: طوني ب. سليمان

مستشار: شفيق سعاده 

صادر عن ريمون ابي عراج
امني عام التجمع املاروني االسرتالي
سيدني- اسرتاليا

بيان التجمع املاروني االسرتالي
غسان عويط رئيسا للتجمع املاروني 

االسرتالي باالجماع

تورنبول وداتون )من االرشيف(



Page 10صفحة 10     

مـقاالت وتـحقيقات

قّرر حزب اهلل مقاطعة النائب السابق وليد 
جنبالط إىل أجٍل غري مسّمى، بعد مواقفه 
السوريني  النازحني  أزمة  من  املتكّررة 
وإصدار الوزير وائل أبو فاعور قرارًا خمالفًا 
الصناعة  وزير  قرار  فيه  يلغي  للقانون 
ترخيص  مبنح  احلاج حسن  السابق حسني 

إلنشاء جممع صناعي يف عني دارة.
اهلل  حزب  يبديها  اليت  اإلجيابية  ُتفلح  مل 
ما  منذ  جنبالط  وليد  السابق  النائب  جتاه 
قبل االنتخابات النيابية األخرية، يف دفعه 
أزمة  من  األقل  على  مواقفه  تليني  إىل 
عن  االبتعاد  ومن  السوريني،  النازحني 
حماوالت عرقلة تطوير العالقة اللبنانية ــــ 

السورية.
ووضوح  اجلنبالطي،  الصراخ  حّدة  ومع 
ارتباط رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي 

 حـزب اهلل يـقاطع جـنبالط
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جتاه بعض القضايا، كحربه على معمل عني دارة 
بذريعة البيئة أو معمل دير عمار بذريعة الفساد، 
أن  البسيط  البحث  يكشف  بينما  أخالقي،  بغطاء 

املسألة عنده ترتبط أّواًل وأخريًا باملال.
ضد  مرتفعًا  جنبالط  صوت  كان  أسابيع،  فقبل 
وفجأة،  عمار.  دير  يف  الكهرباء  معمل  صفقة 
خفت صوته حتى اختفى، ليبدأ حميطون باحلريري 
برتداد من يراجعهم، بأن رئيس احلكومة »حفظ 
حّصة جنبالط من حّصته باملشروع«، وهنا انتهت 
كل اتهامات الفساد اليت كاهلا جنبالط للصفقة. 
أما معمل عني دارة ومصنع »ترابة األرز«، الذي 
يقول آل فتوش إنهم أتوا مبعداته »من الدمنارك 
األوروبية  للمواصفات  مطابق  وإنه  وأملانيا، 
والبقاع«،  زحلة  ألهل  عمل  فرصة  ألَفي  ويؤمن 
فيشّن جنبالط حربًا عليه حتت عنوان بيئي. وكأن 
معمل سبيلني وكساراته ومرامله غابة يتنّعم بها 

أهل
إقليم الخرّوب!

حرب جنبالط على معمل عني دارة، سببها أمران، 
النائب  شقيق  فتوش،  بيار  رفض  هو  األول 
السابق نقوال فتوش، املوافقة على طلب رئيس 
االشرتاكي تعبئة ترابة معمل سبيلني بأكياس ترابة 
األرز وشحنها إىل سوريا. أما الثاني، فهو اعتقاد 
جنبالط بأن معمل فتوش هدفه تأمني حاجة السوق 
السورية لالمسنت يف مرحلة إعادة اإلعمار، وهو 
يرّوج ذلك أمام احلريري وأمام األمريكيني، مربرًا 
حربه على املعمل برفضه »دعم الرئيس السوري 
بينما  األسد«،  ماهر  اللواء  األسد وشقيقه  بشار 
إن  إنه  سوريني،  مسؤولني  من  ملقّربني  يقول 
إعادة اإلعمار يف  مل يستفد حمسوبون عليه من 

سوريا، فإنه سيقف بوجه من يستفيد!
هل يقاطع االشرتاكيون زيارة جبق؟

انعكست العالقة بني النائب السابق وليد جنبالط 
وقيادة حزب اهلل على زيارة وزير الصحة مجيل 
جبق املقررة اليوم ملنطقة وادي التيم، وزيارته 
ملستشفَيي حاصبيا وراشيا احلكوميني. وحبسب 
حاول  فاعور  أبو  وائل  الوزير  فإن  املعلومات، 
بهدف  الصحة  وزير  على  الزيارة  توقيت  فرض 
حضور النائب تيمور جنبالط، كما حياول أبو فاعور 
للمنطقة  رمسي  مسؤول  أي  زيارات  خالل  دائمًا 
ما  مشروع  افتتاح  جهة  أو  وزارة  أي  حماولة  أو 
أو حتى تزفيت طريق. وتذّرع االشرتاكي بارتباط 
جنبالط مبواعيد سابقة، وعدم متّكنه من احلضور 
اليوم  صباح   11 الساعة  راشيا  مستشفى  يف 
حتى يفاوض وزير الصحة على تعديل مواعيده، 
موافقة  الوزير. وكرّد على عدم  جولة  تبدأ  حيث 
عّمم  الزيارة،  برنامج  تعديل  على  الصحة  وزير 
الزيارة،  مقاطعة  مناصريهم  على  االشرتاكيون 
عرب  أمس،  مساء  معاكسًا  جوًا  يعّمموا  أن  قبل 
دعوة االشرتاكيني إىل احلضور يف حماولة لعدم 
غيابهم عن احلدث. على املقلب اآلخر، يعّد احلزب 
القومي  السوري  واحلزب  اللبناني  الدميوقراطي 
االجتماعي وقوى 8 آذار استقباالت شعبية للوزير، 
يف راشيا اليت من املفرتض أن يزور فيها جبق 
حاصبيا،  ويف  الداوود،  فيصل  السابق  النائب 
اليت أعّد فيها النائب طالل أرسالن استقبااًل يف 

السرايا الشهابية على شرف وزير الصحة.

فراس الشويف

ألغى الخليل موعدًا مع جنبالط وأبلغ األسباب للوزير 
السابق غازي العريضي )هيثم املوسوي(

اهلل يف موقٍف نافر، أن يراجع 
السيد حسن نصر اهلل جنبالط 
وزير  يصدر  أال  منه  ويطلب 

الصناعة القرار.
اعترب  األساس،  هذا  وعلى 
عن  عدا  ــــ  القرار  اهلل  حزب 

شورى  جملس  حكَمي  وخيالف  قانوني  غري  كونه 
الدولة، األول حيمل الرقم 245 تاريخ 14 كانون 
األول 2017، والثاني حيمل الرقم 407 تاريخ 28 
بإنشاء  بالسماح  القاضيني   2019 الثاني  كانون 
املعمل ورد االعرتاضات اليت رفعتها بلدية عني 
دارة بتحريض من جنبالط ــــ حتدّيًا للحزب وكسرًا 
لـ«اجلّرة« تضاف إىل املوقف من أزمة النازحني.

وقبيل موعد زيارة اخلليل جلنبالط، أبلغ املعاون 
السياسي لألمني العام حلزب اهلل الوزير السابق 
غازي العريضي، أن الزيارة ألغيت، وأن العالقة 

جمّمدة بني الطرفني.
رئيس  مع  أزمة  من  ينتهي  جنبالط  يكاد  ال 
اجلمهورية ميشال عون، أو يصاحل الرئيس سعد 
أزمة  يف  يقع  حتى  مصرية،  بوساطة  احلريري 
جتاه  اجملانية  العدائية  ومواقفه  اهلل.  حزب  مع 
سوريا، صارت حُترج حتى صديقه الرئيس نبيه 
مواقفه  دائمًا  يقّنع  جنبالط  أن  واألغرب،  بري. 

  يغّلف جنبالط 
مواقفه بقناع 
أخالقي، فيما 
املسألة عنده 
مرتبطة باملال

النازحني  توطني  إىل  يهدف  دولي  مبشروع 
املصلحة  ضد  والعمل  البالد،  يف  السوريني 
الكاذبة  الشائعات  تكرار  عرب  اللبنانية  الوجودية 
لتخويف النازحني السوريني من العودة إىل بالدهم 
)كما فعل الوزير وائل أبو فاعور قبل أسابيع يف 
ثابر  النازحني(،  حول  حزبه  عقده  صحايف  مؤمتر 
حزب اهلل على إجيابيته يف العالقة، حماواًل تليني 
تلك املواقف، على رغم انزعاج أعلى املستويات 
ملف  ومن  لسوريا  املعادية  املواقف  من  فيه 
أن  املفرتض،  من  وكان  عام.  بشكل  النازحني 
يزور املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل 
احلاج حسني اخلليل، منزل جنبالط نهاية األسبوع 
زيارة  بعد  اللبناني  الشأن  للتباحث يف  املاضي 
وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو للبنان قبل 

أسبوعني.
إاّل أن وزير الصناعة اجلديد، مل يكد يتسلم ملّفات 
وزارته، وقبل أن حيّقق أي إجناز، قّرر أن يستخدم 
حسابات  لتصفية  للقانون،  خالفًا  صالحياته، 
جنبالط الشخصية، أو املالية باألحرى. وعماًل برغبة 
قرارًا  وأصدر  القانون  فاعور  أبو  ختّطى  جنبالط، 
بتاريخ 26 آذار املاضي، حيمل الرقم 7893، ألغى 
فيه الرتخيص الرقم 5297 املمنوح من قبل الوزير 
حسني احلاج حسن، القاضي بالسماح آلل فتوش 

بإنشاء جممع صناعي يف منطقة عني دارة.
وحبسب  اهلل.  حلزب  مفاجئًا  يكن  مل  القرار 
الصناعة  وزير  بأن  َعِلم  احلزب  فإن  املعلومات، 
القرار، فراجع األخري باألمر، منّبهًا  حّضر مسّودة 
إياه إىل أن إلغاء قرار احلاج حسن خمالف للقانون، 
وأن  الدولة،  شورى  جملس  لقرارات  وخمالف 
القانون ملصاحل خاصة،  بتجاوز  يقبل  لن  احلزب 
يف الوقت الذي يعلن فيه احلرب على الفساد. 
وما هي إاّل أيام قليلة، حتى أصدر أبو فاعور قرار 
حزب  من  طلب  قد  كان  بعدما  الرتخيص،  إلغاء 

الشائكة  القضايا  إحدى  بات  التعاقد 
املهين  التعليم  عندها مشكالت  تبدأ  اليت 
ألف   13 القطاع  تنتهي. يف  وال  الرمسي 
إدارية  مصادر  حبسب  ميكن،  متعاقد 
أخذ  ما  إذا  النصف  إىل  خفضهم  مطلعة، 
وإذا  القانونية  ساعاتهم  املالك  أساتذة 
الرتبوي  الفين  املعهد  أساتذة  أعيد  ما 
وتوقف  التعليم  إىل  اإلدارية  األعمال  من 
واملصانع  للقاعات  العشوائي  التشعيب 

واملختربات.
تثبيت  مباراة  آخر  على  مضت  سنة   19
ألساتذة التعليم املهين الرمسي عرب جملس 
اخلدمة املدنية. منذ ذلك الوقت، أحكمت 
مسار  على  سيطرتها  الزبائنية  العقلية 
التعاقد السنوي مع األساتذة، تارة بذريعة 
اختصاصًا(،   170( االختصاصات  تشعب 

»مزراب« التعليم املهين:
الـتعاقد مـهنة مـن ال مـهنة لـه!

تغطية رسوم هؤالء الطالب الوهميني على حساب 
النازحني  تعليم  متّول  اليت  املتحدة  األمم  منظمة 
أصدره  الذي   2017/6 فالتعميم  اللبنانيني.  غري 
املدير العام السابق للتعليم املهين والتقين أمحد 
دياب مسح بتسجيل طالب لبنانيني على حساب 
واستمر  النازحني.  الطالب  إىل  إضافة  املنظمة 
الدراسي  العام  يف  التعميم  هذا  بأحكام  العمل 
احلالي 2018 - 2019 مع التعميم 40 /2018 الذي 

أصدرته املديرة العامة بالتكليف سالم يونس.
يف  هدر  عن  املصادر  حتدثت  آخر،  جمال  يف 
إسداء ساعات العمل التطبيقي إىل أساتذة لديهم 
ثالث  إىل  مّقسمون  وهؤالء  جامعي«،  »تصنيف 
فئات )الفئة األوىل: أجرة الساعة 100 ألف لرية، 
 65 الثالثة:  الفئة  لرية،  ألف   83 الثانية:  الفئة 
ألف لرية(، يف حني أّنه ميكن االستعانة بأساتذة 
ليس لديهم هذا التصنيف )أجرة ساعتهم 46 ألف 
لرية( لتغطية هذه الساعات، بل يصدف أن يدخل 
املصنع أو املخترب أستاذان يشرفان على العمل 
فيتقاضى  نفسها،  املعلومات  ويقدمان  نفسه 
وبينما  ألفًا.   46 والثاني  لرية  ألف   100 األول 
باإلشراف  املتعلقة  األستاذ  تعويضات  تتعدى  ال 
الـ950  اللبنانية  على مشروع التخرج يف اجلامعة 
ألف لرية، قد تصل هذه التعويضات يف التعليم 
املصادر  وتشرح  لرية.  ماليني   6 إىل  املهين 
وميضي  دون،  وما  طالب   6 يضم  املشروع  أّن 
األستاذ مع كل طالب 10 ساعات، أي أّنه ميكن 

أن يغطي 60 ساعة.
املهنيات  أروقة  ضجت  فقد  للذاكرة،  وانعاشًا 
الرمسية خبرب التعاقد مع 2000 أستاذ جديد دفعة 
واحدة يف منتصف العام الدراسي 2016 - 2017 
من  أّيًا  لكّن  جديدة.  معاهد  سبعة  فتح  بسبب 
األساتذة أو ممثليهم ال سيما رابطة أساتذة التعليم 
املهين الرمسي مل جيرؤ يومها على االعرتاض، يف 
وقت ال يكّف هؤالء فيه عن القول إنهم يشعرون 
بأن التعليم املهين تابع لقربص، نتيجة ما يعّدونه 
متييزًا مرتاكمًا ضد القطاع والتوجه إىل شطبه من 
هيكلية وزارة الرتبية، مقابل استنفار كامل جتاه 

التعليم األكادميي.
امللف، تتمسك  اجلراحية هلذا  العملية  انتظار  يف 
يريد  ال  التعليم  ذهبية:  بقاعدة  تربوية  مصادر 
أن  وتوضح  كفاءة.  صاحب  بل  حاجة،  صاحب 
احلاجة إىل العمل تدفع الكثريين إىل التعاقد يف 
الناس، من  الذي بات مهنة متاحة لكل  التعليم 
دون أي إعداد مسبق. ففي التعليم املهين، تعاقد 
أكثر من 650 أستاذًا يف عام 2017 بأقل من 4 
ساعات أسبوعيًا، مبا خيالف مرسوم تنظيم أصول 
 2007/  25 والقرار  بالساعة  للتدريس  التعاقد 
اخلاص بتطبيق أصول التعاقد. ويف العام 2018، 
اخنفض العدد إىل 350 أستاذًا بعدما أقفل باب 
العام  العقود هلذا  تزال  التعاقد رمسيًا، فيما ال 

قيد الدرس.
»التعاقد السياسي«، كما تقول املصادر، يوهم 
إىل  األخري  فيسعى  موظفًا،  أصبح  بأّنه  املتعاقد 
اخلضوع  أجل  من  قليلة  بساعات  ولو  التشبث 
تتيح  املدنية  اخلدمة  عرب جملس  ملباراة حمصورة 

له التثبيت يف املالك.

فاتن الحاج

عدد املتعاقدين 13 ألفًا فيما ال يتعدى عدد الداخلني يف 
املالك 1600 أستاذ )مروان طحطح(

الدراسية  القاعات  بل 
الرقم  فالتعميم  أيضًا. 
 2010/9/16 بتاريخ   5
إىل  بالتجزئة  مسح 
كان  إذا  شعبتني 
يتجاوز  الطالب  عدد 

واقع  عن  حتدثت  املصادر  أّن  إاّل  طالبًا،   24
عدد  يصبح  عندما  التشعيب  اعتماد  وهو  خمتلف 
»من  13؟ جتيب:  ملاذا   .24 وليس   13 الطالب 
الساعات  أجل مضاعفة األساتذة املتعاقدين يف 
النظرية والتطبيقية على السواء، فإذا كان لدينا 
50 طالبًا مثاًل، فإن التعميم يسمح بتوزيعهم على 
تقسيمهم  هو  حيصل  ما  أن  حني  يف  شعبتني، 
يف  الطالب  عدد  يكون  وعندما  شعب،   4 إىل 
الشعبة 13 طالبًا، ُيفرد هلم أستاذان يف األعمال 

التطبيقية بداًل من أستاذ واحد«.   
وبهدف استكمال العدد الذي يربر افتتاح شعبة 
إضافية جيري تسجيل طالب وهميني عن طريق 
تشرح  وهنا  احلاجة.  أصحاب  األساتذة،  ابتزاز 
املنوي  األساتذة  من  يطلب  املدير  أن  املصادر 
التعاقد معهم أن يدفعوا رسوم الطالب الوهميني 
وأحيانًا، جتري  الشعبة.  الفتتاح  أساسي  كشرط 

تدفع الدولة ملتعاقدين 
6,5 مليار لرية سنويًا 
بدل ساعات يفرتض 
أن يدرسها أساتذة 

املالك

جديدة،  مهنية  ومدارس  معاهد  افتتاح  حبجة  أو 
أو بتكليف أساتذة املالك بأعمال إدارية بداًل من 
التعليم لزيادة أعداد املتعاقدين . أّدى ذلك إىل 
رفع عدد املتعاقدين إىل 13 ألفًا، فيما ال يتعدى 

عدد الداخلني يف املالك 1600 أستاذ.
 ،602 الـ  الرتبوي  الفين  املعهد  أساتذة  حتى 
بتاريخ   9736 املرسوم  مبوجب  املعينون 
2013/1/15، مل يصمدوا كثريًا يف مالك التعليم. 
للتعليم  العامة  املديرية  يف  مصادر  تؤّكد  إذ 
مبهام  ُكلفوا  هؤالء  نصف  من  أكثر  إّن  املهين 
واملختربات  املصانع  إدارة  يف  سيما  ال  إدارية، 
وأعمال النظارة، وبعضهم مل يّدرس سنة واحدة 
بعد التعيني، يف خمالفة صرحية للمرسوم الذي 
يشرتط ممارسة التعليم ملدة 4 سنوات على األقل 

قبل االنتقال إىل أي موقع آخر.
حتتسب املصادر اهلدر احلاصل سنويًا وفق اآلتي: 
انتقلوا إىل املالك  أستاذ  أّن 300  افرتضنا  »لو 
 18 لـ  منهم  كل  تغطية  يستلزم  فهذا  اإلداري 
ساعة يف األسبوع مبا يساوي 5400 ساعة تعليم 
أسبوعيًا. ومبا أن السنة الدراسية هي 30 أسبوعًا، 
يصبح جمموع الساعات السنوية املطلوب تغطيتها 
162 ألف ساعة )معدل أجر الساعة 40 ألف لرية(، 
أن  يفرتض  اليت  الساعات  كلفة  معدل  أن  أي 
 6 هي  بالتعاقد  وتغطى  املالك  أساتذة  يدرسها 
مليارات و480 مليون لرية سنويًا، ما يعين عمليًا 

أن الدولة تدفع مرتني.
وحبسب املصادر، ترافق ذلك مع تشعيب املصانع 
حبسب الشهادات التعليمية )BT وTS واإلجازة( 
بعدما كانت مشرتكة بني كل الشهادات، بهدف 
استحداث مواقع إدارية جديدة لألساتذة املعينني 
من جهة وزيادة أعداد املتعاقدين يف التعليم من 

جهة ثانية.
التشعيب مل يطاول املصانع واملختربات فحسب، 
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مـقاالت وتـحقيقات

املدرجة  االستمالكات 
إلنشاء  الكهرباء  خّطة  يف 
يف  كهرباء  إنتاج  معمل 
سلعاتا بقيمة 200 مليون 
من  الكثري  أثارت  دوالر، 
من  سيما  وال  التحفظات 
اللبنانية  القوات  وزراء 
وحركة أمل، إال أن وزيرة 
البستاني مل  ندى  الطاقة 
تتمّسك بها ووافقت على 
إنشاء معمل يف سلعاتا ال 
تكّلف استمالكاته أكثر من 

30 مليون دوالر.
الطاقة  وزيرة  تتمّسك  مل 
بالبند  البستاني  ندى 

محمد وهبة

 استمالكات سلعاتا: من 200 مليون 
دوالر إىل 30 مليوناً!

 2019 نــيسان   13 Saturday 13 April 2019الـسبت 

املطروحة مبواقع ذات مساحات أصغر، 
مشرية إىل أن »خطأ ما حصل«، وأجرت 
تصحيحًا تشري فيه إىل أن احلاجة األولية 
إلنشاء معمل يف سلعاتا مقدرة بنحو 30 
مليون دوالر على أساس أن املساحة 
املستملكة املطلوبة ترتاوح بني 60 ألف 

مرت مربع و70 ألف مرت مربع.

    كلفة استمالكات سلعاتا كما كانت يف 
الخطة تمّثل 45% من كلفة إنشاء املعمل

رغم ذلك، مل يوقف بعض وزراء القوات 
اللبنانية إثارة هذا األمر علنًا. دخل على 
خّط السجال أكثر من طرف، كان أبرزهم 
مؤسسة كهرباء لبنان اليت أصدرت بيانًا 
االستمالكات  كلفة  أن  إىل  فيه  تشري 
القرن  سبعينيات  يف  ملحوظة  كانت 
املاضي »وصدر مرسوم االستمالك يف 
عام 1978، إال أنه بعد مرور 10 سنوات 
اسرتداد  مت  املعمل،  إنشاء  دون  من 
بأحكام  املستملكة  األراضي  معظم 
املؤسسة  قالت  كذلك  قضائية«. 
االستشاري  أجرى   2014 عام  يف  إنه 
 Mott Macdonald اإلنكليزي 
مسحًا للمنطقة الساحلية، وتبنّي له أن 
املواقع املثلى إلنشاء معامل إنتاج عرب 
الشراكة مع القطاع اخلاص PPP، هي 
تسعة )9( وقد اختري منها ثالثة، بينها 
موقع سلعاتا الذي حاز املركز الثاني. 
املواقع  ضمن  من  هو  سلعاتا  وموقع 
اليت اعتمدت مبوجب املخطط التوجيهي 
 EdF الذي أجنزته شركة كهرباء فرنسا
الوزراء يف قراره  ووافق عليه جملس 

الرقم 20 تاريخ 2017/9/7.
من  كبريًا  جزءًا  أن  تبنّي  إذًا، 
االستمالكات قد سقط وعادت األراضي 
إىل أصحابها. فلماذا حصل هذا األمر؟ 
أصحاب  إن  مطلعة  مصادر  تقول 
أمالكهم،  اسرتجعوا  الذين  األراضي 
حاولوا الضغط على أكثر من وزير يف 
إلقناعهم  حماولة  يف  الوزارية  اللجنة 
به،  والسري  االستمالك  إعادة  جبدوى 
ذلك  تقتضي  مصاحلهم  أن  سيما  وال 
األراضي.  أسعار  تضاعفت  بعدما 
هناك  فإن  مطلعة،  مصادر  وحبسب 
كانت  اليت  األراضي  من  كبريًا  جزءًا 
بيار  من  مملوكة  لالستمالك  معروضة 
الوطنية،  الرتابة  معمل  مالك  ضومط 
وعضو  األراضي  تاجر  عسيلي  وجوزف 

جملس إدارة سوليدير السابق.
يف النهاية، قالت املصادر إن وزيرة 
أعلى  سقفًا  حتّدد  أن  رفضت  الطاقة 
لإلنفاق على االستمالكات وال على أي 
من بنود خّطة الكهرباء، إال أنها وافقت 
يف  واحد  معمل  هناك  يكون  أن  على 
 30 بنحو  مقدرة  استمالكاته  سلعاتا، 

مليون دوالر.

أصحاب األراضي حاولوا الضغط على بعض الوزراء 
إلقناعهم بضرورة استمالك األراضي )هيثم املوسوي(

الرامي  للكهرباء  خطتها  املعروض يف 
إىل استمالك أراض بقيمة 207 ماليني 
منطقة  إنتاج يف  معمَلي  دوالر إلنشاء 
تراجعت  بل  البرتون(،  )قضاء  سلعاتا 
على  ووافقت  سريعًا  الطرح  هذا  عن 
املطلوبة  املساحة  على  تعديالت  إجراء 
حتى باتت قيمة االستمالكات ال تتجاوز 

30 مليون دوالر.
حلظت خّطة الكهرباء اليت درستها اللجنة 
املتعلق  السابع  البند  ضمن  الوزارية، 
قبل  من  اختاذها  املطلوب  بالقرارات 
التمويل  »تأمني  الوزراء، طلب  جملس 
الضرورية  األرض  الستمالك  الالزم 
الطاقة  إلنتاج  معمل  إنشاء  ملشروع 
الكهربائية يف منطقة حامات ــــ سلعاتا 

واملقدر بنحو 200 مليون دوالر«.
بني  واسعًا  استغرابًا  الطلب  هذا  أثار 
وخصوصًا  الوزارية،  اللجنة  أعضاء 
أمل.  وحركة  اللبنانية  القوات  وزراء 
أعباء  أن  اللجنة  مداوالت  وكشفت 
اهلدف  يكمن  فيما  كبرية،  الطرح  هذا 
العجز املالي  الكهرباء خفض  من خطة 
كلفة  إن  إذ  العكس،  وليس  للخزينة 
املعمل بقدرة 550 ميغاوات كما حلظت 
اخلطة ملعمل سلعاتا، قد ال تتجاوز 450 
مليون دوالر، أي أن كلفة االستمالكات 
املقدرة يف عام 2017 متّثل 45% من 

كلفة إنشاء املعمل.
جدوى  عن  سؤال  برز  احلّد،  هذا  عند 
معمل  إلنشاء  سلعاتا  منطقة  اختيار 
كهرباء يف ضوء هذه الكلفة الكبرية، 
املواقع  عن  االستعاضة  وإمكانية 
املطروحة لالستمالك مبواقع أقل كلفة. 
حبسب مصادر وزارية، فإن النقاشات 
اليت دارت يف اللجنة الوزارية، أربكت 
عن  الرتاجع  إىل  ودفعتها  البستاني 
أن  إىل  البدء  يف  أشارت  الطرح. 
املطروحة  األراضي  من  أساسيًا  جزءًا 
فرتة  منذ  أصاًل  مستملكة  لالستمالك، 
طويلة ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، 
سلعاتا  يف  املعمل  إنشاء  طرح  وأن 
علمية. كذلك  دراسات  على  بناًء  اختذ 
تبنّي أن هناك كتابًا مرساًل من مؤسسة 
كهرباء لبنان إىل وزارة الطاقة، يقّدر 
لالستمالك  املطلوبة  املساحات  قيمة 
يف منطقة سلعاتا بنحو 207 آالف مرت، 
املربع يف  للمرت  الوسطي  السعر  وأن 
تلك املنطقة مقّدر بقيمة 1000 دوالر، 
أي أن كلفة االستمالك تصل إىل 207 

ماليني دوالر.
على  اعرتضوا  اللجنة  أعضاء  معظم 
هذه الكلفة الكبرية، فقّدمت البستاني 
تصحيحًا هلذا األمر باإلشارة إىل أن جلنة 
االستمالكات يف مؤسسة كهرباء لبنان 
وأوضحت  األمر،  هذا  بدراسة  ستقوم 
املواقع  عن  االستعاضة  ميكن  أنه 

مـيسم رزق

 تهديد أمريكي لرّبي: االبتعاد عن حزب اهلل أو 
العقوبات!

إثارة  إىل 
مع  املوضوع 
بّري  الرئيس 
يف اللقاءات. 
»استفسر  إذ 
بلغة  هؤالء 
هة  ممّو
رأيه  عن 
ت  با لعقو با
ها  ثري تأ و
لبنان،  على 
على  وحتديدًا 
أمل«،  حركة 
»محلت  وقد 
طياتها  يف 
من  نوعًا 
 . » يد لتهد ا
يعين  ماذا 
يبدو  ذلك؟ 
لدى  أن 
كيني  مري أل ا

مل ُيعرف بعد ما إذا كانت املعلومات 
ناشيونال«  »ذا  نقلتها صحيفة  اليت 
أمريكية  عقوبات  عن  اإلماراتية 
بري  نبيه  والرئيس  أمل  حركة  على 
صحيحة. مقربون من األخري يؤكدون 
وأن  إال«،  ليس  تهويل  »محلة  أنها 
»دبلوماسيني أمريكيني نقلوا رسائل 
لكن،  صحيحًا«.  ليس  أشيع  ما  بأن 
مع هذه  التعامل  ذلك، ال ميكن  رغم 
مل  وإن  فهي،  برباءة.  التسريبات 
تكشف عن معلومات، فإنها تستبطن 
لرئيس  واشنطن  من  واضحًا  تهديدًا 

جملس النواب.
األمريكي  الزائر  حُماوالت  تفَلح  مل 
رغبة  فرض  يف  لبنان  إىل  األخري 
مِوقف  اهلل.  حزب  بعزل  واشنطن 
أن  جلهة  حامسًا  كان  املقاومة  حلفاء 
احلزب هو مكّون لبناني أساسي وجزء 
احلكومة  يف  السياسية  احلياة  من 
بالعقوبات  واستهدافه  والربملان، 
هذا  اللبنانيني.  كل  استهداف  يعين 
ما مسعه وزير اخلارجية األمريكي مايك 
بومبيو بوضوح من رئيَسي اجلمهورية 
ونبيه  عون  ميشال  النواب  وجملس 
بّري، ووَضع املكونات السياسية يف 
جتاه  األمريكي  للسلوك  ترّقب  حالة 
البالد بعد الزيارة. وبعد حنو أسبوعني 
»ذا  صحيفة  كشفت  مغادرته،  من 
ناشيونال« اإلماراتية أول من أمس، 
عقوبات  لفرض  أمريكية  »خطٍط  عن 
بّري،  نبيه  والرئيس  أمل  حركة  على 
اهلل  حزب  مع  القدمية  عالقاته  بسبب 
املعروفة  الصحيفة  ونقلت  وإيران«. 
الرئيس  إدارة  يف  القوية  بصالتها 
األمريكي دونالد ترامب عن »مسؤول 
األبيض«  البيت  يف  املستوى  رفيع 
أن »بري وشركاءه الرفيعي املستوى 
األمريكي«،  التدقيق  حتت  حاليًا  هم 
هما  أمل  وحركة  اهلل  »حزب  وأن 
األمر  »هذا  أن  ُمعتربًا  واحد«،  فريق 
يزال  ال  بري  نبيه  يتوقف.  أن  جيب 
اخلط  إنه  لبنان.  يف  إيران  رجل 
الرئيسي للدعم السياسي حلزب اهلل. 
وسيزداد استهداف الواليات املتحدة 
االقتصادي للبنان، وسُيفرض املزيد 
من العقوبات عليه، إىل أن يرتك بري 
ما  وهذا  سياسته،  يغري  أو  منصبه 
نستبعده حاليًا. لذلك فطاملا أن بري 

باٍق يف السلطة، سُتعاني البالد«.
اجلانب  ينتظر  اللحظة،  هذه  حتى 
من  املعلومة  صدق  تأكيد  اللبناني 
يعين  فهذا  وإن صّحت  لكنها  عدمه. 
أن  سياسي  مصدر  من  أكثر  وفق 
معادلة  رسم  يف  بدأت  »واشنطن 
الرمسي  اللبناني  للموقف  مضادة 
جتاه العقوبات وحزب اهلل«. الواليات 
املتحدة تريد أن تقول: »مبا أن األحزاب 
األساسية اختارت أن تقف إىل جانب 
احلزب وتدافع عنه، فإن مصريها لن 
وحتاصر  مصريه«،  من  أفضل  يكون 
اجلميع بني خيارين: »إما التخلي عن 
احلزب أو وضع الداعمني له يف منزلة 

واحدة معه«.
يلّمح  اليت  األوىل  املرة  هي  ليست 
فيها األمريكيون بشكل غري مباشر اىل 
حركة  بري ومسؤولني يف  استهداف 
هذه  أثريت  عام  من  أقل  منُذ  أمل. 
لبثت  ما  ثم  عرضي.  بشكل  املسألة 
اليوم  تعود  أن  قبل  كليًا  غابت  أن 
معلومات  حبسب  حِرج.  توقيت  يف 
موفد  من  أكثر  عمَد  فقد  »األخبار«، 
أمريكي زار لبنان خالل العام املاضي 

يف قطر«.
مهما تكن اخللفيات، فإن أكثر من جهة 
ــــ إذا  اعتربت أن »مثل هذه اخلطوة 
تأكدت ــــ ستكون ضربًا من اجلنون«. 
واستغربت مثل هذا القرار، وال سيما 
العالقة االسرتاتيجية  »رغم متانة  أنه 
بني بري وحزب اهلل، لطاملا كان هناك 
بينهما،  بالفصل  إرادة غربية وعربية 
من أجل إبقاء جسور التواصل مفتوحة 
وضع  وما  الشيعية«.  الطائفة  مع 
بّري يف املنزلة نفسها مع احلزب إال 
كما  بأكملها«.  طائفة  لعزل  »حماولة 
اعتربت أن »مثل هذه اخلطوة ال مُيكن 
أن تضرب احلزب وال احلركة، بل على 
حلفهما  وستجعل  ستقويهما  العكس 
املتحدة«.  الواليات  وجه  يف  أمنت 
أمل  »حبركة  تدفع  أن  مُيكن  ال  كما 
ورئيسها اىل التخلي عن دعم احلزب 
يف مقاومته ضد إسرائيل واإلرهاب، 
بل ستؤدي بهما اىل التشدد أكثر يف 
اإلدارة  متارسه  الذي  االستكبار  وجه 

األمريكية«.
وتوقفت املصادر عند العبارات اليت 
للمرة  تقال  وهي  الصحيفة،  نقلتها 
رجل  بأنه  »بري  وصفت  إذ  األوىل، 
إيران يف لبنان«. ال ُيفى على أحد يف 
الداخل واخلارج أن »بري مل ينكر يومًا 
الشيعية  الطائفة  أنه حيمل مسؤولية 
وهو ممثلها األول يف الدولة«، وهو 
عالقات  نسجوا  الذين  األوائل  »من 
إيران من قبل حزب اهلل«.  مع  قوية 
لكن اخلطري يف مثل هذا القرار )إذا 
صّح وسلك مساره حنو التطبيق( أنه 
وحسب،  حزبًا  أو  تيارًا  يستهدف  ال 
بل يطاول بالدرجة األوىل شخصًا هو 
رئيس جمللس النواب، وتربطه عالقات 
متينة مع معظم األطراف السياسية يف 
البلد أصدقاء أو خصومًا. وأي تعامل 
»دعسة  هو  السياق  هذا  خارج  معه 
بطرف  »املغامرة  إما  تعين  ناقصة«، 
بعالقته  االحتفاظ  استطاع  شيعي 
بأطراف داخلية وخارجية عربية وغربية 
وإبقاء التواصل مفتوحًا معها يف عّز 
اخلالفات مع لبنان، وخاصة أنه ليس 
هناك أي طرف خارج حزب اهلل وحركة 
أمل يف البيئة الشيعية مُيكن التعويل 
»اجتاه  وإما  دور«،  أي  يف  عليه 
والدولة  املؤسسات  لضرب  أمريكي 
النواب  جملس  من  يبدأ  أن  مُيكن 
التهور  بلغ  بعبدا«، فهل  ويصل اىل 

األمريكي هذه الدرجة؟

هل ثمة قرار أمريكي بضرب املؤسسات والدولة يُمكن أن يبدأ من 
مجلس النواب ويصل إىل بعبدا؟ )هيثم املوسوي(

كفيلة  وحدها 
الضيف  بإزعاج 

األمريكي.
اللحظة،  حتى 
أي  يصدر  مل 
رمسي  موقف 
من  وال  لبناني 
حول  أمل  حركة 
ما أشيع. ال خرب 

اليت  اللقاءات  باستثناء  مؤّكدًا 
اللبناني  الربملاني  الوفد  سيعقدها 
املؤلف من رئيس جلنة املال واملوازنة 
إبراهيم كنعان ورئيس جلنة الشؤون 
مسؤولني  مع  جابر  ياسني  اخلارجية 
هامش  على  األمريكية،  اإلدارة  يف 
االجتماعات اليت ينّظمها البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي يف واشنطن 
يف  الواقع  لشرح  اجلاري  األسبوع 
ومصارفه  التزامه  وتأكيد  لبنان 
تبييض  مبكافحة  املتعّلقة  بالقوانني 
األموال ومتويل اإلرهاب. لكن سفري 
لبنان يف الواليات املتحدة األمريكية 
صفحته  على  كتب  عيسى،  غابريال 
على موقع »فايسبوك« أن »الصحافة 
املرتهنة بدأت تهلل لعقوبات جديدة. 
هذه أخبار خاطئة منقولة عن املصدر 
مقربني  أن  غرَي  نفسه«.  اخلاطئ 
املعلومات  هذه  وضعوا  بّري  من 
أن  وخصوصًا  »التهويل«،  إطار  يف 
»دبلوماسيني أمريكيني نقلوا رسائل 
جديًا«.  ليس  خرج  الذي  اجلو  بأن 
توقيت  يكون  بأن  هؤالء  رجح  وقد 
بزيارة  »مرتبطًا  املعلومات  هذه  نشر 
حيث  للعراق،  األخرية  بّري  الرئيس 
سياسية  مرجعيات  على  جولة  أجرى 
معتربة  كبريًا«،  جناحًا  حققت  ودينية 
أيضًا أنه »ليَس من باب الصدفة أن 
املعلومات  نشرت  اليت  اجلهة  تكون 
هي إماراتية، بالتزامن مع وجود بّري 

  السفري 
اللبناني يف 
واشنطن: 

»أخبار خاطئة 
منقولة عن 

املصدر الخاطئ 
نفسه«

بري.  الرئيس  على  للضغط  إصرارًا 
املقاومة  موضوع  وأداؤه يف  فخطابه 
مل ولن يتغرّيا. ال داعي هنا للعودة 
جملس  رئيس  تصرحيات  كل  اىل 
مع  الصراع  خص  ما  يف  النواب 
إسرائيل والتأكيد على خيار املقاومة. 
أمام  بري  كالم  عند  التوقف  يكفي 
بومبيو حني سأله »هل تعرف تاريي؟ 
وهذه مجلة  املقاومة«.  أطلق  من  أنا 
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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
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مـقاالت وتـحقيقات

يف  طفل  ألف   28 حنو 
يف  »مودعون«  لبنان 
من  البديلة،  الرعاية  دور 
فقط،  يتيم   4500 بينهم 
بهم  تهتم  البقية  فيما 
بسبب  املؤسسات  هذه 
مؤسسات  أهلهم.  فقر 
)وغالبيتها  الرعاية 
على  حتصل  طوائفية( 
وزارة  موازنة  من   %70
االجتماعية  الشؤون 
يكّلف  أسرهم  دعم  فيما 
علمًا  أقل.  مبالغ  الدولة 
اليوم  العاملي  التوجه  أن 
التخلص من منط  هو حنو 
الرعاية املؤسساتية بسبب 
يتسبب  الذي  االنتهاكات 
وأخطرها  لألطفال،  به 

التحّرش اجلنسي.

 مؤسسات رعاية األطفال:
نظام »بائد« يسمح بكل أنواع االنتهاكات

هديل فرفور

هذه  تعيد  أعاله،  املثارة  الوقائع  عن  ومبعزل 
القضية طرح واقع األطفال يف املؤسسات الرعائية 
الرعاية  متخصص يف  قانون  غياب  البديلة. ففي 
البديلة يؤّكد عدد من املختصني أن النظام الرعائي 
املؤسساتي القائم يف لبنان يسمح بهذا النوع من 

االنتهاكات )التحّرش واالغتصاب وغريهما(.
وزارة  موازنة  من   %70 حنو  أن  ذكره  واجلدير 
الشؤون اإلجتماعية ختصص لدعم مؤسسات الرعاية 
البديلة علما أن غالبيتها مؤسسات دينية، وخيضع 
جزء كبري منها لـ«منطق« احملاصصات الطائفية. إذ 
تقوم كل طائفة برتبية رعاياها يف غياب تام ألي 

قانون مدني لتنظيمها ورعايتها.
وتشري اإلحصائيات اىل أن هناك حنو 28 ألف طفل 
فيما  أيتام،  فقط  منهم   4500 الرعاية،  دور  يف 
اآلخرون »مودعون« يف هذه الدور بسبب الفقر. 
املختّصني،  وفق  ُتعّد،  اأُلسر  دعم  كلفة  أن  علمًا 
أقل بكثري من الكلفة اليت تنفقها وزارة الشؤون 

لدعم املؤسسات.
واملديرة  البديلة  االسرية  الرعاية  يف  اخلبرية 
زينة   )Alternatives( »بدائل«  جلمعية  التنفيذية 
الضحية  يكن  »مل  املالح  أن  اىل  أشارت  علوش 
دار  يف  جنسي  العتداء  تعّرضت  اليت  الوحيدة 
للرعاية، ومل تكن دار األيتام اإلسالمية املؤسسة 
إلعتداءات  تعّرضهم  أطفال  إّدعى  اليت  الوحيدة 
اليت  الدعوى  بعد  أنه  إىل  الفتًة  فيها«،  جنسية 
رفعها املالح، »توالت القصص وجتّرأ العديد على 
التعبري عما تعّرضوا له، وقام اإلعالم بتوثيق حكايا 
وتفشيها  اإلنتهاكات  فداحة  ُتظهر  ُميفة  إنسانية 

يف دور الرعاية«.
وتلفت علوش اىل »أننا نتحّدث هنا عن منط رعائي 
بنظرة  مدعومًا  واحمليط  البيئة  عن  الفصل  يعتمد 
نظام  أن  اىل  وختلص  الفقري«.  جتاه  استعمارية 
الرعاية املؤسساتي القائم يف لبنان جيعل األطفال 
والنتهاكات  احمللي  النسيج  عن  لإلنسالخ  عرضة 
اجلنسي...  التحّرش  »أخطرها  األشكال  متعددة 

لكنه ليس الوحيد«.
الرعائي  النظام  »طبيعة«  على  اإلبقاء  أن  ُيذكر 
العاملي  التوجه  خيالف  لبنان  يف  املؤسساتي 
الساعي حاليًا اىل التخّلص نهائيًا من منط الرعاية 
هذا  به  يتسبب  الذي  الضرر  بسبب  املؤسساتية 
النظام، بعدما أظهرت دراسات عدة اآلثار السلبية 
عندما  »خصوصًا  الرعائي  النمط  من  النوع  هلذا 
يتم الفصل عن األهل البيولوجيني نتيجة الفقر«، 
بني  فارق  ال  أنه  اىل  وتلفت  علوش.  حبسب 
املؤسسات الرعائية على املستوى الطائفي »ألن 
منط الرعاية املعتمد واحد مهما اختلفت التنويعات 
الطائفية، وعمومًا تتوحد هذه املؤسسات للدفاع عن 
مصاحلها املتمثلة يف رفض أي نوع من اإلصالح، 
تهديدًا  يشكل  بسيطًا  كان  مهما  إصالح  أي  ألن 
ملنظومة استعمارية مرتاّصة مبنية على إعالء مصلحة 
املؤسسة، ولو على حساب األطفال الذين وجدت 

أصاًل من أجلهم وتعتاش على قضيتهم«.
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كلفة دعم اأُلسر أقل بكثري من الكلفة التي تنفقها وزارة الشؤون لدعم 
مؤسسات الرعاية )هيثم املوسوي(

70% من موازنة 
وزارة الشؤون 

اإلجتماعية 
تخصص لدعم 

مؤسسات 
الرعاية

الدار  نزالء  أحد  تعّرض 
للتحّرش من قبل زميل 
أنها  اىل  مشريًا  له، 
»تعرضت للطرد بسبب 
تقارير  رفع  تكرارها 
مماثلة واتهامها اإلدارة 
احلوادث  هذه  بتجاهل 
ذات التداعيات النفسية 

والصحية اخلطرية على أطفال الدار«.
املالح  أبرزها  اليت  التقرير  صورة  تظهر  وفيما 
أن  أّكد  أنه  إال   ،2016 عام  اىل  يعود  تارخيه  أن 
امُلرشدة  على  تعّذر  لكن  أحدث،  »تقارير  هناك 

تصويرها«.
الدار  إدارة  يف  مصادر  مع  تواصلت  »األخبار« 
فاكتفت باإلشارة اىل أنها يف صدد مقاضاة »من 

يقوم حبملة التشهري«.
ومن امُلقرر أن ميثل املالح قريبًا أمام مكتب جرائم 
املعلوماتية بتهمة التشهري، »لكن هذا لن مينعين 
من املثابرة على إيصال صوت احلق«. علمًا أنه كان 
أمام  بدعوى قضائية  حزيران 2015  تقّدم يف  قد 
االسالمية  األيتام  دار  ضد  الدولة  شورى  جملس 
بالتعويض  ملطالبتهما  االجتماعية  الشؤون  ووزارة 
عن »الضرر« الذي حلق ِبه »نتيجة اهماهلما وعدم 

اختاذ اإلجراءات الالزمة حلمايته«.
غيدة  القانونية«  »املفكرة  يف  احملامية  ووفق 
فرجنية، ال تزال الدعوى أمام القضاء، ُمشريًة إىل 
صدور قرار إعدادي ُكّلفت مبوجبه وزارة الشؤون 
حتديد اإلجراءات الرقابية اليت تتخذها لإلشراف على 
دار األيتام. ولفتت اىل أن أهمية الدعوى تكمن يف 
أنها تضع دور الرعاية أمام مسؤوليتها يف ضمان 
أمام  اإلجتماعية  الشؤون  ووزارة  األطفال،  سالمة 

مسؤوليتها يف مراقبة الدور.
مصادر يف الوزارة أّكدت لـ«األخبار« أنها جتاوبت 
اليها  وردت  اليت  اجلوابية  اللوائح  مع  بدورها 
القضاء وحده  أن  إىل  ُمشريًة  الدعوى،  يف سياق 
املخّول البت يف التحقيق يف مثل هذه احلوادث، 
والفتًة إىل أن الوزارة تقوم بتفتيش دوري على 

املؤسسات الرعائية عموما.

طرد  قضية  املالح  طارق  الشاب  أثار  أيام،  قبل 
العامالت  امُلرشدات  إحدى  اإلسالمية  األيتام  دار 
لديها حبّجة »اإلخالل بنظام العمل وتركها األطفال 
احلقيقي  السبب  فيما  للمخاطر«،  وتعريضهم 
كانت  تقارير  إىل  »يعود  املالح،  وفق  للطرد، 
تتناول حوادث حتّرش حتصل  االدارة  ترفعها إىل 

داخل الدار«.
ومعلوم أن املالح خيوض نزاعًا منذ سنوات مع الدار 
اليت عاش طفولته فيها، مّدعيًا بأنه تعّرض لإلغتصاب 
على مدى مخس سنوات خالل فرتة مراهقته. وهو 
أّكد لـ«األخبار« أن املرشدة تواصلت معه وأرسلت 
اليه صورًا عن تقارير رفعتها اىل االدارة ُتشري اىل 

عن  اإلفصاح  قضية  تناولت  سابق  مقال  يف 
احلسابات املالية والشفافية يف وضعية ممتلكات 
وأموال املسؤولني عن الشأن العام، كشرط من 
شروط بناء الثقة يف تعامل املسؤولني مع املال 

العام وإمتناعهم عن صرف النفوذ.
نظام  السرية  بشموهلم  النظر  إعادة  واقرتحت 
أّن  وهي  بسيطة،  ذلك  واخللفية يف  املصرفية ، 
نظامنا القانوني احلالي يقوم على اعتبار أّي تصريح 
أو إطالع على ممتلكات وأموال املسؤولني  مالي 
يف الدولة مبراكزهم املختلفة هو عمل حتيقي جيب 
أن يبدأ بتوجيه اإلتهام، ومير برفع احلصانة، سواء 
دون  الدولة  موظفي  مالحقة  متنع  اليت  احلصانة 
موافقة رؤسائهم، أي الوزراء، أو  احلصانة النيابية  
موافقة  جملس  دون  النائب  مالحقة  متنع  اليت 
اليت حتصر  والوزراء  الرؤساء  أو حصانة  النواب ، 
الرؤساء  حملاكمة  األعلى  اجمللس  أمام  مالحقتهم 
والوزراء بعد توجيه اإلتهام هلم من ثلثي النواب.

ما نريده هو نقل ثقافة الشفافية من كونها ثقافة 
للخصوصية جيب  إقتحام  عن  تعّب  عدائية  سلبية 
أن يّبره إتهام، توضع يف طريقه تعقيدات جتعل 
املالحقة أمرًا أقرب لإلستحالة، إىل ثقافة إجيابية 
يلتزمها من يتعاطى املسؤولية العامة إستباقا ألّي 
إتهام وميعزل عن وروده، ليسهم يف إرساء قواعد 
ثقة مصابة بالكثري من نقاط الضعف بني الدولة، 
اليت ميثلها املسؤولون مبختلف مستوياتهم، وبني 
املواطن، وال زلنا ال نرى سببًا حيول دون إلزام 
كل مسؤول يف الدولة باإلفصاح العلين عن أمواله 
املسؤولية  حتمله  فرتة  وطوال  سنويًا  وممتلكاته 
حول  ومسعناه  ملسناه  ما  أّن  خصوصًا  العامة، 
اإلستعداد للسري بقانون يرفع السرية املصرفية 
عن املسؤولني واملوظفني، يضع األمر يف دائرة 
أخرى ستعّقد إمكانية إقرار إقرتاح القانون املستند 
إىل هذه الدعوة الذي تقّدم به تكتل لبنان القوي 
يف  تسهم  قانونية  لرزمة  السعي  ضمن  من 
بادرت  حيث  الفساد ،  و مكافحة  اإلصالح  عملية 
رفع  تأثريات  من  التحذير  إىل  فاعلة  نيابية  قوى 
السرية املصرفية، ولو كان حمصورًا باملسؤولني 
يبقى  بينما  املصريف،  النظام  على  الدولة،  يف 
اإلفصاح الدوري عن أموال وممتلكات املسؤولني 
الراي  تصرف  يف  حوهلا  الذاتية  التقارير  ووضع 
وبناء  الشفافية  تقاليد  من  إجيابيًا  تقليدًا  العام 
الوصول  هو  املطاف  نهاية  يف  واهلدف  الثقة، 
وليس  التعقيدات،  ويتفادى  اهلدف  حيقق  ملا 
باألحاديث  مليئة  اللبنانية  الصالونات  أّن  سرًا 
ورمبا الشائعات عن الثروات اخليالية اليت راكمها 
عمليات  عب  الدولة  يف  وصغار  كبار  مسؤولون 
صرف نفوذ رافقت توليهم املسؤولية، وال ميكن 
إاّل  بالثقة  وإستبداله  الرائج  اإلنطباع  هذا  تبديد 
مدخل  عن  الصادق  البحث  حناول  إجيابية  بصدمة 
إلحداثها، كما نسعى ألن حيظى بتوافق سياسي 

جامع.
اإلنطباع الذي سيتوّلد من رفض كل صيغ حتقيق 
الشفافية املالية للمسؤولني الذين يتولون إقرار 
أموال  وهي  إنفاقها،  على  واإلشراف  املوازنات 
الناس، هو املزيد من إنعدام الثقة، بني الدولة 
من  واملواطنني  جهة،  من  ومسؤوليها  ورموزها 
جهة مقابلة، ال بل توليد الثقة اليقينية بأّن وراء 
األكمة ما وراءها، واّن هذا التشّبث بإحاطة أموال 
وممتلكات املسؤولني بالعتمة يهدف للتسرت على 
إذا  إرتكابات سيسهل كشفها وتهون مالحقتها، 
وضعت يف  الضوء ، والتعتيم هنا هو الشرط املتمم 
للمالحقة شبه املستحيلة بسبب فقدان املعلومات 
هو  البديهي  والسؤال  عليها،  احلصول  وصعوبة 
أليست كشوف األموال واملمتلكات اخلاصة للذين 
يتولون املال العام، هي من املعلومات اليت جيب 
اليت  للمعلومات،  الوصول  حق  بقوانني  مشوهلا 

تشكل مقدمة كل مكافحة جّدية للفساد؟
 اللبنانيون  ميكلون من الذكاء ما يكفي لإلستنتاج، 
وممتلكات  أموال  حول  ووقائع  أرقام  بدون  أنه 
لك  اين  من  قانون  تطبيق  يستحيل  املسؤولني 
هذا، أو توجيه اإلتهام باإلثراء غري املشروع، وأّن 
إتهام،  بوجود  األرقام  هلذه  بالوصول  احلق  ربط 
األرقام،  على  باحلصول  اإلتهام  توجيه  ربط  كما 
العمليتني  جلعل  املقصود  التذاكي  من  نوع  هو 
مستحيلتني، وتركهما دائرة مغلقة كسؤال البيضة 

اإلفصاح عن األموال واملمتلكات إذا تعذَّر رفع السّرية املصرفية
فريد البستاني

يف 16 كانون الثاني من العام اجلاري وصل سعر 
صفيحة  البنزين  95 اوكتان اىل 21 الف و700 لرية  
لبنان ية. بعدها بأسبوع حتى يوم االربعاء املاضي 
صعودا،  تتجه  لبنان  يف  البنزين  أسعار  ظّلت 
لرية  و800  الف   25 املاضي  االربعاء  فسّجلت  

للصفيحة الواحدة 95 أوكتان.
قيل منذ أشهر أن هناك من يسعى لفرض 5000 
لرية لبنانية على كل مواطن، وذلك يف خدمة ختفيف 
يفهمها  ال  اليت  املالّية  االمور  من  وغريها  العجز 
املواطن بتفاصيلها، ولكن مل تكن األمور واضحة 
حول مكان فرض هذه الضريبة وال زمانها وال حتى 
على  ُقّسطت  أنها  يرى  من  لذلك هناك  كيفيتها، 
لبنان.  يف  أسعار  النفط   زيادة  عب  اسابيع  مدى 

فهل تصّح هذه الرؤية؟.
تكون  أن  امللّف  هذا  على  مّطلعة  مصادر  تنفي 
بل  لبنانّية،  العتبارات  خاضعة  لبنان  يف  األسعار 
هي اعتبارات عاملّية تتعلق بسعر برميل النفط الذي 
يتغرّي يوميا، مشرية اىل أن املشكلة اللبنانّية تتعّلق 
بعدم تناسب الزيادة باألسعار العاملّية مع الزيادة 

يف لبنان.
وترى املصادر أّن عدم التوازن بني االرتفاع العاملي 
النفط وارتفاعها يف لبنان سببه الضريبة  ألسعار 
اليت تفرضها الدولة على الصفيحة، اذ معروف أن 
على كل صفيحة بنزين رسوما ثابتة تبلغ 5 االف 
لرية لبنانية، اضافة اىل ضريبة 11 باملئة )الضريبة 
على  القيمة املضافة (، ما يعين اّن الدولة تتقاضى 

حوالي 8 االف لرية عن كل صفيحة بنزين.
ب  املتمّثلة  للدولة  عالقة  ال  أن  املصادر  تكشف 
وزارة الطاقة  بأسعار النفط يف لبنان، فهي وإن 
كانت ُتصدر الئحة األسعار كل أربعاء، اال أّنها ال 
تتحكم بالسعر، بل تكتفي بالتوقيع على ما حيّدده 
جتمع الشركات املستوردة للنفط، مشرية اىل أّن 
العاملي،  هو  بالسعر  يتحكم  الذي  االّول  العامل 
ثابتة  الصفيحة  على  الرسوم  باقي  وأن  خصوصا 

ال تتغري.
بوضوح  ُتظهر  فهي  العاملّية  لألسعار  بالنسبة  اما 
أّن الفرتة املاضية اليت ارتفعت فيها األسعار يف 
ما ينفي فرضية  أيًضا عامليا،  ترتفع  لبنان كانت 
فرض 5000 لرية لبنانية ضريبة عب أسعار البنزين. 
ويف هذا السياق تؤكد املصادر أّن أحدا ال ميكنه 
ا، ولكن ما ميكن للدولة  التكّهن بأسعار النفط عامليًّ
ا  اللبنانّية فعله هو حتديد  أسعار احملروقات  شهريًّ
اجلميع،  مصلحة  أجل  من  وذلك  ا،  أسبوعيًّ وليس 
وأصحاب  املصانع   املواطن  ُيريح  الثابت  فالسعر 
وكل من يدخل النفط يف حياته العملّية، مشّددة 
الدولة  قيام  ينبغي  اليت  األهّم  اخلطوة  أّن  على 
بها هي تثبيت سعر صفيحة البنزين ما يسمح هلا 
تنخفض  عندما  االيرادات  هامش  من  باالستفادة 

االسعار وبالعكس.
ارتفع،  العاملي  النفط  أن سعر  يكون صحيحا  قد 
ولكن ملاذا نسبة االرتفاع يف لبنان ال تتناسب مع 
نسبة االرتفاع العاملية؟ هذا هو السؤال األساسي 
الشركات  أن  اىل  مشرية  املصادر،  حبسب 
»هامش«  عب  باألسعار  تتحكم  للنفط  املستوردة 
العاملّية سارية  االرتفاعات  ُترك هلا، حبيث تصبح 
املفعول فورا يف لبنان، بينما االخنفاضات يف سعر 
برميل النفط حيتاج اىل أسابيع لينعكس على السعر، 
داعية وزارة الطاقة لتلعب دورها الكامل يف هذا 

امللف ومحاية املواطنني من جشع الشركات.
ال ميكن حملّطات البنزين أن تبيع كميات النفط اليت 
كمية  تشرتي  فهي  لذلك  اسبوع،  خالل  تشرتيها 
بسعر معنّي وتبيعها على اسبوعني أم أكثر بأسعار 
متفاوتة، احيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، لذلك يبدو 
يفيد  وال  اجلميع  يضر  ا  أسبوعيًّ األسعار  تبّدل  أن 

سوى الشركات املستوردة.

من يتحكم بأسعار النفط يف لبنان؟
محمد علوش

والدجاجة، فهل هذه رسالة إجيابية لبناء عالقة ثقة 
بني الدولة ومواطنيها، يف وقت حرج إلقتصادنا، 
تدور خالله األسئلة الكبى حول هدر املال العام، 
وتتصدر اخلطاب السياسي للقوى الفاعلة شعارات 

مكافحة الفساد؟
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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

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

حزب الوطنيني االحرار شارك يف احتفال حزب الكتائب
الوطنيني  حزب  شارك 
حزب  احتفال  يف  االحرار 
الكتائب اللبنانية يف سيدني 
الذي  اقيم مساء يوم الجمعة 
بحضور  املاضي  االسبوع  من 
الجمهورية  رئيس  ورعاية 
الجميل  أمني  الشيخ  السابق 

والسيدة جويس عقيلته.
وضع  سهوا  سقط  وقد 
اسوة  الحزب  لطاولة  صورة 
والتيارات  االحزاب  بسائر 
اقتضى  ولذلك  والحركات.. 

التنويه.
املفوض طوني نكد مع الرئيس امني الجميل

طاولة حزب الوطنيني االحرار
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بني  صراعًا  عقاريًا،  الكورة  بلدات  أكرب  كفرحزير،  بلدية  تواجه 
رئيسها فوزي املعلوف )ترشح على الئحة دعمتها القوات اللبنانية 
وحزب الكتائب( وبني فريق من اجمللس البلدي يضم ثالثة أعضاء 
قانونية  مبخالفات  »الرّيس«  هؤالء  يتهم  قواتيًا.  وواحدًا  قوميني 
االمسنت. ووصل  مع شركات  و«التواطؤ«  بفواتري  وبـ«التالعب« 
األمر حّد التحقيق مع رئيس البلدية أمام حمافظ الشمال رمزي نهرا 
بناء على كتاب حول »ارتكاب خمالفات إدارية ومالية« رفعه إليه 

األعضاء القوميون الياس درويش وفرج يعقوب ويعقوب وهبه.
يتألف اجمللس البلدي يف كفرحزير )12 عضوًا( من 9 أعضاء من 
ثلون  يمُ وثالثة  والقوات،  الكتائب  وحزَبي  املعلوف  ضّمت  الئحة 
احلزب السوري القومي االجتماعي. يضع »الريس« ما جيري يف خانة 
»االفرتاءات«، مشريًا إّن »البلدية كانت بتجّنن« قبل ان »تنخرها 
سوسة االنتخابات النيابية« يف أيار املاضي. إذ أّن »األعضاء الـ8 
)النائب  دعم  بعدم  اتهموني  الئحيت  على  رشحني  ممُ كانوا  الذين 
القواتي السابق( فادي كرم إىل االنتخابات. يريدون مين أن أمحل 
راية وأركض بها يف كفرحزير«. أما »مشكلة احلزب القومي معي 

أنين لست معهم، فاعتربوا تلقائيًا أنين ضّدهم«.
لنصف  له  التجديد  لعدم  توجه  هناك  كان  أنه  املعلوف  ينفي  ال 
على  احملسوبني  األعضاء  بني  املقبل  أيار  نهاية  الثاني  الوالية 
»القومي« والعضو هاني جحى، مسؤول القوات يف كفرحزير. إال 
خّطط فشل بعد تفاهمي مع جحى«. األخري كان من أوائل  أّن »املمُ
الذين فتحوا النار ضّد »الريس«، وكان بني األعضاء السبعة الذين 
راسلوا رئيس البلدية، يف نهاية 2018، »بعدما مّر ما يزيد على 
ثالثة أشهر على قرار اجمللس بإيقاف أعمال احلفر فورًا حتت يف 

مقالع شركيت االمسنت«. 
تقديم شكوى  ورفض  القرار جبدية،  مع  التعاطي  بعدم  واتهموه 
للمعلوف  االتهامات  توالت  بعدها،  الدولة.  شورى  جملس  أمام 
بتنفيذ »مشاريع مل تصدر فيها قرارات، وعدم تسجيل إيرادات يف 
صندوق البلدية، وتلبيس منازل مناصريه باحلجر…«، حبسب أحد 

أعضاء الفريق املعارض. 
على  احملسوبون  األعضاء  أرسل  املاضي  الثاني  كانون   17 يف 
»القومي« كتابًا اىل نهرا اتهموا فيه املعلوف باالمتناع عن تسليمهم 
املهلة  انتهاء  بعد  ما  اىل   2017 لعام  احلساب  قطع  عن  نسخة 
القانونية للبت فيه، »وقد تبنّي أّن قطع احلساب أجنز دون علمنا، 
سب إقراره زورًا إىل جلسة للمجلس مل تكن خمصصة لدرسه،  ونمُ
نائب  ترؤس  يفرض  الذي  القانون  خيالف  مبا  املعلوف  وبرئاسة 
الرئيس للجلسة«. واتهم الكتاب رئيس البلدية بالدعوة اىل جلسة 
القانونية،  انتهاء املهلة  أيام من  إلقرار موازنة 2019، قبل ستة 
وبإعطاء مشروع قرار املوازنة »رقمًا من سجل القرارات قبل درسه 
إلقراره«.  الرمسية  املهلة  انتهاء  من  وبعد حنو شهرين  وإقراره، 
ولفت الكتاب اىل أن »اإلدارة املالية للمولدات الكهربائية التابعة 
للبلدية منذ أواخر 2017، تتم خارج اإلطار الرمسي للبلدية، جلهة 

احلركة املالية للنفقات والواردات«.
 ويف 11 شباط املاضي، وصلت مراسلة إىل القائمقامية، موقعة 
فيد فيها أّن »رئيس  من جحى حول فواتري جتديد زينة عيد امليالد، يمُ
البلدية قّدم لنا فواتري إضافية بقيمة 25 مليون لرية، وأرسل لكم 
مع العلم أّن  فواتري بقيمة 40 مليون لرية موقعة من أربعة أعضاء… 

الصرف مل يتم بقرار بلدي وجرى بدون علمي وبقية األعضاء«.
أّن املعرتضني كانوا حاضرين  »عم يفرتو«، يرّد املعلوف. يؤكد 
ال  »ولكنهم  احملضر،  على  ووقعوا  احلساب،  قطع  جلسة  خالل 
يعرفون على ماذا يوقعون! وقد قّدمت إىل احملافظ كّل املستندات 
أشهر.  لثالثة  عمدًا  املوازنة  إقرار  »بتأخري  تهمًا هؤالء  ممُ الالزمة«، 
وناقشوني  حضروا  إقرارها،  جلسة  سأعقد  بأنين  أبلغتهم  وعندما 

باألسعار، وأدخلت التعديالت اليت يريدونها ومل يوقعوها«.
أما يف موضوع زينة امليالد، فقد »وقع لغط. ألّن اجللسة كانت 
كررة، وبالتالي باالمكان اختاذ قرار فيها حبضور 4 أعضاء فقط«.  ممُ
رسلة من جحى إىل القائمقام، »يفيد فيها حبصول  ويربز ورقة ممُ
سوء تفاهم، وبأّن قرار الصرف موقع من 6 أعضاء، وليست بقيمة 

ما ذكرت يف الكتاب السابق«. 
يب بأّنه  وعن سبب إجراء حسابات املولدات خارج اإلطار الرمسي، جيمُ
»يف البداية ضعنا، إذ ال يوجد قانون يسمح بإدخال األموال إىل 
احلسابات، أو يسمح بصرف 50 أو 60 مليون لرية حمروقات من 
دون مناقصة. بعد استشارة احملافظ والقائمقام واالحتاد ورؤساء 
البلديات علمنا أّنه أصبح بإمكاننا إدخاهلا إىل احلسابات، كمداخيل 

غري ملحوظة، وأخرجناها بقرار جملس بلدي كمحروقات«.
وعن صحة صدور إذن مبالحقة حبق أمني الصندوق بعد »اختفاء« 
461 مليون لرية، أكد املعلوف ان حتقيقات النيابة العامة املالية 
نّي حماٍم ملالحقة املسؤول عن اختفاء األموال.  بّينت صحة ذلك، »وعمُ
فعت احلصانة عن أمني الصندوق قبل شهر، ومل أعرف ماذا  وقد رمُ
حصل بعدها«. ولكن، ملاذا ال يزال يزاول مهامه يف البلدية؟ يرّد 
طمئنًا إىل أّن »احلسابات أصبحت  بأّن األمر يف »عهدة احملافظة«، ممُ

ممكننة، والصندوق يراقب يوميًا«.

ليا القزي

تنسيق قومي ــ قواتي ضد رئيس بلدية كفرحزير: 

خمالفات قانونية و»تواطؤ« مع 
شركات االمسنت

ازدياد طوابري السوريني أمام حمطات الوقود يّثل أقصى جتليات 
احلصار حتى اآلن، ما يضغط على احلكومة للبحث عن بدائل بينها 
االنفتاح على اجلوار العراقي، وتوسيع عمل وسطاء النقل الربي، 
وتغيري نسب دعم احملروقات. وحبسب بعض املعنيني: ال احنسار 

يف األزمة قبل متوز املقبل.
مع اختاذ األزمة السورية أشكااًل جديدة تعّمق معاناة احلرب اليت ال 
تزال تستنزف القطاعات اخلدمية، تطول طوابري الوقوف أمام حمطات 
الوقود، ويرتفع معها مستوى التذمر الشعيب. ويف ظّل استمرار 
الصعوبات  وتزايد  تتزامن  اليت  األحزمة«  »شّد  مرحلة  مؤشرات 
حلول  عرب  الفَرج  السوريون  ينتظر  احلكومة،  وجه  يف  واملعّوقات 
قد تأتي بها دول حليفة وصديقة، وسط تضييق اخلناق األمريكي 
البالد بشكل غري مسبوق. معلومات حصلت عليها »األخبار«  على 
على  حكومية  مؤسسات  أجرب  الذي  احلالي  املوقف  تكشف صعوبة 
لتحريك  احملروقات  استخدام خمصصات  تقّشف يف  اّتباع سياسة 
حلول،  توجد  ريثما  منها،   %50 يقارب  ما  ختفيض  بعد  آلياتها 
بعضها يكاد يكون أصعب من فّك احلصار نفسه، كاالنفتاح على 
اجلوار العراقي مثاًل. كل ذلك وسط توجيهات رمسية بعدم استخدام 
أكثر من سيارة واحدة لعائالت املسؤولني، يف حماولة للتخفيف من 
استفزاز الشارع بأي مظاهر بذخ ال يسمح الظرف احلالي بتقّبلها. 
رغم  بالنور  تفيض  مثاًل،  األغنياء،  يرتادها  اليت  املطاعم  أن  غري 
انقطاع التيار الكهربائي، أي أن أصحابها ال يواجهون صعوبة يف 
تأمني الوقود لتشغيل املولدات الكهربائية، رغم كل ما يعاني منه 

املواطنون.
واألسوأ أن ال أفكار خالقة تبتدع حلواًل تطمئن الناس، وال آليات مغامرة 

مرح ماشي

تغّول احلصار: بدائل حكومية 
حاضرة... وأخرى مغّيبة

بهر الشارع باستحضار بدائل  تمُ
املواطنني،  ملصلحة  مؤقتة 
إىل  وّجهة  ممُ مبادرات  وال 
السوريني  األعمال  رجال 
بغية طرح مشاريع استثمارية 
الشمسية  الطاقة  جمال  يف 
د هلا عرب دراسات  البديلة، يهَّ
املنازل  بتزويد  تفي  حقيقية 
حاجتها  نصف  من  يقرب  مبا 
إىل الكهرباء. ومل خترج على 

السوريني دراسات عن آليات ختفيف اهلدر احلاصل يف املؤسسات 
الرمسية، من خالل الدوام املتناوب ملوظفي القطاع العام، أماًل يف 
تقليص استهالك كميات احملروقات الالزمة للمواصالت. كذلك إن 
الدولة، من خالل  أي بدائل حمتملة لوقف االستنزاف يف طاقات 
توفري ربط معلوماتي للكثري من الوظائف أو تفعيل الفواتري وإمتام 
البحث  إطار  خارج  زالت  ما  اإلنرتنت،  شبكة  عرب  املهمات  بعض 
والطرح واإلقرار، بانتظار إعادة هيكلة النظام الوظيفي اليت حلم 
السوريون بإجنازها عرب مشروع اإلصالح اإلداري املوعود. والواقع 
بشكل  األفق  انسداد  من  مرحلة  إىل  تقود  احلالية  املؤشرات  أن 
تام، وسط خشية من انهيار الشبكات اخلدمية، فيما لو أزفت حلظة 
املتزايدة  الصعوبات  املرحلة من  أن هذه  الالفت  الوقود.  فقدان 
تأكيد  أكثر من شهرين، حبسب  تبدأ قبل  أن  كان من املفرتض 
مستشار رئيس احلكومة للشؤون اإلعالمية ناظم عيد، الذي اعترب 
وإذ  مؤقتة.  حلول  بإجياد  للحكومة مسحت  االستثنائية  اجلهود  أن 
للتحسن  زمنية  مهل  إعطاء  »األخبار«  إىل  حديث  عيد يف  يرفض 
بالنسبة إىل ملف احملروقات على املدى املنظور، فإن التعويل ـــ 
ثغر حمتملة يف  إلحداث  »األصدقاء«  مساعدة  على  هو  ــــ  حبسبه 

احلصار املفروض.
ولإلنصاف، إن احملاوالت احلكومية مستمرة لفك الطوق مبساعدة 
أصدقاء سوريا، بهدف مترير الشحنات الالزمة عرب وسطاء، إال أنها 
حماوالت جيري رصدها وكشفها ومالحقتها تباعًا، فيما وصلت حدة 
احلصار إىل حّد سحب تراخيص من شركات األدوية األجنبية اليت 
تسمح بتزويد وكالء سوريني أو من دول اجلوار مبنتجاتها الطبية، 
إضافة إىل سحب بضائع ومعدات طبية أمريكية من أحد الوسطاء 
الكواليس احلكومية، فإن  أما يف  السورية.  األراضي  بعد عبورها 
تسريبات عن دراسة تتمحور حول إلغاء الدعم الرمسي عن احملروقات 
مقابل تعويض هذا الدعم عرب زيادة للرواتب، ال تزال بني عشرات 

املقرتحات والدراسات، ضمن رحلة البحث عن حلول جديدة.
ومع اجتاه األنظار حنو الطريق الربي واملضي شرقًا إلجياد احللول، 
تعّد شركاٌت آالَف الشاحنات املزودة خبزانات للوقود، اليت تنتظر 
على طول احلدود اجملاورة ريثما جيري التوصل إىل تسوية ما من 
شأنها حتسني األوضاع خالل مدة أقصاها متوز املقبل، وإال فسيكون 
القائمة  الظروف  للواقع احلالي، فيما تفتح  االختناق نتيجة حتمية 
واالقتصادي  السياسي  الضغط  عن  خميفة  تساؤالت  على  الباب 
املتواصل على الدولة السورية، وما إذا كان سيحمل تغيريات أو 

تنازالت مل تكن مقبولة سابقًا بالنسبة إىل الشارع.

   إلغاء الدعم 
مقابل زيادة 

الرواتب واحد من 
عشرات املقرتحات 

البديلة

أراد وزير االتصاالت حممد شقري إجنازًا سريعًا ييزه عن أسالفه، 
فوجده. بكامل الثقة، قّدم طلبًا إىل جملس الوزراء يطلب فيه رفع 
ترشيدها  أو  بداًل من ختفيضها  اخللوية جمددًا،  االتصاالت  أسعار 

ملصلحة تعزيز اخلدمات املرتبطة بالداتا!
يشري البند 26 على جدول أعمال جملس الوزراء إىل طلب وزارة 
املعطاة  اجملانية  دقيقة  الستني  إلغاء  على  »املوافقة  االتصاالت 
 .»Post Paid الدفع  الالحقة  اخللوية  اخلطوط  يف  للمشرتكني 
وللتذكري، فإن تلك الدقائق اجملانية كان جملس الوزراء قد أقرها 
يف عام 2014، بالتوازي مع خفض سعر الدقيقة للخطوط املسبقة 

الدفع.
يف اقرتاح شقري ثقة تامة بأن هذه اخلطوة »تؤّمن إيرادات إضافية 
ما  اإليرادات هو  تقدير هذه  أن  إال  أمر صحيح،  للخزينة«. وهذا 
اليت  »تاتش«،  شركة  من  مقدمة  دراسة  فبحسب  دقيقًا.  ليس 
تطالب منذ العام املاضي بإلغاء الدقائق اجملانية، جزئيًا أو كليًا 
)حبسب كتاب مرسل منها إىل وزارة االتصاالت بتاريخ 27 تشرين 
الثاني 2018(، فإن قيمة الوفر ستصل إىل 14.2 مليون دوالر عن 
كل شركة. إال أن دراسة أخرى أعدتها شركة ألفا توضح أن الوفر 

لن يزيد على 7.8 ماليني دوالر يف كل شركة.
العامل يتجه إىل جمانية االتصاالت الصوتية... ولبنان يصّر على 

اعتبارها أهم موارد اخلزينة )هيثم املوسوي(
قد  اإليرادت  أن  يتبني  تفاؤاًل،  األكثر  الدراسة  اعتماد  مع  حتى 
اخنفاض  املبلغ سيعوض  هذا  دوالر، فهل  مليون   30 ترتفع حنو 
إيرادات اخللوي؟ شركة »أم تي سي تاتش« نفسها سبق أن أبلغت 
وزارة االتصاالت عن تراجع إيراداتها يف عام 2018 حنو 200 مليون 
دوالر، فماذا ستكون الفائدة املرجوة من استعادة 14 مليون دوالر 

من مشرتكيها؟
للمناسبة، إن مستوى تراجع اإليرادات عند »تاتش« يطرح أكثر من 

ايلي الفرزلي

 شقري يفتتح »االجنازات«: رفع تسعرية 
االتصاالت على جدول احلكومة

عالمة استفهام، خاصة إذا ما 
قورن برتاجع إيرادات »ألفا« 
مليون   50 إىل  يصل  )مل 
الفارق  أن  علمًا  دوالر(. 
مشرتكي  عدد  يف  البسيط 
الفارق  يربر  ال  »تاتش« 

الضخم يف الرتاجع.
كانت  إذا  ذلك،  من  وأكثر 
بررت  قد  »تاتش«  شركة 
اقرتاحها برتاجع العائدات من 

الدفع بـ13 يف املئة خالل مخس سنوات،  خطوط اخللوي الالحقة 
فإن هذا الرتاجع يف معظمه ال يعود إىل الساعة اجملانية بل إىل 
تغري أمناط استعمال اهلاتف، واالعتماد الكبري على االتصاالت عرب 
اإلنرتنت، واليت أدت، يف املقابل، إىل زيادة واردات الدولة من 

قطاع اإلنرتنت.
دار  ليست املشكلة يف التخفيض من عدمه، بل يف الذهنية اليت يمُ
فيها قطاع االتصاالت، واإلصرار على اعتباره منجم ذهب ال قطاع 
خدمات أولويته تأمني اخلدمة األفضل للمواطن بالتوازي مع تأمني 

إيرادات للخزينة. 
كما فات الوزارة أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن أكرب عملية سرقة 
للمشرتكني منذ التسعينات، حني فرض على كل مشرتك دفع 500 
دوالر للحصول على اخلط، من دون وجه حق. أضف إىل أن الساعة 
الشهري  االشرتاك  قيمة  عن  بسيطًا  تعويضًا  كانت  إمنا  اجملانية، 
اليت يدفعها املشرتك حتى لو مل يستعمل هاتفه، اليت تصل إىل 

20 دوالرًا من دون الضريبة.
باالعتبار. لكنه قرر االنطالق  كل ذلك مل يأخذه وزير االتصاالت 
بالقطاع عكس السري. فالعامل كله ينحو باجتاه اعتبار خدمة االتصال 
ما  وهو  )اإلنرتنت(.  الداتا  مع  باملقارنة  هامشية  خدمة  الصوتي 
باقات  مع  جمانًا  الصوتي  االتصال  خدمة  بتقديم  عنه  عرب  يمُ بدأ 
إجنازًا  أن حيقق  االتصاالت  وزير  أراد  لبنان،  لكن يف  اإلنرتنت. 
خدمة  خالل سلب  من  اإليرادات  زيادة  إمكانية  فاكتشف  سريعًا، 
الدقائق اجملانية، وفاته أنه هو نفسه أعلن وجود 500 موظف يف 
الشركتني ال يعملون )علمًا بأن نقابة موظفي الشركتني تنفي ذلك 
متامًا(. وفاته أن الوزارة تتحمل املسؤولية األكرب عن توظيفهم، كما 
تتحمل هي مسؤولية هدر أموال اخلزينة من جراء حتكمها باملصاريف 
التشغيلية للشركتني، وأصلف وجوهها عقود الرعاية اليت كلفت 
عت حبسب الوالءات  الدولة 16 مليون دوالر عام 2018، اليت وزِّ

واملصاحل السياسية واالنتخابية.
الساعة  إلغاء  أن  توضح  الوزارة  إىل  »ألفا«  رسالة  أن  الالفت 
الالحقة  اخلطوط  من  االنتقال  على  املشرتكني  ستحّفز  اجملانية، 
الدفع إىل اخلطوط املسبقة الدفع )خاصة أن طلب الوزير ال يتطرق 
إىل التخفيض الذي حلق بأسعار االتصال يف هذه اخلطوط(، مبا 
يؤدي إىل خسارة جزء كبري من الوفر الذي يكن حتقيقه. لكن األهم 
يف رسالة »ألفا«، إشارتها إىل أن هذا التغيري يف سوق اخلطوط 
اخللوي، كما  على مسعة شركات  انعكاسه سلبيًا  اخللوية سيكون 

على وزارة االتصاالت.

 وزير االتصاالت 
يطلب من مجلس 
الوزراء استعادة 

الساعة املجانية من 
املشرتكني
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كرمه وعقيلته قنصل لبنان العام يف مبنى القنصلية حبضور قيادات دينية وفعاليات سياسية واجتماعية

اجلميل: النازحون يشكلون أعباء كبرية على لبنان.. معكرون: احلل باعطائهم املال ملساعدتهم على العودة

سيدني  يف  العام  لبنان  قنصل  اقام 
االستاذ شربل معكرون والسيدة جويل 
القنصلية،  مبنى  يف  غداء  حفل  عقيلته 
الشيخ  السابق  الرئيس  شرف  على 
عقيلته،   جويس  والسيدة  الجميل  أمني 
يف  اسرتاليا  مقاطعة  رئيس  بحضور 
حداد  جورج  اللبنانية  الكتائب  حزب 
ورئيسة قسم سيدني لودي فرح أيوب 
السابق بيرت مارون وعدد من  والرئيس 

مسؤولي حزب الكتائب.
شارك يف املناسبة ايضا رئيس املجلس 
جان  ويلز  ساوث  نيو  يف  التشريعي 
شوكت  املحامي  املجلس  وعضو  عجاقة 
ممثل  ديب،  جهاد  النائب  مسلماني، 
مالك  الشيخ  اسرتاليا  يف  الفتوى  دار 
الروم األرثوذكس  أبرشية  زيدان، راعي 
قدسية،  باسيليوس  امليرتوبوليت 
الثقافية  الجامعة  يف  االقليمي  الرئيس 
جورج  االعمال  رجل  الدويهي،  ميشال 
املؤسسة  رئيسة  وعقيلته  غصني 
الربوفيسورة  االسرتالية  اللبنانية 
املجلس  رئيس  غصني،  داغر  بو  فاديا 
رئيس  خطار،  طوني  العام  املاروني 
جو  االسرتالية  اللبنانية  التجارة  غرفة 
خطار، رجل االعمال توفيق كريوز، مدير 
العربي جو رزق، رئيس الجمعية  البنك 
اللبنانية سمري دندن، اضافة  االسالمية 
ومجالس  وتيارات  وحركات  احزاب  اىل 

واعالم عربي.
معكرون

قدمت املناسبة االعالمية نسرين خضرا 
واالسرتالي  اللبناني  النشيدين  وبعد 
تحدث القنصل معكرون مرحبا بالجميل 
اللبنانية هي لبنان مصغر  الجالية  فقال: 
اىل  وصلوا  هنا  واللبنانيون  سيدني  يف 
ارفع املناصب وساعدوا وطنهم وأهلهم.

مرحلة  يف  يمر  »لبنان  يقول:   اضاف 
مليوني  حواىل  بوجود  ومصريية  صعبة 
على  سوري  ونازح  فلسطيني  الجئ 
الدولي  املجتمع  ان  واملؤسف  أرضه، 
معتربا  ارضنا«.  على  البقائهم  يسعى 

اىل  بالعودة  الحق  ونازح  »لكل الجئ  ان 
واملجتمع  املتحدة  ااالمم  وعلى  بلده، 

الدولي  تأمني هذا الحق له«.
ودعا القنصل معكرون اىل »ايصال صوت 
لبنان اىل كل املجتمعات واىل املسؤولني 
ليس  الحل  »ان  مؤكدا  االسرتاليني«، 
والالجئني  النازحني  اىل  املال  باعطاء 
على  ملساعدتهم  بل  لبنان  يف  لبقائهم 

العودة اىل وطنهم«.
الجالية  ابناء  معكرون  القنصل  وهنأ 
االخرية  االنتخابات  يف  انتخبوا  الذين 
الجديدة  الحكومة  هنأ  كما  الوالية،  يف 
معربا  برييجيكليان،  غالديس  برئاسة 

جان  االصل  اللبناني  بوجود  فخره  عن 
عجاقة على رأس السلطة التشريعية.

الجميـّل 
الجميل  أمني  الرئيس  شكر  جانبه  من 
القنصل معكرون وعقيلته جويل على هذا 
واحزاب  طوائف  ملمثلي  الجامع  »اللقاء 
لبنان«، وقال »كلما زرت اسرتاليا يزداد 
بالجالية  خصوصا  البلد  بهذا  تعلقي 
اللبنانية التي تمثل طموحات كل الشعب 
كل  تجاوزت  التي  الجالية  اللبناني، هذه 
متكامل،  مجتمع  بناء  اجل  من  الحدود 
للبنان«.  مفخرة  وهي  ومتكافئ  متضامن 
جدا،  صعبة  بمراحل  يمر  »لبنان  وقال 

ومعاناته بدأت منذ زمن طويل مع الحقبة 
ادى  مما  السورية،  والحقبة  الفلسطينية 
اىل تفكيك املؤسسات اللبنانية والوحدة 
االدارة  وتعطيل  بعيد  حد  اىل  الوطنية 
والخدمات للمواطنني«. واكد ان »موضوع 
كبرية  اعباء  يشكل  والالجئني  النازحني 

على لبنان على املستويات كافة«.
وختم الجميل »لبنان املقيم ما زال يقاوم 
ويصمد«، داعيا اىل »عدم اليأس والتعاون 
انقاذ  اجل  من  واملقيمني  املغرتبني  بني 
لبنان«، آمال »ان تتحسن االمور مع وجود 

رئيس للجمهورية وحكومة جديدة«. 

الرئيس الجميل والقنصل معكرون مع عجاقة واملطران رباط وديب والدويهي وكريوز ود. علم الدين واملري وحضورالقنصل العام شربل معكرونالرئيس أمني الجميل

الرئيس الجميل والقنصل معكرون مع جان عجاقة والزميل حرب جويس الجميل وجويل معكرون ولودي فرح ايوب وحضور اىل مأدية الغداء ويبدو املهندس انطوان فرح وريتشارد عنداري

الرئيس أمني الجميل وعقيلته مع القنصل شربل معكرون وجورج غصنيجويس الجميل تتوسط جويل معكرون ولودي فرح ايوبالرئيس أمني الجميل متوسطا القنصل شربل معكرون وجورج زخيا

صورة جامعة لبعض السيدات يف املناسبة مع الشيخة جويس الجميل حديث بني الرئيس الجميل والشيخ زيدان ويبدو امليرتوبوليت قدسية ود. علم الدين
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األسبق  اللبناني  الرئيس  شارك  األسرتالية،  جولته  نطاق  يف 
يوم  األلهي  القداس  بحضور  اللبنانيني  جويس  السيدة  وعقيلته 
األحد يف 7 الجاري يف كنيسة سيدة لبنان ـ هاريس بارك حيث 
ترأسه األب طوني سركيس يعاونه لفيف من الكهنة والراهبات.

والتيارات  األحزاب  وأعضاء  رؤساء  أيضا  القداس  وحضر 
اللبنانية.

األب طوني سركيس القى عظة رحب خاللها بالضيف الرئيس 
الرئيس  فيها  ناضل  التي  الصعبة  املراحل  وعدد  وعقيلته  الجميل 
باستشهاد  والحزب  للعائلة  الكبرية  بالتضحيات  الجميل ومذكرا 
شقيقه الرئيس الشيخ بشري وابنه الوزير الشهيد الشيخ بيار 
وكلهم  الكتائب  وشهداء  غانم  أنطوان  الشهيد  والنائب  الجميل 

سقطوا دفاعا عن الوطن لبنان.
اىل  الحاضرين  من  وحشد  الجميل  الرئيس  انتقل  القداس  بعد 

الرئيس اجلميل يشارك اللبنانيني القداس يف كنيسة سيدة لبنان ـ سدني

صالة الكنيسة حيث رحب بالجميع رئيس قسم الكتائب األسبق 
موريس عبيد وبكلمة مؤثرة تحدث عن إنجازات الرئيس الجميل 
ومعاناته وقال: ان الشيخ امني يحمل يف عينيه وطنا بني دمعتني 

واحدة للشقيق بشري والثانية لألبن بيار.
يوسف  مرسيلينو  املارونية  األبرشية  رئيس  نائب  ورحب 
بالرئيس الجميل وعقيلته وشرح اإلنجازات التي نفذتها كنيسة 

سيدة لبنان. 
الرئيس الجميل القى كلمة باملناسبة واصفا املرحلة التي يمر بها 
لبنان بالصعبة وتطرق اىل قضية النازحني، واألزمات األقتصادية 
أجهزة  املستمرة يف  واألزمة  الفساد  مشكلة  وكذلك  واملعيشية، 

الدولة اللبنانية اإلدارية والرقابية.
وبعدها أجاب الجميل على أسئلة الحاضرين.

الرئيس الجميل يلقي كلمة ثم أقام املونسنيور مرسيلينو يوسف مأدبة غداء على شرفه. 

الرئيس الجميل وعقيلته جويس مع بعض الكتائبيني ويبدو املهندس أنطوان فرح الرئيس الجميل وعقيلته مع املوسنيور يوسف وطوني خطار وعقيلته، االخت مارلني شديد وبعض الحضور

الرئيس الجميل وعقيلته جويس يتوسطان لودي وزوجها جو ايوبحضور داخل الكاتدرائيةداخل الكاتدرائية ويبدو طوني نكد وجهاد داغر وحضور

سعيد الدويهي، أسعد بركات، طوني خطار  وحضور داخل الكاتدرائيةانطوني الهاشم، طوني رزق، طوني نكد وحضور داخل الكاتدرائيةداخل الكاتدرائية ويبدو لودي وزوجها جو ايوب وبيرت مارون وحضور

رجال دين  وحضور داخل الكاتدرائيةالرئيس  الجميل وعقيلته جويس وجورج حداد وحضور داخل الكاتدرائيةالرئيس أمني  الجميل املونسنيور مرسيلينو يوسف
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 بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي 
وخادم كلمة اهلل البشارة الحسنى 
 سدني اوسرتاليا بتاريخ 4-5-٢٠1٩

ملاذا العامل العربي حيرتق 
ويّهشم بعضه بعضاً ويتمزق

ويّهشم  حيرتق  العربي  العامل  ملاذا 
بعضه بعضًا ويتمزق ويزول يومًا عن 
خريطة العامل، ان مل يردع االمر عاجاًل 
وبأسرع وقت ممكن، من قبل فوات 
االوان، وال احد من دول العامل يهتم 
بهم او يدري بهم، او يردعهم على 

األقل؟

السبب  هو  ما  األهم،  السؤال   
الشعوب  يدمر  الذي  االساسي 
من  هناك  وهل  واإلقليمية  العربية 
يف  بيته  وأهل  اخوته  على  ينتصر 
والقرابة  واهلوية  واإلنسانية  احلياة 

والوطنية؟
 

كما نعلم مجيعًا عن تاريخ هذه االمة 
أي االمة العربية، بأن احلروب السابقة  
يف عصر الفتوحات ابتداء من العصور 
اجلاهلية، اليت كانت السبب الرئيسي 
واالول لوجودها وانتشارها يف بالد 
ما بني النهرين  واالستيالء على عدة 
دول غري عربية، يف تلك احلقبة من 
التاريخ ، ولدخوهلم يف هذه البلدان 
وقتل الناس االبرياء فيها ، واحلكم 

بالسيف الذي ال يرحم أحدا.

الدكتاتورية  األنانية  حروب  أواًل: 
القبائل  على  وفرضها  والقرصنة 
القبائلية  احلروب  ثانيًا  والعشائر، 
حروب  ثالثًا:  واهلشة  الدامية 
بني  ما  املتخلفة  والرجعية  الكراهية 
العرب والعثمانيني األتراك وغريهم، 
الظاملة  اإلقطاعية  احلروب  رابعًا: 
املتعصبة  الدينية  احلروب  خامسًا: 
والعقيمة، سادسًا: احلروب األجنبية 
على ارضهم، سابعًا: احلروب العربية 
احلروب  ثامنًا:  القاسية،  والفارسية 
املتشعبة،  واالسرائيلية  العربية 
والطبقية  العربية  احلروب  تاسعًا: 
املتطرفة والعنصرية القاتلة، عاشرًا: 
احلروب العربية املتخلفة ما بني عدة 
طوائف وأحزاب تارخيية ودول عربية 
ليبيا  يف  إسالمية  وإسالمية  عربية 
وإيران،  وسوريا  والعراق  واليمن 
زمان  كل  يف  العشوائية  واحلروب 
ويف  اجملاورة،  البلدان  من  ومكان 
كل بلدان العامل ، من اجل ان  تبقى 
مجيع هذه الشعوب خمتلفة ومتخلفة، 
بينهم  فيما  مستمر  صراع  ويف 
لتسويق وبيع األسلحة هلذه الشعوب 
اليت ال ترحم ذاتها وال ترحم غريها، 

َاي شعوب العامل  الثالث.
 

وهل االنسان يف كل البلدان اصبح 
يعيش يف هاجس اخلوف من املوت  

الشعوائي والعشوائي املستمر؟! 

انا كمواطن عربي ما هو الشيء الذي 
هوييت  ومن  وطين  منه يف  أستفيد 
اليت  أمحلها داخليًا؟، وهل أستطيع 
أن احقق  مستقبلي واهدايف احلياتية 

على املستوى املطلوب؟ 
داخليًا ال يوجد لي َاي حقوق وطنية 
كما جيب، اذ ال حيق لي أن أطالب 
وجيب  واالنسانية  الوطنية  حبقوقي 
أن اخدم وطنا ال يقدم لي َاي شيء 
واملعيشية..   الوطنية  حقوقي  من 
اصبحت  فان  املقارنة  هنا  ولكن 
َاي  اىل  وذهبت  بالدي،  من  مهّجرا 
فإنين  الراقية،   البلدان  من  بلد 
حقوقي  مجيع  على  احصل   سوف 
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بكثري من دون الشعور باإلذالل من 
او  هوية  امحل  ال  كنت  وان   ، احد 
لست  فإنين  البلدان،  هذه  جنسية 
حباجة اىل مساعدة من احد، ومن غري 
َاي واسطة من َاي زعيم،او من َاي 
شخص من اجل توظيفي او من  اجل 
حتقريي واذاللي، ألن القانون ينص 
على املساواة بني مجيع  الناس من 
غري اي تفرقة دينية او عنصرية او 

طبقية .

فما هي املنفعة ان كنت امحل اهلوية 
واحرتم العلم والدولة والوطن ولكنين  
ضمنيًا ال اشعر بوطن وال بدولة وال 
بعدالة وال حبقوق ، وال احيا واعيش 

حياة كرمية كما جيب؟
رمحة  وطين حتت  أعيش يف  ملاذا   
من  واالحتقار  واالحتكار  الذل  حياة 
قبل زعيم او نائب، او رئيس حزب 

او ميليشيا؟
امللك،   أساس  العدل  أن  يقولون   
والكرامة،  الشهامة،  كذلك،  وهو 
وعزة النفس، والعفو عند املقدرة، 
مبادئه  يف  عظيم  مثلث  هو  فهذا  
الشعوب  عند  العظيمة  ومعادلته 
املتمدنة والراقية،  ولكنه مفقود يف 
لألسف   ويا  العربية،  البلدان  بعض 
أن نكون هكذا واوجه  جزيل الشكر  
واالحرتام اىل مجيع الشعوب  الغربية 
الراقية واملتمدنة اليت رفعت مستوى 
االنسان واإلنسانية عاليًا اىل فوق، 

واحلق ألذي يعلو وال يعلى عليه.

فلماذا أصبحنا الشبح  األكرب والوحيد 
الذي ال احد يريده قواًل وفعاًل،  وغري 
َاي  يف  اإلطالق،  على  فينا  مرغوب 
دولة من دول العامل املتقدم بسبب  
منابر  على  من  السيئة،  مسعتنا 
اإلعالم واإلعالن  ودار النشر العاملي 
لكي  واملسموع،   والكتابي  املرئي 
مع  احلروب  اجل  من  العامل  يبغضنا 
بعضنا بعضًا، والقتل بأبشع الطرق 
تنكيال وتعذيبا واجراما وموتا ودعارة  
الفقراء  ممتلكات  وسلب  وتهجريا 

واالبرياء من دون َاي سبب؟

فما هو العائق الكبري الذي مينع مجيع 
بعضها  تقبل  بأن  العربية  الشعوب 

بعضًا؟
من اين أتى هذا احلقد الغاشم على 
االمة العربية، لكي تبيد بعضها بعضًا 

عل مدى العصور واألزمنة؟
 وهل اصبح االنسان العربي العدو 
االول لإلنسان واالنسانية لكي ختاف 

منه مجيع شعوب االرض؟

 اننا نطلب من اهلل أن نقوم بقيامة 
وخنلع   جديدة  وحلة  جديدة  عربية 
أكفان املوت واحلزن واحلقد واالجرام 
بعضًا  بعضنا  مع  وحنيا  نعود  لكي 
من  مستوى  اعلى  يف  واحدة  عائلة 
والعيش  واإلنسانية  واحملبة  الرّقي 
الرغيد بالسالم واالطمئنان.. واعتذر  
احلقيقة  احلقيقة، ألن  لكم  ان قلت 
قال  وكما  طبيعتها،  يف  جارحة 
خطيئة  بال  منكم  من  اجملد  رب  لنا 

فلريمجها حبجر،  وشكرًا للجميع.

Why does the Arab world burn 
and destroy each other and 
tear apart and disappear from 
the map of the world, if not 
deter the matter as soon as 
possible, before it is too late, 
and no one of the world cares 
about them or knows them, or 
deter them at least, The most 
important question is what is 
the main reason that destroys 
the Arab and regional peoples 
and whether there are those 
who triumph over their broth-
ers and their families in life, 
humanity, identity, kinship 
and patriotism,

As we all know about the his-
tory of this nation, the Arab 
nation, that the previous wars 
in the era of conquests start-
ing from the pre-Islamic times, 
which was the main reason 
and the first of its existence 
and spread in Mesopotamia, 
and the seizure of several 
non-Arab countries in that era 
of history, These countries 
and the killing of innocent 
people in them, the referee of 
the ruthless sword,

First, the wars of dictatorship 
and tyranny and imposed 
on tribes and clans Second, 
bloody and fragile tribal wars 
Third, the wars of hatred and 
reactionary backward, be-
tween the Arabs, Ottomans, 
Turks and others, IV The feu-
dal feudal wars V. The fanati-
cal and futile religious wars, 
Six foreign wars on their land 
Seventh Arab wars and cruel 
Persian Eighth Arab and Is-
raeli wars, Ninth Arab wars, 
extreme class and deadly rac-
ism, Arab wars in various Arab 
and Muslim Islamic countries 
in Libya, Yemen, Iraq, Syria, 
Iran, and indiscriminate wars 
in every time and place of 
neighboring countries and in 
all countries of the world, in 
order to keep all these peo-
ples different and backward, 
And in a constant struggle 
among themselves to market 

and sell arms to these peoples 
who are not merciful and mer-
ciless to others, namely the 
peoples of the third world,
 
Is man in all countries living 
in the obsession with the fear 
of spontaneous and random 
death,

I am an Arab citizen. What is 
the thing that I benefit from 
in my country and from my 
identity that I carry internally, 
and can I achieve my future 
and my goals of life at the re-
quired level, Internally I do not 
have any national rights as I 
should I have no right to de-
mand my national and human 
rights I must serve a country 
that does not give me any of 
my national and living rights, 
But here the comparison has 
become an alienation of my 
country, and I have gone to 
any of the high - end coun-
tries, I will get all my rights 
far without harming me from 
any one, and if I do not carry 
identity or nationality in their 
country, I do not need the 
help of anyone, And without 
any means from any leader or 
from any person, for employ-
ment or for my humiliation 
and humiliation, because the 
law works equally among all 
people without any religious 
or racial discrimination or 
class,

What is the benefit if I hold 
the identity and respect the 
flag, the state and the home-
land, but implicitly I do not 
feel a homeland, a state, jus-
tice, or rights, and I do not 
live and live a dignified life as 
it should be, but why do I live 
in my country at the mercy 
of humiliation and monopoly 
by the leader, A party leader, 
or a militia chief, They say 
that justice is the foundation 
of the king, and it is so, the 
dignity, the dignity, the dig-
nity and the pardon when it 

is possible. This is a great 
triangle in its principles and 
its great equivalent among 
the civilized and high-ranking 
peoples but it is missing in 
some Arab countries. To all 
the Western peoples, high 
and civilized, and those who 
raised the level of human and 
humanity high up, and the 
right that is superior and not 
superior,

So why have we become the 
greatest and only ghost that 
no one wants in word and 
deed, and not at all desirable 
in any of the developed coun-
tries, for our bad reputation, 
from the media and advertis-
ing platforms and the World 
Wide Web of audio and video, 
to hate the world for wars 
with And murder by the most 
egregious methods of abuse, 
pillage, crime, death, prosti-
tution, displacement and rob-
bing the property of the poor 
and the innocent without any 
reason, What is the great ob-
stacle that prevents all Arab 
peoples to accept each other, 
But where did this hatred of 
the Arab nation come from, 
so that each other would be 
exterminated over the ages 
and times, and did the Arab 
man become the first enemy 
of man and humanity so that 
all the peoples of the earth 
would fear him, We ask God 
to do a new Arab resurrection 
and a new suit and take off 
the coffins of death and sad-
ness and hatred and crime in 
order to come back and live 
with each other and one fami-
ly at the highest level of prog-
ress and love and human-
ity and live well in peace and 
tranquility, And I apologize, if 
I told you the truth, because 
the truth is pathetic in nature, 
and as the Lord of glory told 
us of you without sin,  Thank 
you all,

Why does the Arab world burn and 
destroy each other

By Nowfal Hanna Nowfal Social 
guide Sydney, Australia, 5-4-

2019 Sent from my iPhone
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P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

Julia Finn MP
Member for Granville

»أشكركم إلعادة انتخابي نائبا ملقعد غرانفيل«

ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على:

Thank you for re-electing me as 
Member for Granville’

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

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
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كـتابات

 /دنان من قصب /

لوركا األبله..
يصفُّ الكلمات كقطع الّسودوكو يف 

خميلة األطفال 
و جيهر بالغناء 

كان فارعًا
-وِلد  نيشانًا   -

لذلك حني  اغتالوه 
مل  ينتبه ملوته !

  اآلن 
أرى حساسني 
تأتي من هناك 

من سرو إسبانيا اىل أحضان النارنج
و أرى فيما أرى 

عّشًا حافال بالّدم والعطر 
و الكثري.. الكثري من 

الّشعراء
يانهر

يا األسرع من اسم حبييب على 
شفيت يف قبلة 

كيف ستخاصرني
وأنا كّلي.. مساء 
سأبتسم للّساحبني

صوب احلب 
وكشرطي مرور يشعله الربد 

و تطفئه رائحة امرأة
سأمّد يدي 

ألوقف هذا  املوت  قلياًل
دون أن أكرتث 

أن عربته »مفّيمة« !
يف االسرتاحة 

سأتناول هاتفي 
سأتصل بلوركا 

ثم 
أغلقه قبل 

اندالع 
الرنني 
هكذا 

ألعب مع عباد الشمس 
أو هكذا أنكمش

كازدحام 
النبض يف 

مرحبا 
جاءت بعد 

انتظاٍر طويل  !  .
آسفة سوريا 

أحاول أن 
أعّتق امللكوت 

وأمشي اىل الرذاذ 
ولكنك

ال تنفكني 
قصّية 

وكل دنانك 
قصب 

وأنا 
بكل حسرة 

أمعن 
ثم..أمعن 

ثم 
ال أستطيع 

أن 
أرمي بوجهك 

احملبس!.
***                            

/إني أستمتع هنا /
من بلٍد بعيد 

يسطو على قبعة األحالم
ويطلق األرانب يف 

عشب األمل 
أمّد يدي 

أخرج ما تبقى من بذار 
وأثلم أرصفته اخلريفية

ال غاية عندي 
لست مناة الكربى 

وال عشيقة متوز احلبلى بزهر اللوز 

 2019 نــيسان   13 Saturday 13 April 2019الـسبت 

من روائع القصيدة العالية 2019

رماح بوبو - سورية

يف »لوثرينجيا«، يروي ساميون ويندر قصة 
ذلك الركن األوروبي الذي يغطي اآلن هولندا 
مشال  يف  واللورين  ولوكسمبورغ  وبلجيكا 
فرنسا والقسم األعظم من مشال أملانيا غرب 
يت هذه الرقعة نواة أوروبا،  نهر الراين. مسمُ
ألنها قامت بدور مركزي يف الصراع الفرنكو 

- أملاني ويف تاريخ أوروبا عموًما.

الربيطاني  الكاتب  ثالثية  تلخص  إيالف: 
ساميون ويندر، »جرمانيا« و«دانوبيا« واآلن 
»لوثرينجيا«، ألفي عام من التاريخ األوروبي 
أجنزها على امتداد أكثر من عشر أعوام، علًما 
يعمل  بل  حمرتًفا،  أكادميًيا  مؤرًخا  ليس  أنه 
شر  حمرًرا أول يف دار بنغوين. لكن، عندما نمُ

ترمجة عبداالله جميد - ايالف

لكن 
مائي 

يفور على األغاني 
ويدعو 

عتاة الصيادين 
ليوملوا حفلة مسٍر زرقاء 

ليبنوا 
يف شاسع احتماالتي 

قمرًا وحقاًل بّضًا ناصع السحر
وأنا.. إذ أتردد بلفظ اسم اهلل 

أخشى 
أن يفهمين خطًأ

فريسل قلنسوته 
لتعرب بي كالّرخ 

فوق أمواج العماء 
فأهمسمُ 

لك اهلل يا أهلل 
إني أستمتع هنا 

أتفرج على كزبرة املفاجآت 
همُ هذا الكون  تنكَّ
بالليلك القاتل 

بفم القرصان الواسع 
بأمساك اللوتس على نهدي البحرية

أشهق من الدهشة ياربي
و..

ال يقلقين منجلك املسنون أبدًا
فقط.. َأصلي دبق الّلحظة كي 

أصطاد عليه 
ر  لي من  دَّ آخر ما قمُ

قطرات !.
***                               

/تهاويم.. /

علّي أن أبّتل أكثر 
هذا الغيم 

اليكفي لفكَّ الّشيفرة السّرية 
حلساسني روحي 

علّي 
أن أختفف من سالطني القول احلكيم 

وأمُسهب يف املدى الّلغوي 
حيث

حيق للّرعاة ابتداع عشتاراتهم.. 
واخلوض يف مائهن حتى يرتع الفرات فّضته على 

ذؤابات الّنخيل 
و ألمٍر ما

علي 
أن أمُنِقص امللح يف طبق الظهرية 

لرمبا 
تنعس الّشمس 

فتكّلفين 
حبراسة ضوئها 

إىل أن مير هذا اليباس 
وينسى 
بقجته 

على الّديسة اليت 
سيأكلها 

الدرب الواصل ما بني  
عشب هلفيت

و...اندالع الربيق!.

وكانت بروفانس حصة شارل وحصل لوثر الثاني 
باسم  عرف  يمُ اخلليط  هذا  وأصبح  الباقي،  على 

لوثرينجيا. 

وأدت وفاة لوثر الثاني يف عام 869 إىل مزيد من 
الشرق  األقوياء يف  أعمامه  األراضي بني  تقاسم 
ريبمون  معاهدة  كّرست   880 عام  والغرب، ويف 
هذا االنقسام، ماحنة حصة األسد من أراضي لوثر 
الثاني السابقة إىل فرانسيا الشرقية اليت أصبحت 
إعطاء  مع  املقدسة،  الرومانية  اإلمرباطورية  الحًقا 
بعض األراضي إىل فرانسيا الغربية )فرنسا اآلن( 

اليت راودتها مطامح يف االستيالء على الباقي.

بورغودي  مملكيت  ريبمون  معاهدة  أوجدت  كما 
واملقاطعات  املدن  من  وطائفة  والسفلى  العليا 
من  بقدر  تتمتع  اليت  الكنسية  واملؤسسات 
املؤلف  سميها  يمُ ما  إلنتاج  الذاتي  االستقالل 
»خريطة تبدو وكأنها لوحة تتكون من قطع خمتلفة 

حاول كلب أن يبتلعها ثم تقيأها«. 

حيث  الفوضوية،  أوروبا  نواة  نشأت  هكذا، 
استطاعت أجزاء من لوثرينجيا أن تكون مستقلة، 
والغربية،  الشرقية  فرانسيا  حظوظ  تقلبت  فيما 
املدن  ملوزاييك  فرًصا  بينهما  املنافسة  وأتاحت 
ما  ميارسوا  أن  بينهم  ما  املتنازعني يف  والنبالء 

رأوا أنها حقوق هلم.

مثال مدهش
واستمرارها  لوكسمبورغ  بقاء  أن  املؤلف  يكتب 
دوقية  بوصفها  والعشرين  احلادي  القرن  يف 
على  مدهش  »مثال  فاعلة  وإقليمية  أمُسرية 
من  الكثري  أن  إىل  مشرًيا  لوثرينجيا«،  صالبة 
الغزاة سيطروا على الشبكة الواسعة من حصون 
لوكسمبورغ وقالعها، لكنهم يف النهاية عادوا من 

حيث أتوا.

بورغوندي  دوقات  مهد  كيف  املؤلف  يستعرض 
حلق اهلولنديني يف تقرير املصري، وكيف توالت 
األزمات على اإلمرباطورية الرومانية املقدسة حتى 
وسط  بفصل  اخلامس  شارل  إمرباطورها  قيام 
والدور  الصدفة  طريق  من  إسبانيا  عن  أوروبا 

املركزي للدولة الفرنسية يف مجع هذه األشالء.

منذ قول فولتري الشهري إن اإلمرباطورية الرومانية 
املقدسة ليست مقدسة وال رومانية وال إمرباطورية، 
مل تعد تؤخذ على حممل اجلد، وانهارت مثل بيت 
من ورق أمام جيوش نابليون لتوحيد أوروبا حتت 

لواء فرنسا.

أحد  التاريخ، جعلها  اليت نسيها  بإحياء لوثرينجيا 
حماور ثالثيته يلقي املؤلف نظرة جديدة على القوس 
املديد للتاريخ األوروبي مقدًما قارة تتجاذبها قوى 
انفصالية مشاكسة ومشاريع كربى لتوحيدها. حتى 
اآلن، يف غمرة املعارك حول بريكسيت ومستقبل 
االحتاد األوروبي، نرى هذا النقائض مشتبكة يف 
حرب متواصلة. وبهذا املعنى، يكون األوروبيون 

كلهم ورثة شارملان.

الوحدة واإلنقسام تتجاذبان أوروبا 
منذ عهد شارملان

كتابه »جرمانيا«، أصبح من الكتب العشرة األكثر 
مبيًعا على قائمة صانداي تاميز.

اهلوية  فكرة  الكاتب  يستعرض  »جرمانيا«  يف 
القاتلة.  النازيني  بأوهام  تكللت  اليت  األملانية 
ويف »دانوبيا«، يتناول أمُسرة هابسبورغ املأزومة، 
اجلماعات  من  إمرباطورية  حكمت  ذلك  مع  لكنها 

القومية املتنازعة على امتداد 500 عام تقريًبا.

هراء أسري
لبالد  شخصية  قصة  »لوثرينجيا:  رواية  تروي 
 Lotharingia: A Personal الضائعة«  أوروبا 
األخري  اجلزء   ،History of Europe’s Lost Country
ذلك  قصة  حديًثا،  الذي صدر  ويندر  ثالثية  من 
الركن من أوروبا الذي يغطي اآلن هولندا وبلجيكا 
ولوكسمبورغ واللورين يف مشال فرنسا والقسم 

األعظم من مشال أملانيا غرب نهر الراين. 

يت هذه الرقعة نواة أوروبا، ألنها قامت بدور  مسمُ
مركزي يف الصراع الفرنكو - أملاني ويف تاريخ 
يف  غارديان  صحيفة  تشري  كما  عموًما،  أوروبا 

مراجعتها للثالثية.

فجرمانيا  ذكية.  الثالثية  األجزاء  عناوين  كانت 
اخرتاع غري موفق من املؤرخ الروماني تاسيتوس 
أصبح سالًحا أيديولوجًيا فتاًكا. ودانوبيا بالد أقرب 
إىل اخليال حكمتها أمُسرة هابسبورغ اليت اقرتنت 
واإلمرباطورية  اوروبا  تاريخ  من  قرون  بامسها 
الرومانية املقدسة. أما لوثرينجيا فمكان حقيقي، 
لكن قلة مسعوا به، ألنه كان فضاء سعت إىل ضمه 
قوى عدة، كدولة فرنسا الناشئة، ثم اإلمرباطورية 
الرومانية املقدسة، ويف النهاية اآللة احلربية لكل 

من فرنسا وأملانيا.

كيف  ويشرح  »لوثرينجيا«،  إحياء  املؤلف  يعيد 
أوجدتها  اليت  األمُسري  اهلراء  الرقعة من  أن هذه 
الكثري من  معاهدة فردون يف عام 843 صنعت 
الذي  األوروبي  االحتاد  نشوء  حتى  أوروبا  تاريخ 
اإلمرباطورية  بناء  إلعادة  حماولة  اعتباره  ميكن 
أدت  اليت  القومية  التناحرات  وإلغاء  الكارولنجية 
 1870 عامي  بني  األوروبية  احلروب  نشوب  إىل 

و1945.

حصة لوثر
نقطة البداية هي شارملان الذي حكم إمرباطورية 
أمُسري بعد  مرتامية األطراف وقعت ضحية صراع 
تقاسم   ،843 عام  ويف   .814 عام  يف  وفاته 
ولوثر  األملاني  ولويس  األصلع  شارل  أحفاده 
األول إمرباطورية جدهم. أخذ شارل الغرب ولويس 
الشرق ولوثر الوسط الذي كان يف ذلك الوقت 

ميتد من حبر الشمال إىل وسط إيطاليا.

حيافظ  أن  الثالثة،  األحفاد  أكرب  لوثر،  حاول 
حتى  بل  فشل،  لكنه  شارملان،  إمرباطورية  على 
تبق  مل  سيطرته  حتت  وقعت  اليت  األراضي  إن 
سمت أراضيه  موحدة. وبعد وفاته يف عام 855، قمُ
بني أوالده الثالثة، فَوَرث لويس الثاني إيطاليا. 



Page 21صفحة 21     

تتـمات

عون يشدد على حق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف  ثنائية  حمادثات  جلسة  عقدا  حيث  السفراء«  »صالون  إىل 
الثنائية،  احملادثات  وأعقبت  باسيل.  جربان  اخلارجية  وزير  حضور 
حمادثات موسعة يف حضور سائر أعضاء الوفدين الرمسيني اللبناني 
واليوناني، ركزت على العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها 
يف اجملاالت كافة. ومت التأكيد على اهمية االجتماع املثلث الطرف 

بني لبنان وقربص واليونان.
اليونان،  لزيارة  الرئيس عون  اليوناني دعوة اىل  الرئيس  ووجه 

فوعد بتلبيتها يف اقرب فرصة ممكنة.
وحيا بافلوبولوس »صمود الشعب اللبناني يف احملن اليت واجهته«، 
آلية انشاء »اكادميية االنسان  فيما قدم عون لنظريه مذكرة عن 

للتالقي واحلوار«، طالبا دعم اليونان إلنشائها.
املؤتمر الصحايف

وبعد انتهاء احملادثات املوسعة، عقد الرئيسان عون وبافلوبولوس 
مؤمترا صحافيا مشرتكا، اشار فيه عون اىل ان »احملادثات اليت 
اجريناها، كانت يف منتهى االنسجام مع عالقات الصداقة التارخيية 
اليت تربط بلدينا، وحنن نتطلع برتحيب اىل لقاء القمة الثالثي بني 
القربصية  العاصمة  والذي ستستضيفه  واليونان وقربص،  لبنان 

نيقوسيا، لتوطيد خمتلف اوجه التعاون املشرتك«.
واضاف: »شكرت للرئيس الصديق، وقوف بالده الدائم اىل جانب 
لبنان، وحضورها مؤمتر »سيدر«، ومشاركتها ضمن املكون البحري 
احملافل  يف  لليونان  لبنان  دعم  له  وكررت  »يونيفيل«.  لقوات 
عرضنا  اإلقليمية،  التطورات  صعيد  وعلى  والدولية.  االقليمية 
اليت  األعباء  على  فأطلعته  الشائك،  السوريني  النازحني  ملف 
يتحملها لبنان نتيجة وجود اكثر من مليون و800 الف نازح على 
اللجوء الفلسطيين املزمن. االمر  أراضيه، واليت تضاف اىل ملف 
الذي يستلزم مسؤولية مشرتكة تقوم على العمل السريع إلقفال 
هذا امللف بتسهيل عودتهم اىل املناطق اآلمنة يف سورية، منعا 
المكانية تدفقهم اىل اوروبا عرب بواباتها املتوسطية. كما شكرته 
على موقف بالده الثابت بشأن القدس، واجلوالن السوري الذي 

يبقى ارضا حمتلة«.
بعد ذلك، القى الرئيس اليوناني كلمة ومما جاء فيها:  »إن لدينا 
مصلحة يف ذلك مع قربص ايضا، واليت هي اكثر قربا اليكم من 
التعاون  من  االطار  هذا  ويف  االغريقي.  االم  الوطن  من  قربها 
الثالثي بني كل من اليونان وقربص ولبنان، فان الثمار ستكون 
يف غاية االهمية على خمتلف الصعد، مبا يف ذلك على صعيد تطبيق 
واحرتام قانون البحار. وانا ارغب يف ان اقول لكم: ان كل من 
اراد ان يتحدث عن منطقة اقتصادية خاصة بصورة حصرية له، 
امر ال ميكن  البحار. هذا  قانون  احرتام  يتغاضى عن  ان  ال ميكنه 
تصوره. وحنن كيونانيني واوروبيني، واضحون بصورة قطعية حول 
هذا االمر الذي يشكل ايضا موقفا لالحتاد االوروبي. حنن نود ان 
نتحاور مع خمتلف احلضارات، ويف حوارنا الثالثي، حنن مل نستثن 
اطار  بامكانه املشاركة، يف  احدا، ومن يود املشاركة يف احلوار 

القانون الدولي«.
نتيجة  جسام  مسؤوليات  حتملتم  لقد   « قائال:  عون  اىل  وتوجه 
كان  مما  بكثري  اكرب  عبء  هذا  ان  واقول  املنطقة.  يف  احلرب 
الجىء  مليون  ونصف  مليون  من  اكثر  فهناك  حتمله.  بامكانكم 
استقبلهم بلدكم. ومن واجيب ان اقول لكم اننا يف غاية االمتنان 
لكم ولشعبكم الذي اعطى منوذجا حقيقيا لروحه االنسانية ولقيمة 
التضامن لديه، والجل ذلك حنن دائما اىل جانبكم. واود هنا ان 
اتوجه بنوع من االنتقاد اىل اوروبا، كون بالدي عضوا يف االحتاد 
االوروبي: ان بلدا كبلدكم اظهر قدرا كبريا من عظمة النفس اليت 
لديه جتاه البشر الذين طلبوا منه العون، مل حيصل على جواب مالئم 

من االحتاد االوروبي«.
وتابع: »لألسف مل تتمكن اوروبا من ان تكون اكثر حضورا مما كان 
يف استطاعتها. ولذلك اجرؤ على القول ان اوروبا مل تف بااللتزامات 
اليت كانت لتؤول اليها باالستناد اىل ثقافتها وتارخيها. واعتقد 
انه ال جيب علينا ان نغش انفسنا. حنن االوروبيني صادقون على 
هذا  اوروبا  موقف  ان  واعتقد  انفسنا.  وننتقد  ذواتنا  مع  الدوام 
وجه ضربة قاسية لرمزيتها. اال ان الوقت ليس ابدا متأخرا، فنحن 
االوروبيني مصممون على ان نعكس االجتاه، وها حنن اآلن جاهزون 
لبذل كل ما يف وسعنا ألجل انهاء احلرب وملساعدة قدر املستطاع 

مجيع الذين هم يف حاجة هلا«.
اضاف: »إننا ندعم لبنان كي يستعيد طريق العيش اخلالق اهلانئ 
والنمو، يف الشرق االوسط الذي استعاد كامل منوه وانطالقته، 
اطار  ضمن  له،  يكون  لكي  لبنان  ندعم  حنن  السالم.  واستعاد 
القانون الدولي، كل ما يعود له من حقوق، يف ما يتعلق بسيادته 
واوروبيني،  كيونانيني  ونصر،  نطالب  حنن  ومصاحله.  الوطنية، 
عادلة  بصورة  اجلميع،  اىل  بالنسبة  الدولي  القانون  احرتام  على 
ومتساوية، ألنه يف خالف ذلك ال يبقى للقانون الدولي من معنى. 
وهذا القانون ال ميكن ان يطبق بصورة اختيارية، واقصد بذلك انه 
انطالقا من سلطة كل دولة. وعلى اساس تطبيق القانون الدولي 
بصورة عادلة ومتساوية، فأننا ندعم لبنان يف ما يتعلق حبقوقه 
ومصاحله وحدوده وسيادته الوطنية. ان هذا االمر ينطبق على كافة 
دول هذه املنطقة ذات السيادة، كي ال يكون هناك سؤ فهم: 
ان كافة القواعد القانونية جيب ان تطبق بطريقة عادلة ومتساوية، 
وبروح من االنصاف، إذ ال جيب ان جيد االقوى حقوقه حمفوظة اكثر 
من غريه، يف ما يتعلق باراضيه وسيادته الوطنية وحدوده. هذه 

هي الطريقة اليت نرى فيها، حنن اليونانيني واالوروبيني، كيفية 
تطبيق القانون الدولي«. )احملادثات بالكامل ص 2 و 6(

بري
كذلك زار الرئيس اليوناني والوفد املرافق رئيس اجمللس النيابي 
نبيه بري ومت خالل اللقاء عرض العالقات الثنائية وموضوع احلدود 
البحرية وقضية النازحني السوريني والوضع يف لبنان واملنطقة .

وبعد توديعه الرئيس الضيف سئل الرئيس بري عن الزيارة فقال: 
»اليونان بلد قريب وجار وهو اعطى الفلسفة للعامل كما تعلمون، 
والعالقات بني لبنان واليونان ال بل بني العرب كل العرب واليونان 
كانت تارخيية وكانت دائمًا مع قضاياهم العادلة . اليوم اكدنا على 
ضرورة االجتماع الثالثي املتعلق باليونان ولبنان وقربص، وحبثنا 
امورًا عديدة خصوصًا االمور اليت تتعلق باحلدود البحرية والعالقات 
املميزة اليت جيب ان تستمر بني البلدان الثالثة . وطبعًا شكرتهم 
اللبناني، وكانت  على مشاركتهم يف قوات يونيفيل يف اجلنوب 
وقفة يف النقاش حول موضوع النازحني من اخواننا السوريني هذا 
املوضوع حسب تعبري الرئيس اليوناني انه ال حيتمل وانه سيطرح 
هذا املوضوع مع االوروبيني فما يقوم به لبنان يف هذا الشان هو 

خدمة ايضًا الوروبا اكثر مما هو خدمة للبنان« .
 « بري:  اجاب  ثانية  يونان  يصبح  ان  لبنان  جتنب  كيفية  وعن 
تفاءلوا باخلري جتدوه، هذا الشهر ال اريد ان اقول انه شهر مصريي 
ولكن اقول انه شهر دقيق جدًا لكي نقوم باجراءات واوهلا على 
االطالق هو موضوع املوازنة . خطة الكهرباء هي خطوة على الطريق 
الصحيح، وان كانت ضرورية فانها غري كافية على االطالق . املهم 
ان نعرب عن خطتنا املستقبلية مبوضوع املوازنة حتى يعود البلد اىل 

االستقرار« .
وهل هناك خوف على لبنان؟ اجاب: »ال ختافوا«.

لقاء الحريري
السرايا  اليوناني اىل  الرئيس  الظهر وصل  بعد  الثالثة من  ويف 
الباحة  يف  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  استقبله  حيث  الكبرية 
اخلارجية، وأدت له التحية ثلة من سرية احلرس احلكومي. بعد ذلك 
عقدت جلسة حمادثات بني الرئيس اليوناني والرئيس احلريري، يف 
حضور الوفد اليوناني املرافق ومستشار الرئيس احلريري غطاس 
والعالقات  واملنطقة  لبنان  يف  املستجدات  آخر  تناولت  خوري، 
الصعيدين  على  السيما  تطويرها،  وسبل  البلدين  بني  الثنائية 

االقتصادي والسياحي.
الوزراء االربعة

اىل ذلك عقدت امس االول يف وزارة اخلارجية واملغرتبني حمادثات 
وزير  اللبناني  اجلانب  عن  فيها  شارك  وقربص،  لبنان  بني  موسعة 
اجلانب  وعن  البستاني،  ندى  الطاقة  ووزيرة  باسيل  جربان  اخلارجية 
القربصي وزيرا اخلارجية القربصي نيكوس كريستودوليديس والطاقة 
على  احملادثات  وركزت  الكورتريبس.  يورغوس  والصناعة  والتجارة 

موضوع النفط واالستثمارات اللبنانية يف قربص.
الوزير  استهله  مشرتك،  صحايف  مؤمتر  عقد  احملادثات،  نهاية  ويف 
ددا باستقبال الضيفني الصديقني،  باسيل بالقول: »تشرفنا اليوم مجُ
وعقدنا حمادثات ثنائية على مستوى اخلارجية، حيث حبثنا يف املواضيع 
املشرتكة والعالقات الثنائية وخصوصا املوضوع احلاضر دائما أال وهو 
فرتة  منذ  تنتظر  كانت  اتفاقيات  عقد  وضرورة  النازحني،  موضوع 
طويلة وتتعلق بالتعليم العالي واالعرتاف بالشهادات وقبول االشخاص 
والرتحيل أو مسألة حضانة االطفال. واتفقنا على ضرورة اجنازها او 

اجابة بعضنا بشأنها«.
هو  به،  حبثنا  الذي  بيننا  واملشرتك  األهم  »املوضوع  باسيل:  وتابع 
النفط والغاز وكيفية عدم تفويت املزيد من الفرص، خصوصا وان 
لبنان أطلق الدورة الثانية للرتاخيص، وقربص قامت بدورتها الثالثة 
وأجنزت تلزميات عدة، وهي يف مرحلة إطالق عدة استكشافات جديدة. 
وبطبيعة احلال يف العام 2020 قد يتم إطالق حفر بئر استكشافية من 
جهة قربص ولكن على احلدود القربصية اللبنانية، ما يستوجب علينا 
اإلسراع باتفاقياتنا الثنائية. وهذا أمر كانت قد بدأت به وزارة الطاقة 
مرحلة  اىل  ووصلتا   2013 العام  يف  نظريتهاالقربصية  مع  اللبنانية 
معينة. واليوم اتفقنا على استكمال هذا العمل، وحددنا موعدا أوليا 
يف السابع من شهر أيار املقبل ملقارنة نقاط التوافق واالختالف، على 
ان تكون املرحلة الثانية يف شهر حزيران املقبل خالل انعقاد القمة 
الثالثية إلجراء تقييم أدق، واتفقنا ان حناول يف أول ايلول من هذا 
العام انهاء اتفاقية التقاسم بيننا يف موضوع النفط، على ان يتبع 
احلدود  مواضيع  حول  احلكومتني  لالتفاقات بني  مبباحثات  البدء  ذلك 
سواء  مشرتكة،  تكون  ان  املمكن  من  اليت  املنشآت  وكل  واخلطوط 
للنقل او للتصنيع او للتوريد والتصدير لكل ما يتعلق بالغاز والنفط، 
وهذا كله ضمن سياسة الشرق املتوسط ونود متابعتها مع قربص«.

أنه »جرى  من جهته، أكد وزير الطاقة والتجارة والصناعة القربصي 
االتفاق بني لبنان وقربص للعمل على مرحلتني: تشمل األوىل توقيع 
اتفاق حول إجياد أسواق لبيع الغاز املستخرج من البلدين، أما الثانية 
فتتضمن مشروعا ملد خط أنابيب للغاز بني لبنان وقربص«. وشدد 
على »ضرورة االستفادة من الزخم املوجود حاليا جلعل منطقة شرق 

املتوسط حتظى بالتنافسية يف قطاع النفط والغاز«.

املعارضة السودانية ترفض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النظام، وندعو شعبنا العظيم إىل احلفاظ على اعتصامه الباسل أمام 
مباني القيادة العامة للقوات املسلحة ويف بقية األقاليم وللبقاء 
السلطة حلكومة  السودان حتى تسليم  الشوارع يف كل مدن  يف 

انتقالية مدنية تعرب عن قوى الثورة«.

وقال الناطق باسم التجمع رشيد سعيد إن »ما حتقق ضئيل جدًا، مل 
يكن اهلدف إسقاط البشري فقط وإمنا إسقاط النظام بالكامل بكافة 
املعارض  األمة«  »حزب  القيادي يف  وقال  وهيئاته«.  مؤسساته 
صديق صادق املهدي إن »ما حدث تغيري حمدود جدًا، لكن ال يزال 

النظام قائمًا مبؤسساته وأجهزته اليت كانت سببًا يف املعاناة«.
وقال شاهد من وكالة »رويرتز« إن آالف األشخاص احتشدوا يف 
شوارع اخلرطوم احتجاجًا على بيان القوات املسلحة. وحتولت مشاعر 
البشري  برحيل  سابق  وقت  يف  حيتفلون  كانوا  الذين  احملتجني، 
املتوقع، إىل الغضب وهتف الكثريون »تسقط تاني« بعدما كانوا 

يرددون سابقًا هتاف »تسقط بس« ضد البشري.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض حممد أمحد بن عوف أعلن يف 
البشري  عمر  البالد  رئيس  النظام« و »التحفظ على  »اقتالع  بيان 
يف مكان آمن«، وتعطيل الدستور وإعالن حالة الطوارئ ملدة ثالثة 
أشهر وتشكيل ملس عسكري إلدارة شؤون البالد لفرتة انتقالية 

مدتها عامان جترى يف نهايتها انتخابات.

ماي تدافع امام...
تتمة املنشور على الصفحة االول

تأجيل  قرارها  عن  ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئيسة  دافعت 
خروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي )بريكزيت( والسعي اىل 
خطة خروج توافقية مع حزب العمال املعارض، فيما طالبها نائب 

باالستقالة.
جاء ذلك بعدما وافق االحتاد االربعاء على إرجاء خروج بريطانيا لستة 
أشهر، حتى 31 تشرين األول املقبل، فيما حتاول ماي مترير اتفاق 
توصلت اليه مع بروكسيل، بعدما رفضه ملس العموم )الربملان( 

3 مرات.
وقالت ماي أمام الربملان: »هذا ليس السبيل املألوف يف السياسة 
الربيطانية. لن يكون التوصل اىل اتفاق سهاًل، ألن النجاح سيحتاج 

من الطرفني تقديم تنازالت«.
لكن بيانها يف شأن قرار تأجيل اخلروج من االحتاد للمرة الثانية، 
أغضب نوابًا مؤّيدين لـ »الطالق«. ووصف النائب بيل كاش القرار 
بأنه »استسالم بائس«، وزاد يف اشارة اىل ماي: »هل تقبل أيضًا 
الدستوري  واألساس  دميوقراطيتنا  االنسحاب  اتفاق  يقّوض  بأن 
إلرلندا الشمالية وحقنا يف حكم أنفسنا وسيطرتنا على قوانيننا؟ 

هل سيقّوض مصاحلنا القومية؟ هل ستستقيل«؟
ورّدت رئيسة الوزراء، قائلة: »اعتقد بأنك تعلم الرّد على ذلك«. 
االحتاد،  من  اخلروج  تنفيذ  من  أهمية  أكثر  أن ال شيء  واضافت 
تشرين   31 قبل  التكتل  من  تنسحب  قد  بريطانيا  أن  اىل  الفتة 
األول، وتتفادى املشاركة يف االنتخابات األوروبية املرتقبة الشهر 

املقبل، إذا أقّر الربملان اتفاق )بريكزيت( حبلول 22 أيار.
ورّحبت أوساط األعمال الربيطانية حبذر بالتمديد اجلديد لـ »الطالق«، 
لكنها دعت إىل إنهاء »فوضى« تعّم هذا امللف. وكتبت كارولني 
فريبرين، املديرة العامة الحتاد الصناعات يف بريطانيا، على »تويرت« 
أن »هذا اإلرجاء اجلديد يعين جتّنب أزمة اقتصادية وشيكة، لكنه 
على  املسؤولني  جديدة«. وحّضت  بداية النطالقة  يكون  أن  جيب 
»استغالل هذه املرحلة ألقصى درجة«، مشددة على أن »التعاون 

الصادق بني األحزاب، ضروري إلنهاء هذه الفوضى«.
وطالب رئيس »مجعية مصنعي السيارات وجتارها« مايك هاويس 
احلكومة والربملان بـ »استغالل هذا االرجاء يف شكل هادف إلزالة 
احتمال اخلروج من دون اتفاق إىل األبد، وضمان التوّصل إىل حّل 
إجيابي بعيد املدى يؤدي إىل جتارة من دون حواجز«. وأضاف: »إذا 

فشلوا يف ذلك، سنواجه هاوية مدمرة«.
أما آدم مارشال، املدير العام لغرف التجارة الربيطانية اليت متثل 
آالف الشركات، فنّبه اىل ان »مشاعر االحباط ال تزال تسود قطاع 

األعمال يف شأن هذه العملية السياسية اليت تبدو بال نهاية«.

الشرطة الربيطانية تعتقل...
تتمة املنشور على الصفحة االول

أعلنت الشرطة الربيطانية عن اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان 
أسانج واحتجازه يف مركز الشرطة بوسط لندن، وقالت إن اعتقال 
القرصنة  بتهمة  أمريكية،  اسرتداد  مذكرة  على  بناء  مت  اسانج 

االلكرتونية يف الواليات املتحدة.
وذكر موقع ويكيليس أّن سفري اإلكوادور يف لندن هو من دعا 

الشرطة الربيطانية لدخول سفارة بالده من أجل اعتقال أسانج.
من جهتها، اتهمت موسكو لندن خبنق احلريات بعد اعتقال الشرطة 

الربيطانية أسانج.
وكان أسانج أسس موقع ويكيليكس عام 2006 الذي يهتم بنشر 
الوثائق والصور السرية. ويف عام 2010، نشر لقطات تظهر جنودًا 

أمريكيني يقتلون بالرصاص 18 مدنيًا من مروحية يف العراق.
أن  بعد  بريطانيا  اعتقلته  نفسه  العام  من  الحق  وقت  يف  لكن 
أصدرت السويد مذكرة اعتقال دولية حبقه بسبب اتهامه باالعتداء 

اجلنسي.
بشأن  أسانج  استجواب  تريد  إنها  السويدية  السلطات  وتقول 
اتهامه باالعتداء اجلنسي حني كان يف زيارة إىل ستوكهومل إللقاء 

حماضرة.
هناك  مكث  حيث  بلندن،  اإلكوادور  سفارة  إىل  أسانج  جلأ  وقد 
بعد أن منحته هذه الدولة الواقعة يف أمريكا اجلنوبية حق اللجوء 

السياسي يف 16 آب عام 2012.
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خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

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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الربيطانية،  األمرية  أن  األمراض  علم  أخصائّيي  كبار  أحد  ادعى 
ديانا، ُقتلت بسبب متزق نادر جدا يف إحدى رئتيها.

وقال الدكتور ريتشارد شيربد، إن اإلصابة اليت تعرضت هلا ديانا 
كانت غري عادية، لدرجة أنه مل يشهد هلا مثيال يف 23 ألف حالة 

تشريح للجثث، أجراها خالل مسريته املهنية.

»عانت  شيربد:  قال  طبيعية«،  غري  »أسباب  اجلديد  كتابه  ويف 
األمرية ديانا من كسر يف العظام بعد احلادثة وإصابة صغرية يف 

الصدر، مشلت متزقا صغريا يف أحد رئتيها«.

واستطرد موضحا: »يف سيارة اإلسعاف، فقدت الوعي تدرجييا. 
إلنعاشها  ممكن  جهد  كل  ُبذل  قلبية،  بسكتة  أصيبت  وعندما 
املشكلة  وجدوا  حيث  املستشفى،  يف  جراحية  لعملية  وخضعت 
وحاولوا إصالح الوريد. ولكن، لألسف، كان الوقت قد فات. إن 
إصابتها نادرة جدا لدرجة أنين مل أر مثيال هلا يف حياتي املهنية 

بأكملها«.
وأعاد الدكتور شيربد، البالغ من العمر 65 عاما، فحص جثة األمرية 

ديانا للتحقيق الرمسي يف وفاتها قبل عقدين من الزمن.

وادعى ريتشارد أنه كان من املمكن إنقاذ ديانا، لو أن املسعفني 
نقلوها إىل املستشفى، بدال من افرتاض أن حالتها مستقرة.

يف  ديانا  بدت  اإلسعاف،  خلدمة  »بالنسبة  قائال:  وأضاف 
على  قادرة  كانت  أنها  خاصة  مستقرة،  ولكنها  مصابة  البداية 

التواصل«.

وُدعم هذا االدعاء من قبل جراح القلب البارز، كريستيان بارنارد، 
بعدم  خطأ  ارتكبوا  »لقد  تلغراف«:  »صنداي  أخرب صحيفة  الذي 
نقلها إىل املستشفى بسرعة، ألن النزيف الذي تعرضت له ديانا 

ال ميكن إيقافه إال عن طريق اجلراحة«.

يذكر أن أمرية ويلز )36 عاما( توفيت مع عشيقها دودي الفايد 
الفرنسية،  بالعاصمة  نفق  يف  مروري  حادث  بعد  عاما(،   42(

باريس، يوم 31 آب عام 1997.

لقي رجل مصرعه، بعد أن اقتحم بطائرة صغرية خاصة مبنى ناد 
تابع ملطار مدني يف بوتسوانا، حسبما أفادت وسائل إعالم، اليوم 

األحد.
ونقلت صحيفة The Citizen احمللية عن مسؤول يف مطار »ماتسينغ« 
الواقع بالقرب من العاصمة غابوروني، روايته لألحداث، قال فيها 
إن طيارا يعمل يف شركة »رحالت كاالهاري اجلوية« انتحر بطريقة 
غري عادية يف النادي حيث كان ميضي سهرة مع زوجته ومعارفه، 

وشرب حتى الثمالة وتشاجر مع زوجته فطلبوا منه مغادرة الصالة.
طراز  من  طائرة  على  استوىل  الغاضب  الرجل  أن  املسؤول  وتابع 
King Air 200 واقتحم بها مبنى النادي، مصمما على قتل زوجته 

ورواد النادي وإزهاق روحه أيضا.
فيما قال شاهد عيان أن الرجل، قبل أن ينفذ خطته، سأل صديقا 
له كان داخل النادي، عن مكان وجود زوجته، وفهم صديقه على 
الفور أن شيئا ما سيحدث قريبا فغادر املبنى قبل دقائق من اقتحام 

الطائرة للمكان.
إىل  وإطفائية هرعت  فرقا طبية  بأن  إعالم حملية  وأفادت وسائل 

مكان احلادث، الذي مل خيلف ضحايا سوى الطيار املنتحر.

طيّار تشاجر مع زوجته فقاد 
الطائرة بطريقة جنونية وانتحر!

حتّرش بسيدة متزوجة.. فأقدمت 
مع زوجها على قطع عضوه الذكري!

عضوه  قطع  على  زوجها  مع  فأقدمت  متزوجة..  بسيدة  حتّرش 
قطع  على  زوجها  مع  فأقدمت  متزوجة..  بسيدة  حتّرش  الذكري! 

عضوه الذكري!
اعتقلت الشرطة املغربية زوجني مبدينة طنجة، بعد إقدامهما على قطع 

العضو الذكري لشاب يف العشرين، عقاًبا على حترشه بالزوجة.
وحسب موقع »األول« املغربي، أقدم الشاب العشريين على التحرش 
باملرأة أمام بيتها، فأمسك به الزوج مبساعدة زوجته، واحتجزاه ، ثم 

نفذا عقابهما الشديد.
وتدخل اجلريان ونقلوه إىل املستشفى، حيث يرقد حاليا يف حالة 
حرجة، إذ أصيب جبروج بليغة ونزيف حاد تسبب يف إغمائه، فيما 

جتري السلطات حتقيقاتها مع الزوجني املعتقلني.

طائرة  أجرب  راكب  على  »كبرية«  غرامة  األمريكية  احلكومة  أصدرت 
مسافرة من كندا إىل بريطانيا، على العودة أدراجها بعد فرتة من 
االنطالق، بسبب تصرفاته غري الالئقة جراء شربه مشروبات كحولية 

عديدة.
بوست«،  »واشنطن  نيوز« عن صحيفة  »سكاي  نقلت  ما  وحبسب 
لندن  إىل  كالغاري  من  متجهة  طائرة  منت  على  راكب  تناول  فقد 
مع  الئق  غري  بشكل  بالتصرف  يبدأ  أن  قبل  كحولية،  مشروبات   6
العاملني يف الطائرة، مما أجرب الطائرة على العودة أدراجها إلنزاله 

يف كانون الثاني املاضي.
وكان املواطن الربيطاني دايفد يونغ على منت طائرة شركة »ويست 
غري  وقت  احلمام يف  دخول  على  ويصر  »يثمل«  أن  قبل  جيت«، 
الطريان  مضيفات  مع  يتشاجر  أن  قبل  الرحلة،  من  فيه  مسموح 

والركاب اآلخرين.
واضطرت الطائرة للعودة أدراجها إىل كالغاري بعد إقالعها بقليل، 
من أجل تسليم يانغ للسلطات، كما أصدرت احملكمة السبت غرامة 

مالية قدرها 16 ألف دوالر حبقه.
وقدم يونغ اعتذاره »لألضرار وإقالق الراحة« اليت تسبب بها، وفقا 

لصحيفة »يو أس أيه توداي«.
كما ظهر الحقا أن يونغ مدمن على الكحول، منذ وفاة زوج والدته 
مع  قضاها  إجازة  من  للعودة  طريقه  يف  وكان  املاضي،  الصيف 

والدته اليت تعيش يف كندا.
وقالت الصحيفة إن يونغ قد جيد صعوبة يف دخول كندا مستقبال 
اليت ستتكفلها  أن األضرار  لزيارة والدته بعد احلادثة، كما قالت 

»ويست جيت« قد تصل إىل 150 ألف دوالر.

»مثل« جيرب طائرة على العودة 
اىل املطار بعد إقالعها بقليل

جّراح بريطاني يكشف »القاتل 
احلقيقي« لألمرية ديانا!
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مــنوعات

قالت جدة تبلغ من العمر حاليا 72 عاما إنها ال تزال سعيدة مع زوجها 
الذي يصغرها بـ 53 عامًا كما أنه أصغر من حفيدها الذي يعيش 

معهما بـ 3 سنوات.
وحبسب ما اشارت »سكاي نيوز« فان أمليدا وغاري هاردويك قد 
ابنها  تزوجا يف عام 2016، بعد أسبوعني من تعارفهما يف جنازة 

روبرت الذي فارق احلياة عن عمرها يناهز 45 عاما.
اىل ذلك وخالل إطالقها، مؤخرا، لربنامج حواري على يوتيوب حيمل 
اسم »حديث الفتيات« Girl’s Talk، قالت أمليدا إن زواجها األول 
دام حنو 43 عاما، لكنها كانت تفتقد فيه إىل الرومانسية والسعادة 

على عكس زواجها الثاني من هاردوديك البالغ من العمر 19 عاما.
كما أعلنت أمليدا، اليت أجنبت 4 أوالد من زوجها الراحل، أن اهلدف 
من برناجمها هو تقديم النصائح للفتيات من أجل حياة زوجية سعيدة، 
واصفة زوجها الثاني بأنه »توأم روحها«، وفقا ملا نقلت »سكاي 

نيوز« عن صحيفة »نيويورك بوست«.
الزواج  بشأن  األسئلة  من  الكثري  لديكن  أن  »أعلم  واضافت:   
والعالقات العاطفية، وأعدكن أن ألتقي بكن بشكل أسبوعي لإلجابة 

على استفساراتكن«.
وعن سر سعادتها، قالت أمليدا: » هناك تفاصيل صغرية جتعل من 
احلياة بني الزوجني رائعة ومثرية، فهو مثال قد يقوم ببادرة وجيهز 
نعرب عن  ما  الصحون، ودائما  أو يغسل  بنفسه،  العشاء  لنا طعام 

امتنانا لبعض«.
وعندما سألتها إحدى املتابعات عن كيفية جعل احلب يدوم ويستمر 
بني الطرفني، أجابت اجلدة العاشقة: » جيب أن جيلس الزوجان مع 
بعض دائما، ويناقشا مشاكلهما بكل صراحة، ال ينبغي جتاهل أي 

مشكلة مهما كانت صغرية.«
من جانبه قال  الزوج الشاب غاري:« أمليدا هي املرأة اليت كنت 
أحلم بها دوما، حنن عاشقان رائعان«، مشريا إىل أن زواجه حظي 

مبباركة والدته )48 عاما( وجدته )71 عاما(.

هذا ما خيشاه ترامب من هواتف 
الصني الذكية!

الرئيس األمريكي دونالد ترامب يطالب يف تغريدة بتوفري اجليل 
السادس من االنرتنت يف الواليات املتحدة »بأسرع وقت ممكن«. 
هذه التغريدة ليست عبثية هذه املرة، بل تعكس الكثري من حقيقة 
املتحدة  الواليات  بني  ما  التقين  الصراع  كواليس  يف  جيري  ما 
األمريكية والصني، كما وازداد يف اآلونة األخرية، التوتر السياسي 
بني البلدين على خلفية اختاذ قرار أمريكي مبنع شركة »هواوي« 
الصينية العمالقة بتهم احتيال و »عرقلة سري العدالة« واالرتباط 

باألجهزة العسكرية واألمنية الصينية.
تغريدة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أطلق  شباط   21 يف 
الطريفة  التعليقات  من  خلفها سيال  جتّر  اليت  تغريداته  من  أخرى 

والساخرة!
الواليات  يف  االنرتنت  من  السادس  اجليل  بتوفري  ترامب  طالب 
إىل  األمريكية  الشركات  داعيا  ممكن«،  وقت  »بأسرع  املتحدة 

اإلسراع يف حتقيق ذلك.
وملن ال يعلم، فإن دول العامل املتقدمة ال تزال يف صدد تطوير 
العام  اإلتصال حبلول  إدخاله إىل منظومات  اجليل اخلامس بهدف 
باسم  ُتعرف  اليت  املقبلة  التكنولوجية  الثورة  سياق  يف   ،2020
»إنرتنت األشياء«. يف حني ال يزال من املبكر احلديث عن األجيال 
إليه  ما وصلت  ذروة  هو  ذاته  اخلامس حبد  اجليل  لكون  الالحقة 

التكنولوجيا عاملًيا.
يف العادة، يظهر جيل جديد من االتصاالت كل عقد من الزمن. 
وحاليًا ال تزال العديد من دول العامل تستخدم اجليل الثالث بالرغم 
من أن اجليل الرابع دخل حّيز اخلدمة منذ العام 2012 بعد استغراق 

تطويره عشرة أعوام تقريبًا.
حتتية  بنية  توافر  دولة  أي  إىل  جديد  جيل  أي  إدخال  ويتطلب 
الفقرية  الدول  معظم  تفتقده  ما  وهو  اخلدمة،  تلبية  على  قادرة 

يف العامل.
غري أن تغريدة ترامب »املستغربة« ليست عبثية هذه املرة، بل 
هي تعكس الكثري من حقيقة ما جيري يف كواليس الصراع التقين 

ما بني الواليات املتحدة األمريكية والصني.
على  البلدين  بني  السياسي  التوتر  ازداد  األخرية،  اآلونة  ففي 
خلفية اختاذ قرار أمريكي مبنع شركة »هواوي« الصينية العمالقة 
بتهم احتيال و«عرقلة سري العدالة« و االرتباط باألجهزة العسكرية 

واألمنية الصينية.
القضية  أن  األمريكية  االتهامات  ومنط  طبيعة  من  واضحًا  ويبدو 
فالشركة  قانوني،  غري  نشاط  أي  عن  متامًا  هو خمتلف  مبا  ترتبط 
املصّنعة  الشركات  كربى  بقوة  تنافس  باتت  عامليًا  املعروفة 

للهواتف الذكية.
ولفهم طبيعة اخلالف بني الطرفني، ال بد من شرح ما يعنيه اجليل 

اخلامس من اإلتصاالت.
يف املبدأ، يتميز اجليل اخلامس من االتصاالت باعتماده على تقنية 
تربط ما بني مجيع األجهزة اليت نستخدمها يف حياتنا اليومية عرب 
»بروتوكول« معني. بكلمات أخرى، تتيح لنا هذه التقنية بالتحكم 
من  االجهزة  عن  تصدر  تلقائية  أوامر  عرب  حياتنا  تفاصيل  بكافة 
احلال  وبطبيعة  الذكية.  والسيارات  التكييف  اجهزة  إىل  احملمول 
فإن سرعة هذه التقنية تفوق بأضعاف املألوف حتى الساعة، وقد 
يناهز 20 جيغابايت من البيانات يف الثانية الواحدة. أي انه سيكون 
بإمكانك حتميل فيلًما سينمائًيا عالي اجلودة يف ثانية واحدة. هذه 
السرعة تسمح جلميع األجهزة الذكية بنقل وتلقي األوامر بسالسة 

وحتمل كم ضخم من األوامر واجناز الكثري من العمليات يف آن.
وألن نظام االتصال يف املستقبل سيعين تداخل مليارات االجهزة، 
فالرتكيز حاليًا هو على كيفية تأمني االتصال، وهذه أهم اآلثار 

السلبية النامجة عن تطوير اجليل اخلامس.
الذكية  األجهزة  على  بالكامل  يقوم  مستقبل  عن  نتحدث  فنحن 
يف املدارس واملنازل واملستشفيات والشوارع واملصانع ومجيع 
شأنها  من  للمنظومة  اخرتاق  عملية  أي   أن  يعين  ما  القطاعات، 
التسبب بكوارث حقيقية. وقد بدأ بعض الباحثون يف الغرب بتوقع 
اخلامس  اجليل  سيفرزها  اليت  والتهديدات  املخاطر  وحجم  شكل 

لإلتصاالت.
الدول  يف  األمنية  واالجهزة  اجليوش  قادة  كالم  يفسر  ما  وهذا 
املتقدمة عن احلروب السيبريانية، باعتبارها باتت اخطر من احلروب 

التقليدية وأضرارها.
وُتعّد الصني رائدة يف تطوير اجليل اخلامس. وشركة »هواووي« 
اجملال،  هذا  األحباث يف  بسرعة  تقود  اليت  الشركات  إحدى  هي 
ما يعين أنها ببساطة متتلك مفاتيح التحكم باملستقبل. وهذا هو 
السبب الذي دفع ترامب إىل إطالق تغريدته حول ضرورة االسراع 

يف تطوير اجليل السادس!
ويقّدر اخلرباء حجم هذه الصناعة التقنية بـ 123 مليار دوالر يف 
السنوات اخلمس املقبلة، ما يعين أنها باتت يف مصاف الصناعات 
الزمين  املدى  على  منه  أهم  لعلها  بل  كالنفط،  األخرى  العاملية 

البعيد.
مجيع  إزاء  نفسها  عن  »هواووي«  شركة  تدافع  الساعة،  حتى 
االتهامات األمريكية هلا باخرتاق القوانني، مدعومة باحلكومة الصينية 
اليت تسري قُدما يف كسر هيمنة القطب الواحد على إقتصاد العامل، 

و إن كان أسلوبها يف املواجهة ال يرقى إىل حجم صراخ ترامب.

الفنانة احملرتفة الروسية 
بيسريوفا  أناستاسيا 
الفنانة احملرتفة الروسية 

أناستاسيا بيسريوفا
صفحات  على  اطلقت 
ويف  مصر  يف  االنرتنت 
التلفزيون املصري ألول 
عربية  بوب  أغنية  مرة 
احملرتفة  الفنانة  تقدمها 
أناستاسيا  الروسية« 
املتخصصة  بيسريوفا« 
الشرقي،  الرقص  يف 
اشارت  ما  حبسب 
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راقصة روسية تقدم أغنية »بوب 
عربية« يف التلفزيون املصري

»روسيا اليوم«.
وقد ظهرت أغنية »حبييب تعال« باللغة العربية بأدائها على املواقع 

املوسيقية املصرية الرئيسية ويف التلفزيون العربي.
ويف السياق قالت، أناستاسيا يف حديث لوكالة »تاس« الروسية: 
»عندي خربة يف إقامة عروض موسيقية يف روسيا حيث مل أقدم 
فنانة مبفهوم واسع هلذه  أيضًا ألنين  وأغاني  بل  رقصات فحسب 

املهنة ولست راقصة شرقية كما يعتقد البعض«.
وأضافت إن أول جتربة هلا يف أداء األغاني باللغة العربية أتت بأغنية 
»حبييب تعال« اليت أبدعت بأسلوب »بوب هاوس« املوسيقي الفين 

الذي يستعني به املوسيقيون يف املالهي.
ووضع امللحن املصري مصطفي العسل أحلان األغنية، أما كلماتها 

فألفها الشاعر رمضان حممد.
خفيفة  املوسيقى  تلك  تكون  أن  أمتنى  الروسية:«  الفنانة  وقالت 
اآلالت  وخارجها ألن  بل  للمستمع يف مصر فحسب  ليس  ومقبولة 
املوسيقية العربية الكالسيكية مثل املزمار والطبلة تقرتن يف أغنييت 

باألنغام اإللكرتونية«.
واعرتفت الفنانة أنها تأمل بأن تبدع يف املستقبل 3 أو 4 أغنيات 

ستصبح جزءا ال يتجزأ من ربرتوارها اإلبداعي.

قصة حب بني ابن 19 عاماً 
وامرأة تكربه باكثر من نصف 
قرن تنتهي بـ »أسعد زواج«!

بعد أعوام من الرصد واملتابعة... الكشف عن 
أول صورة لثقب أسود! بعد أعوام من الرصد 
لثقب  صورة  أول  عن  الكشف  واملتابعة... 

أسود!

 10 األربعاء  العلماء  يكشف  أن  املتوقع  من 
يتم  اإلطالق  على  صورة  أول  عن  نيسان 
التقاطها لثقب أسود فيما يعد إجنازًا كبريًا يف 
جمال الفيزياء الفلكية يتيح فرصة لفهم أفضل 
هلذه »الوحوش السماوية« ذات اجلاذبية اهلائلة 
اليت ال يفلت منها أي جسم أو ضوء، حبسب 

»عربي بوست«.

بالواليات  للعلوم  الوطنية  املؤسسة  وستعقد 
إلعالن  واشنطن  يف  صحفيًا  مؤمترًا  املتحدة 

بعد أعوام من الرصد واملتابعة... الكشف عن أول صورة لثقب أسود!

وهو من علماء املشروع، إن البحث سيكون اختبارًا لنظرية النسبية 
أللربت أينشتاين اليت تعد أحد أعمدة العلم. وتهدف هذه النظرية، 
وعالقتها  اجلاذبية  قوانني  شرح  إىل   ،1915 عام  إىل  تعود  اليت 

بقوى أخرى يف الطبيعة.

األول  الكتلة. يعرف  أسودين عظيمي  الباحثون ثقبني  واستهدف 
بثقب )ساجيتاريوس إيه ستار( ويقع يف مركز جمرة درب التبانة 
وتعادل كتلته كتلة الشمس أربعة ماليني مرة ويبعد 26 ألف سنة 

ضوئية عن األرض.

والسنة الضوئية هي املسافة اليت يقطعها الضوء يف عام وهي 
9.5 تريليون كيلومرت.

جمرة  مركز  يف  ويقع   )87 )إم  فيدعى  اآلخر  األسود  الثقب  أما 
فريجو إيه اجملاورة وتزيد كتلته بثالثة ماليني ونصف مرة عن كتلة 

الشمس ويبعد 54 سنة ضوئية عن األرض.

انهيار جنوم هائلة  عند  السوداء وتتشكل  الثقوب  أحجام  وتتعدد 
يف نهاية دورة حياتها. والثقوب السوداء عظيمة الكتلة هي األكرب 

وتبتلع األشياء واإلشعاعات وقد تندمج بثقوب أخرى.
 

وهو شراكة  تليسكوب«  هورايزون  إيفنت  رائدة ملشروع  »نتائج 
دولية تشكلت عام 2012 يف حماولة لرصد بيئة الثقب األسود.

بروكسل  يف  أيضًا  متزامنة  صحفية  مؤمترات  عقد  املقرر  ومن 
وسانتياجو وشنغهاي وتايبه وطوكيو.

األماكن  أعنف  أحد  األسود  للثقب  احلدث  بأفق  يعرف  ما  ويعد 
شيء  أي  ابتالع  يتم  فبعدها  الالعودة  نقطة  وهو  الكون،  يف 
اإلشعاع  أشكال  والغبار وكل  الغازات  إىل  والكواكب  النجوم  من 

الكهرومغناطيسي مبا يف ذلك الضوء.

وأحجم العلماء املشاركون يف البحث عن كشف النتائج قبل اإلعالن 
الرمسي عنها، لكنهم واضحون فيما يتعلق بأهدافهم.

وقال شيبارد دوملان، مدير مشروع )إيفنت هورايزون تليسكوب( 
يف  الفلكية،  للفيزياء  مسيثسونيان  آند  هارفارد  مبركز  والعامل 
مناسبة بوالية تكساس يف آذار إن املشروع يهدف إىل »التقاط 
أول صورة لثقب أسود. إنه تعاون بني أكثر من 200 شخص على 

مستوى العامل«.
وقال عامل الفيزياء الفلكية جبامعة أريزونا دمييرتيوس سالتيس، 
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مـتفرقات
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الشرطة  متكنت 
ضبط  من  الربيطانية 
عملية تهريب خمدرات 
حممولة  وهواتف  وتبغ 
داخل  حمشوة  كانت 
أحد  إىل  ميتة  جرذان 
السجون يف بريطانيا.

بي  »بي  واشارت 
الربيطانية  سي« 
األشياء  هذه  ان  اىل 
 3 داخل  وضعت 
جرذان ميتة عثر عليها 
أحد املسؤولني بسجن 
يف  مارش«  »غايز 
يف  دورست  مقاطعة 
الشهر  مطلع  بريطانيا 

احلالي.
اىل ذلك ذكرت خدمة 
تلك هي  أن  السجون 
اليت  األوىل،  املرة 
يسجل فيها استخدام 
عمليات  يف  الفئران 

تهريب.
مسؤولو  قام  وقد 
بفحص  السجن 
بعد  امليتة  اجلرذان 
أعلى  من  إلقائها 
على  السجن،  سور 
ووجدوا  يبدو،  ما 
من  كبرية«  »كميات 

املخدرات.
على  أيضا  عثروا  كما 
مخس هواتف حممولة، 
لشحن  وأجهزة 
باالضافة  اهلواتف، 
شرائح  ثالث  اىل 

خلطوط هاتفية.
وضعت هواتف حممولة 
كبرية«  »وكميات 
داخل  املخدرات  من 

اجلرذان امليتة.
وقالت خدمة السجون 
مجع  كان  اهلدف  إن 
هذه األشياء من على 
أرضية السجن وبيعها 

للسجناء.
قال  السياق  ويف 
السجون  وزير شؤون 
ستيوارت:  روري 
اليت  األشياء،  »هذه 
عثر عليها، تظهر إىل 
يذهب  قد  مدى  أي 
أجل  من  اجملرمون 
إىل  املخدرات  تهريب 

داخل السجن«.
السجناء  وكان 
استخدموا يف السابق 
طيار،  بدون  طائرات 
وكرات تنس واحلمام، 
مواد  أجل تهريب  من 

إىل داخل السجون.
عام  من  حزيران  ويف 
كبري  قال   ،2018
يف  اجلنائيني  األطباء 
إن  دورست  مقاطعة 
املخدرات  استخدام 
سجن  يف  »شائع«، 
أدى  ما  مارش،  غايز 
إىل عدد من الوفيات 

مؤخرا.
وذكرت خدمة السجون 
الستبدال  ختطط  إنها 
من  السجن،  نوافذ 
أجل منع نقل املخدرات 

بني السجناء.

استخدام جرذان ميتة لتهريب املخدرات واهلواتف إىل داخل السجن!

حكمت حمكمة بريطانية على موظفة الرعاية ديانا ترينر بالسجن 7 سنوات 
بعد ادانتها بتهمة سرقة من عجزة، واستخدام األموال يف شراء سيارتني 

وعدد من الشقق وأمور أخرى.
ديانا  ان  الربيطانية  ميل«  »ديلي  عن صحيفة  نيوز«  »سكاي  ونقلت 
مسؤولة عن رعاية بعض األشخاص العجزة الذين يعانون من مشكالت 
صحية عقلية، لكنها عوضا عن مساعدتهم قامت بسرقة حنو مليون جنيه 

منهم، أو ما يعادل 1.32 مليون دوالر.
وقد استغلت ديانا، البالغة من العمر 35 عاما، العجزة واشرتت باألموال 
اليت حصلت عليها منهم سيارة »رينج روفر إيفوك« مع لوحة سيارة 
خاصة بها كما اشرتت سيارة أودي إيه 3 البنها، باإلضافة إىل 5 شقق 
قامت بتأجريها، كما أنها قامت برحالت إىل كل من إيطاليا ونيويورك.

ووجدت هيئة احمللفني يف حمكمة شيفيلد ديانا مذنبة يف التهم املوجهة 
إليها، ووخبها القاضي قائال إنها »استغلت منصبها ووظيفتها يف مركز 

غالستون بريي للرعاية، وأساءت إىل ثقة اآلخرين بها«.
تهميت  يف  بالسجن  عليها  احلكم  إصدار  خالل  القاضي  وصفها  كما 

احتيال، بأنها »امرأة جشعة ومتغطرسة«.
وقال القاضي غراهام ريدز هلا »ما فعلتيه ال ميكن وصفه إال باجلشع.. 
لقد سلبت أكثر ما ميكنك من أموال من هؤالء الناس. إنين متأكد من أن 
هذه غطرسة من جانبك. لقد قررت بنفسك أنهم ال حيتاجون هذه األموال 

لذلك أخذتيها منهم«.
وذكرت شرطة جنوب يوركشاير أن ديانا سرقت هذا املبلغ من املال 
من 10 أشخاص، لكن حماميها قال إنها أخذت مبلغا ال يزيد على 842 

ألف دوالر فقط.
وكان مالك مركز الرعاية ديفيد أندروز هو من كشف عملية االحتيال 
والنصب اليت ارتكبتها ديانا، وذلك يف العام 2016، عندما الحظ أن 
بعض حسابات املقيمني يف املركز تودع األموال حبسابات خاصة مرتبطة 

بديانا.
وعمدت ديانا أيضا إىل احلصول على توكيالت من املرضى تسمح هلا 

بالتصرف باألموال وفقا ملصاحلهم اخلاصة.
وحاولت ديانا أن تلقي باللوم على أندروز نظرا ألن معظم األموال اليت 

يدفعها النزالء تذهب إليه مباشرة عن طريق جملس مدينة شيفيلد.

موظفة يف دار رعاية مسنني حتتال على النزالء 
بأكثر من مليون دوالر!

من  انتقامًا   ... »واتساب«  على  جثيتهما  صور  ونشر  طفلتيه  شنق 
»واتساب«  »اخلائنة«! شنق طفلتيه ونشر صور جثيتهما على  زوجته 

... انتقامًا من زوجته »اخلائنة«!
»واتساب«  تطبيق  على  جثتيهما  صور  بنشر  وقام  طفلتيه  أب  شنق 
صحيفة  أفادت  ما  حبسب  باخلائنة،  وصفها  اليت  زوجته  من  انتقاما 

»مريور« الربيطانية.
ابنتيه  قتل  عامًا،   40 العمر  من  البالغ  كودوبالي  ريشيكانت  وكان 
البالغة من العمر ست  البالغة من العمر 18 شهًرا وناراياني  كارتيكي 
سنوات وانتحر، يف حماولة لالنتقام من زوجته براغاتي، اليت زعم أنها 

كانت ختونه.
وقالت الشرطة إن عملييت القتل واالنتحار قد نفذتا يف الساعات األوىل 
من صباح الثالثاء، وقال شقيق القاتل للشرطة إن كودوبالي، اهلندي 
اجلنسية، كان منزعجًا وغاضبًا بعد أن اكتشف أن زوجته كان هلا عالقة 

غرامية، ومنذ بضعة أيام قال إن الزوجة هربت مع عشيقها.
وعثرت األم على هاتفها أثناء تصفح »واتساب« على جثيت طفلتيها يف 

منزل العائلة يف مدينة باالربور يف وسط اهلند. 

شنق طفلتيه ونشر صور جثيتهما على 
»واتساب« ... انتقاماً من زوجته »اخلائنة«!
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أنـت واملـرأة

من أهم ما يعيب جمتمعاتنا العربية أن الثقافة اجلنسية لدى البالغني 
واملقبلني على الزواج  منخفضة للغاية باملقارنة مع املخزون الثقايف 

اجلنسي يف البالد اإلسالمية غري العربية أو األوروبية.

فعلى الرغم من أن ديننا اإلسالمي احلنيف مل حيرم أبدًا التعمق يف 
العلم واملعرفة يف كل أمور احلياة إال أن قلة الثقافة العلمية يف 
اجلنس تسببت يف وجود العديد من عالمات االستفهام يف األمور 

اجلنسية لدى املقبلني على الزواج من الشباب.

فكل ما يعرفه الشباب عن اجلنس هو من تراكم خربات اجليل األكرب 
اليت ال تكون كلها صحيحة حبكم تطور الطب والعلم يومًا بعد يوم 
لذلك يف التقرير التالي سوف تتعرف على بعض املعلومات العلمية 

عن اجلنس اليت قد ال يعلمها حتى املتزوجني عنه. 

1- اتساع املهبل!
يظن الكثري من الشباب املقبلني على الزواج أن العالقة اجلنسية 
لن تصبح ممتعة بالنسبة إليهم بعد انقضاء عدة سنوات من الزواج 

أو بعد اإلجناب بسبب متدد عضالت املهبل.
وبالطبع هذا الكالم عاٍر متامًا عن الصحة فاهلل سبحانه وتعاىل وهب 
املرأة عضالت قوية جدًا يف هذا اجلزء اخلاص من جسدها فإن تلك 
العضالت تنفرج ليمر عربها جنني بشري كامل ثم تعاود االنقباض 

مرًة أخرى لرتجع إىل وضعها الطبيعي.
و بالتالي لن يتغري شعورك أو شعور زوجتك باالستمتاع عند ممارسة 

العالقة اجلنسية بعد الزواج بسنوات أو حتى بعد اإلجناب. 

2- النشوة اجلنسية
جيب أن تدرك جيدًا أن املشاعر أهم من اجلنس بالنسبة لزوجتك 
لذلك إذا كنت تظن أنه بإمكانك جعل زوجتك تشعر بالنشوة اجلنسية 

مبجرد االتصال اجلنسي فأنت خمطئ متامًا.

فاملقدمات دائمًا مهمة للنساء كتوجيه الكالم الرقيق هلا والقليل 
من العناق والقبالت اخلفيفة فكل تلك األمور متهد الطريق أمامك 

إلشباع رغبات زوجتك اجلنسية والعاطفية بطريقة مثالية.

3- الوسيلة الوحيدة
الشباب  معظم  بها  مير  اليت  الصعبة  االقتصادية  الظروف  نتيجة 
حديثي الزواج فإن الكثري منهم يتجه إىل طرق لتحديد النسل مؤقتًا 
حتى تنصلح األمور وعلى الرغم من عدد الوسائل اخلاصة بتأجيل 
احلمل يبقى الواقي الذكري هو أكثر تلك الوسائل أمانًا وفاعلية  

على اإلطالق.

4- احلجم ليس مهمًا!
العالقة بني  الكثري من اخلرافات واألساطري حول  بالتأكيد تنتشر 
حجم وطول العضو الذكري وبني شعور املرأة بالنشوة اجلنسية وما 
ال يعرفه الكثريون أن احلجم الكايف واملثالي للعضو الذكري يف 

حالة االنتصاب يرتاوح ما بني 5 إىل 7 سنتيمرتات فقط.
الضخم  الذكري  العضو  يتسبب  قد  اجلميع  يظنه  ما  عكس  فعلى 

بالكثري من األوجاع املؤملة بالنسبة للزوجة.

5- ال يوجد داٍع للقلق
إذا كنت مقباًل على الزواج احرص على إجراء الفحوصات املتعلق 
ظهرت  وإذا  بك  اخلاص  املنوي  السائل  وجودة  اجلنسية  بالقدرة 

حقائق علمية ال يعلمها حتى املتزوجون عن اجلنس! 
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بها  يستمتع  اليت  األمور  أكثر  من  واحدة  اجلنسية  العالقة  تعد 
احلب  رابط  زاد  احلميمة  بالعالقة  االستمتاع  زاد  فكلما  الزوجان؛ 
والتفاهم بني الزوجني، فال جتد بينهما املنغصات الصغرية اليت 
بالعالقة  لالستمتاع  األمثل  السن  ما  لكن  الزوجية؛  حياتهما  تكدر 

اجلنسية؟
اجلنسية  الرغبة  لدينا  تزداد  أعمارنا  من  العشرينات  فرتة  خالل 
بشكل كبري ليعتقد بعدها اجلميع أن هذه الفرتة من حياته هي قمة 
االستمتاع بالعالقة احلميمة؛ إال أن دراسة علمية حديثة نشرها موقع 

)هابيفاي( Happify ؛ نفت كل ما نعتقده.
وكشفت الدراسة أنه على الرغم من متتع اإلنسان خالل فرتة شبابه 
يف العشرينات والثالثينات من عمره بقدرة جنسية أكرب من تاليتها، 
أفضل نشوى جنسية خالل  أنه ال خيترب  إال  وأعلى نسبة خصوبة؛ 

تلك املرحلة .
اخلمسينات  أعمار  يف  األشخاص  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت 
والستينات من كال اجلنسني هم من حيظون بأفضل حلظات جنسية 

يف حياتهم .
وعلى الرغم من اعتقادنا مجيعًا وخاصة يف اجملتمعات الشرقية أن 

احلياة اجلنسية متيل إلي الفتور وامللل ابتداء من هذا السن.
وأشار الباحثون إىل أن أفضل طريقة للمحافظة علي حياتك اجلنسية 
ابتداء من عمر 46؛ هي املداومة على ممارسة العالقة احلميمة مرة 

كل أسبوع على األقل.

السن األمثل ألفضل استمتاع باجلنس
يعترب وصول الزوجة إىل مرحلة النشوة اجلنسية أثناء ممارسة اجلنس 
هو أكثر اهلواجس اليت تلتصق بعقول الرجال، وهو األمر الذي ميكن 

أن يتسبب هلم بالتوتر واالرتباك أثناء ممارسة اجلنس. 
وحدد أطباء علم النفس بعض األسئلة اليت ال جيب أن تقوم بطرحها 
على زوجتك بعد انتهاء العالقة اجلنسية بأي حال من األحوال. وكان 
من بني تلك األسئلة هو سؤالك هلا ما إذا كانت شعرت بالنشوة 

اجلنسية أم ال؟ 
ويف التقرير التالي سوف تتعرف على األسباب اليت جعلت أطباء 
إىل  السؤوال  هذا  توجيه  بعدم   الرجال  ينصحون  النفس  علم 

زوجاتهم مطلقًا. 

1- السعادة أهم من النشوة
قد يكون الشعور بهزة اجلماع أو الرعشة اجلنسية أثناء عملية القذف 
للرجال أهم مراحل العالقة اجلنسية على اإلطالق، ولكن خيتلف األمر 

بشكل كلي مع املرأة. 
فاإلحساس بالسعادة واملشاعر الرومانسية مع الزوج أثناء ممارسة 
اجلنس هو أهم من شعور املرأة بهزة اجلماع أو الرعشة اجلنسية 
أثناء ممارسة اجلنس؛ لذلك عليك أن ال تهتم مبا إذا كانت شعرت 

بالنشوة اجلنسية أم ال ولكن ُقم باالهتمام بإسعادها. 

2- ممثالت بارعات 
أشارت دييب هريبنيك أستاذة علم النفس جبامعة إنديانا األمريكية 
إىل جلوء أكثر من 48% من النساء إىل متثيل شعورهن بالنشوة 

اجلنسية إلرضاء أزواجهن وعدم إغضابهم. 
إذا ما شعرت بأن زوجتك تقوم  بالتأكيد لن تكون سعيدًا  وأنت 

بتمثيل شعورها بالنشوة اجلسية؛ حتى ال تغضبك .

التعامل مع زوجتك خالل العالقة 
اجلنسية أبسط مما تتخيل!

النتائج جيدة وحدث لك ضعف مفاجئ يف االنتصاب بعد الزواج ال 
تقلق فكل ما يف األمر أنك متوتر أو مرهق قلياًل من التحضريات 
والرتتيبات اليت سبقت الزواج فالتوتر واإلرهاق من العوامل اليت 

من املمكن أن تؤدي إىل ضعف االنتصاب املؤقت.
وبالطبع إذا تكرر األمر فيجب زيارة الطبيب املختص يف أمراض 

الذكورة والعقم.

بالتأكيد سيظل احلب واجلنس أهم عوامل الزواج الناجح وأكثرهما 
ترابطًا على اإلطالق، فالعالقة الرومانسية اليت حتتوي على الكثري 

من احلب تعين أن الزوجان يتمتعان أيضًا بعالقة جنسية رائعة. 
و لتسليط الضوء أكثر على أهمية اجلنس  يف احلياة الزوجية من 
وجهة النظر العلمية سيتيح لك التقرير التالي التعرف على 4 فوائد 

للعالقة اجلنسية رمبا ستجعلك ال تتوقف عن ممارسة اجلنس . 
1- صحة عقلية رائعة

خالل شعور اإلنسان بالنشوة اجلنسية تندفع كمية هائلة من الدماء 
بإجتاه الدماغ وهو األمر الذي يغذي خاليا العقل باألكسجني امُلمل 

مع الدماء والذي يعترب غذاءًا هلذه اخلاليا   . 
وهذا م حيسن قدراتك العقلية من حيث التفكري واإلبداع العقلي 
للمشاكل  املناسبة  احللول  إجياد  أسرع يف  دماغك  جيعل  أنه  كما 
التفكري فقط فكثرة  على  اجلنس  فوائد  تقتصر  بها وال  اليت متر 
الشعور بهزات اجلماع تقوي الذاكرة بشكل كبري حبسب ما صرح به 

املتخصصون يف جمال اإلشاعات الطبية والعلم النفسي .
  

2- وداعًا  لألمراض 
يف دراسة طبية حديثة مت إجرائها يف جامعة ميتشجان األمريكية 
وجد علماء الطي املتخصصني يف دراسة مناعة اجلسم أن كلما زاد 
معدل ممارسة الرجال والنساء للجنس كلما زادت مناعتهم الذاتية 
ضد االمراض وخصوصًا النساء احلوامل االئي يعانيني من اخنفاض 

مناعة أجسادهن خالل فرتة احلمل 
3- املزيد من اهلدوء 

يف  ستساعدك  األقل  على  اإلسبوع  يف  مرتني  اجلنس  ممارسة 
الذي  بالتوتر  الشعور  وستجنبك  اهلدوء  من  املزيد  على  احلصول 
تشعر به غي حياتك العملية مما سيتيح لك فرصة أكرب من التفكري 

اهلادئ يف حل املشاكل . 
عن  »البيوجلي«  األحياء  علم  يف  طبية  لدراسة  نتيجة  هذه  كانت 
تأثري اجلنس على اجلسم والصحة العقلية فممارسة اجلنس بإنتظام 
حتفز اجلنس على إنتاج هرمون اإلكسيتوسني املسؤول عن شعور 

اإلنسان باإلسرتخاء والذهن الصايف . 

4- تسكني األوجاع
يتجه الكثري منا إىل تناول مسكنات األمل اليت ختلصنا من الشعور 
أو  بالعظام  تتعلق  األوجاع  تلك  كانت  أن  سواء  املزعجة  باالوجاع 

باألسنان أو أوجاع الرأس . 
ولكن رمبا ستقوم بتغري رأيك إذا علمت أن ممارسة اجلنس أكثر 
فاعلية يف جمال تسكني األمل فحتى وإن كانت ختلصك من الشعور 
باألمل بشكل مؤقت إال أن ممارسة اجلنس لي هلا أي َاثار جانبية 

ضارة مثل اليت متتلكها مسكنات األوجاع الطبية الكيميائية.

فوائد صحية ملمارسة العالقة الزوجية
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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 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

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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مرقة  مبكعبات  السيدات  من  الكثري  تستعني 
الدجاج الفورية بهدف إضفاء نكهة على الطعام، 

دون إدراك مدى خطورتها على الصحة العامة.
ووفقا ملوقع »الكونسلتو«، يقول الدكتور حممد 
معلومات  ملركز  السابق  الرئيس  مسعود،  سيد 
األمن الغذائي، إن مرقة الدجاج الفورية، هي سم 

قاتل، حنذر من استخدامها بشكل مفرط.
من  مصنوعة  الدجاج  مرقة  أن  مسعود  وكشف 
من  وأجزاء  جلتومات«،  صوديوم  »مونو  مادة 
الدجاج، كاجللد والعظام، وكمية كبرية من األمالح 

والبهارات، ومواد حافظة.
مكعبات  استخدام  كثرة  أن  على  مسعود  وشدد 
مرقة الدجاج، قد يصيب بالعديد من األمراض مثل 

السرطان، وتراكم السموم باجلسم، والصداع.
ونصح أستاذ التغذية باالستغناء عن مرقة الدجاج 
بإضافة  واستبداهلا  الطعام،  طهي  يف  الفورية 

البهارات الطبيعية.

كميات  تناول  أن  حديثة  طبية  دراسة  كشفت 
من  خيفض  يوميا،  الداكنة  الشوكوال  من  قليلة 
تتجاوز  ال  قصرية  زمنية  فرتة  يف  الدم  ضغط 

الشهر.
وحبسب باحثني يف معهد التكنولوجيا التطبيقية 
بكوميربا الربتغالية، فإن الشوكوالتة الداكنة تتمتع 

بغناها مبركب »الفالفونول« املضاد لألكسدة.
ومن مزايا »الفالفونول« اإلجيابية أنه خيفض من 
مقاومة األنسولني وينظم الوزن، كما أنه يسرع 

من التئام اجلروح أيضا.
من  كميات  الدراسة  ومنح مشاركون شباب يف 
مادة الشوكوالتة الداكنة على مدار شهر كامل، 

حياول معظمنا اخللود إىل النوم يف وقت مبكر من 
املساء، يف حماولة يائسة لالستيقاظ بكل نشاط 

وحيوية يف اليوم التالي.

ولكن لألسف، ال يعد احلصول على ساعات نوم 
إضافية فكرة إجيابية يف مجيع األوقات، خاصة يف 
حال كنا نرغب باالستمتاع بصباح مليء باالنتعاش 

يف مكان العمل.

لذا، وحلسن احلظ، قام خبري بإنشاء »آلة حاسبة 
للنوم«، متاحة على موقع »Hillarys«، حتى نتمكن 
من حتديد موعد النوم الالزم لالستيقاظ يف ساعة 

حمددة صباحا.
من  بدال  النوم  بدورات  يتعلق  األمر  أن  ويبدو 
أن  حيث  إضافية،  نوم  ساعات  على  احلصول 
النوم،  دورة  أثناء  اخلطأ  الوقت  يف  االستيقاظ 

يسبب التعب حتى لو كنت نائما لفرتة أطول.
ويف حال كنت حباجة إىل االستيقاظ يف الساعة 
يف  إما  السرير  إىل  تذهب  أن  جيب  صباحا،   7
أو 11:16 مساء. وإذا  الساعة 9:45 مساء  متام 
النوم يف الساعة  كنت من حميب السهر، ميكنك 
نشاط  بكل  لالستيقاظ  2:16 صباحا،  أو   12:46

يف الساعة السابعة صباحا.

 6 الساعة  يف  االستيقاظ  يف  ترغب  كنت  وإذا 
أو   8:46 الساعة  متام  يف  النوم  ميكن  صباحا، 

10:16 مساء، أو حتى 11:46 مساء.
أما بالنسبة للحاجة إىل االستيقاظ يف الساعة 8 
صباحا، فعليك النوم يف األوقات التالية: 10:46 
مساء أو 12:16 صباحا، أو 1:46 صباحا أو 3:16 

صباحا.

- ما هي دورات النوم؟
النوم حنو 90 دقيقة، مير خالهلا  تستغرق دورة 
اجلسم يف 5 مراحل من النوم: 4 مراحل من النوم 
غري السريع حلركة العني )NREM(، ومرحلة النوم 

.)REM( السريع حلركة العني

املرحلة  يف  اخلفيف  النوم  من  اجلسم  وينتقل 
الرابعة.  املرحلة  يف  العميق  النوم  إىل  األوىل 
ومن الصعب أن توقظ شخصا ما غرق يف املرحلة 
الرابعة من دورة النوم، وهلذا السبب، ميكن أن 
تشعر باملزيد من التعب إذا استيقظت خالل هذه 

املرحلة.

من  اخلامسة  املرحلة  يف  األحالم  معظم  وحتدث 
.»REM« النوم، املعروفة باسم

ويقول اخلرباء إن احلصول على نوم جيد ليال، هو 
أكثر من جمرد الذهاب إىل الفراش مبكرا، فهو 

يتعلق باالستيقاظ يف الوقت املناسب أيضا.

أفضل وقت للنوم لتستيقظ صباحا بكامل نشاطك!

اليابان،  من  القلب  أمراض  أخصائيو  أعلن 
خالل مؤمتر يف يوكوهاما سبب استيقاظ بعض 
األشخاص باستمرار ليال من النوم، للذهاب إىل 

احلمام.

الظاهرة،  هلذه  سببني  هناك  أن  اخلرباء  وأكد 
تناول  واإلفراط يف  الدم  ارتفاع ضغط  وهما 

امللح، حبسب »إم بي جي هيلث«.

مستشفى  من  كونو،  ساتوشي  قال  حيث 
تشري  سنداي،  مدينة  يف  روسايتوهوكو 
دراستنا إىل أنه إذا كنت حباجة إىل التبول يف 
الليل، فقد يكون لديك ارتفاع يف ضغط الدم 

أو سوائل زائدة يف جسمك.

وارتفاع  التبول  بني  العالقة  البحث  ودرس 
ووجد  اليابانيني،  السكان  لدى  الدم  ضغط 
الدم يزيد مع  ارتفاع ضغط  الباحثون أن خطر 
زيادة عدد مرات الذهاب إىل احلمام )التبول( 

يف الليلة.
ومن املهم إدراكه أن الكشف عن ارتفاع ضغط 
الدم املبكر ضروري  للوقاية من أمراض القلب 
التبول  أن  نفهم  أن  الدموية، وجيب  واألوعية 
ليس نامجًا فقط عن مشاكل يف اجلهاز البولي، 
ضغط  ارتفاع  مثل  جهازية  أمراض  عن  بل 

الدم.
مادة  على  حيتوي  الثوم  أن  سابقا،  وذكر 
»األليسني« بوفرة، وهي مادة هلا تأثري رائع 
باإلضافة  لألكسدة،  ومضاد  حيوي،  كمضاد 
الكوليسرتول وضغط  إىل قدرتها على خفض 

الدم.

صناعة مرقة الدجاج من اجللد 
والعظام... تصيب مبرض خطري

علماء يكشفون السبب وراء الرغبة 
يف التبول أثناء الليل

تناول الشوكوالتة الداكنة حيمي من مرض خطري
وطلب منهم أال يتناولوا أغذية أخرى حتتوي على 
»الفالفونول« يف سبيل التوصل لنتائج دقيقة.

ضغط  معدالت  يف  حتسنا  النتائج  وأظهرت 
الداكنة  الشوكوالتة  تناول  من  عند  الدماملرتفع 
أكلوا  الذين  بأولئك  مقارنة  التجربة  مدة  طيلة 

أغذية أخرى بنسب متواضعة من الكاكاو.
إليها  التوصل  مت  اليت  النتائج  العلماء  وأرجع 
الخنفاض الضغط يف الشرايني، وكذلك ما يعرف 

بـ«االسرتخاء الوعائي«.
ويأمل القائمون على الدراسة أن جتعل نتائجهم 
تدبريا  الشوكوالتة،  النوع من  من استهالك هذا 

وقائيا لصحة القلب.
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Voters have rated the fed-
eral budget as one of the 
fairest in years with few-
er losers than any since 
2006, but the response 
has failed to boost the 
Morrison government as 
it trails Labor by 47 to 53 
per cent.
Only 24 per cent of vot-
ers said they were “worse 
off” from the sweeping 
income tax cuts and in-
frastructure spending in 
Tuesday’s budget, while 
38 per cent said they were 
“better off” from the eco-
nomic plan.
An exclusive Ipsos poll 
found 41 per cent of vot-
ers said the budget was 
fair while only 29 per cent 
thought it unfair - the low-
est result on this question 
over more than two de-
cades.
The response is crucial to 
Prime Minister Scott Mor-
rison’s bid to sell the eco-
nomic plan to voters this 
week after holding off on 
calling the federal elec-
tion on Sunday.
Mr Morrison’s tactics clear 
the way for the election to 
be held on May 18, with 
a formal announcement 
expected within a week, 
while the Coalition uses 
millions of dollars in tax-
payer funds to advertise 
policies on tax, infrastruc-
ture and the environment.
Opposition Leader Bill 
Shorten accused the gov-
ernment of using public 
funds to “pump their own 
tyres” with the advertising 
campaigns, but the Coali-
tion argued Labor used 
the same tactics when it 
was last in power.
Support for the budget 
was heavily influenced 
by party loyalty, with 51 
per cent of Coalition vot-
ers but only 33 per cent of 
Labor voters saying they 
were better off, yet the 
overall result was posi-
tive compared to previous 
budgets.
Only 33 per cent of voters 
considered Tony Abbott 
and Joe Hockey’s 2014 

Ipsos poll: Voters embrace the budget but Morri-
son government stalls in election-losing position

budget fair, while 63 per 
cent said it was unfair.
The results highlight the 
battle for Mr Morrison and 
Mr Shorten in winning 
voters for their competing 
visions, with 29 per cent 
of voters undecided on 
the fairness of Tuesday’s 
budget and 18 per cent 
undecided on whether 
they are better off.
Mr Morrison campaigned 
in western Sydney on 
Sunday with a claim that 
Labor would only offer 
“lies and higher taxes” at 
the election, but Mr Short-
en, speaking at a can-
cer facility in Melbourne, 
urged voters to consider 
whether they wanted bet-
ter healthcare or “bigger 
tax loopholes”.
Mr Morrison remains the 
preferred prime minister 
compared to Mr Shorten, 
leading by 46 to 35 per 
cent, a similar gap to pre-
vious surveys.
When voters were asked 
to rate the respective 
leaders, 48 per cent ap-
proved of Mr Morrison’s 
performance and 39 per 
cent disapproved.
This means Mr Morrison’s 
net approval rating - the 
difference between those 
who approve and disap-
prove of his performance 
- was unchanged at 9 per-
centage points from the 
February Ipsos poll.
Mr Shorten saw a signifi-
cant fall in his approval 
rating from 40 per cent in 
February to 36 per cent in 
April, while his disapprov-
al rating fell from 52 to 51 
per cent.
As a result, the Opposi-
tion Leader’s net approval 
rating deteriorated to mi-
nus 15.
Mr Morrison had a lead 
of 48 to 38 per cent over 
Mr Shorten as preferred 
prime minister in the Feb-
ruary survey and a lead of 
46 to 35 per cent in the 
latest poll.
This result is in line with 
every Ipsos survey since 
the Liberal Party leader-

ship spill last August, 
when Mr Morrison was 
elected party leader over 
Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton.
Former prime minister 
Malcolm Turnbull enjoyed 
a lead of 57 to 30 per cent 
against Mr Shorten in the 
Ipsos survey published on 
July 22 last year, before 
the Longman byelection 
and the internal unrest 
over energy policy that 
helped trigger the leader-
ship spill.
The latest result in two-
party terms suggests a na-
tionwide swing to Labor of 
about 3 per cent since the 
last election, enough for it 
to gain more than a dozen 
seats, but the swings are 
expected to vary widely 
due to local factors.
The result of 53 to 47 per 
cent is based on prefer-
ence flows at the last elec-
tion.
The survey of 1200 re-
spondents was conduct-
ed from April 3 to 6, in the 
days after last Tuesday’s 
federal budget, and has a 
margin of error of 2.9 per 
cent.
Ipsos found Labor had 
a primary vote of 34 per 
cent, a result unchanged 
from the last election and 
considered unusually low 
compared to published 
and internal Labor polling 
in recent months.
Ipsos found the Greens 
had a primary vote of 13 
per cent, much higher 
than the party’s result of 
about 10 per cent at the 
last election.
The strong flow of second 
preferences from Greens 
voters to the ALP gives 
Labor a significant lead 
over the Coalition in two-
party terms.
The poll found the Coali-
tion had a primary vote of 
37 per cent, down from 
38 per cent in the survey 
published in February and 
substantially below the 
nationwide result of 42 
per cent at the last elec-
tion.

Former prime minister 
Malcolm Turnbull has sen-
sationally demanded his 
successor Scott Morrison 
deal with “very troubling” 
allegations about Home 
Affairs Minister Peter Dut-
ton’s links to Communist 
Party-aligned billionaire 
Huang Xiangmo and Lib-
eral lobbyists.
The intervention followed 
an investigation by the 
ABC’s Four Corners, The 
Sydney Morning Herald 
and The Age that revealed 
Mr Huang paid tens of 
thousands of dollars to 
secure a one-on-one meet-
ing with Mr Dutton amid a 
back-room campaign for 
Australian citizenship.
Mr Huang failed in his at-
tempt for citizenship after 
ASIO objected to his links 
to the Chinese Communist 
Party - but his family was 
given special treatment 
when Mr Dutton empow-
ered former Labor senator 
Sam Dastyari to provide 
them a private citizenship 
ceremony in 2015.
The lobbyist - former Lib-
eral minister Santo San-
toro - also arranged a 
lunch between Mr Huang 
and Mr Dutton in the pri-
vate dining room of a Syd-
ney restaurant in 2016.
In a stunning ultimatum 
to his former ministerial 
colleagues, Mr Turnbull 
said Mr Dutton had “a lot 
to explain” about the con-
troversy but ultimately the 
buck stopped with Mr Mor-
rison.
“Scott Morrison is the 
Prime Minister and you 
can’t wave this off and say 
it’s all part of gossip and 
the bubble,” he told re-
porters on Tuesday. “This 
is the national security of 
Australia.

‘The buck stops with him’: Turnbull demands Mor-
rison act over Dutton’s Chinese donor links

“Remember the furore that 
rose about [Mr] Dastyari. 
All the same issues have 
arisen again.
“This has to be addressed 
with the highest level of 
security priority and ur-
gency by the Prime Min-
ister. The buck stops with 
him. I know what it’s like 
to be Prime Minister. Ul-
timately, you’re respon-
sible. So Scott Morrison 
has to deal with this Peter 
Dutton issue.”
Mr Turnbull described the 
allegations against Mr Dut-
ton as “very, very concern-
ing and very troubling”. He 
pointed out his govern-
ment had created new laws 
against foreign influence 
and warned: “Access is 
not available to be hawked 
around in the way that it’s 
alleged it was.”
“Peter Dutton has got a 
lot to explain about this,” 
Mr Turnbull said. “He’s 
supposed to be the min-
ister responsible for the 
domestic security of Aus-
tralia. He’s supposed to be 
the minister responsible 
for ensuring our politics is 
not influenced by foreign 
actors.
“It does raise a lot of ques-
tions and Peter Dutton is 
the only one who can an-
swer them.”
Earlier, Mr Morrison and 
Mr Dutton responded to 
the revelations by reiterat-
ing that Mr Huang had not 
been granted citizenship 
and was prevented from 
returning to Australia.
Mr Dutton said Mr Dast-
yari had vouched for Mr 
Huang’s family when re-
questing the private citi-
zenship ceremony and it 
would have been unusual 
for him as immigration 
minister to refuse that re-

quest.
“If Mr Dastyari has not 
been above board or mis-
represented the reason for 
the citizenship ceremony, 
then I think that is some-
thing that he and frankly 
[Labor leader Bill] Shorten 
need to explain,” Mr Dut-
ton said on Tuesday, de-
scribing the revelations as 
a beat-up.
“The suggestion that 
somehow I’ve provided 
anything to this individual 
[Mr Huang] is just a non-
sense. I have never re-
ceived a dollar from [him]. 
I had that one meeting 
with him over lunch. I have 
never seen him since. As I 
say, what has he got from 
me?”
Mr Turnbull holds Mr Dut-
ton primarily responsible 
for deposing him as Liber-
al leader and prime minis-
ter in August, after Mr Dut-
ton launched a leadership 
challenge that brought Mr 
Turnbull down but failed 
to install himself in the top 
job.
The former prime minister 
has previously described 
the coup against him as an 
“insurgency” and “a form 
of madness”.
Labor also seized on the 
allegations against Mr 
Dutton on Tuesday, with 
shadow attorney-general 
Mark Dreyfus saying Mr 
Dutton needed to say 
whether he “pushed along 
or fast-tracked Mr Huang’s 
application only to have 
ASIO at the last minute put 
its foot down”.
He called on the Home Af-
fairs Minister to release all 
his correspondence with 
Mr Santoro regarding the 
matter.
“He needs to come clean 
and show there isn’t any-
thing untoward about this 
cash for access,” Mr Drey-
fus said. “It’s not good 
enough for him to simply 
with an airy wave of the 
hand say ‘nothing to see 
here’.”
Mr Dreyfus ought to dif-
ferentiate “a paid lobbyist 
arranging a secret lunch” 
from what he called “or-
dinary fundraising” where 
political donors pay to be 
at a party’s event.

Malcolm Turnbull is demanding an explanation from Peter 
DuttonCREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN
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 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 

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

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

االثنني من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. 
من الثالثاء حتى األحد من الـ 5 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده
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Motorists would save 
$27.5 billion in petrol 
and diesel costs over 
two decades in a col-
lective gain from fuel 
standards the Morrison 
government has dubbed 
“Labor’s Car-Bon Tax” 
on cars.
The savings would be al-
most double the cost of 
the shift to new vehicles 
with fewer carbon emis-
sions, according to the 
federal government’s 
own modelling from a 
reform plan three years 
ago.
The fuel savings would 
deliver a net benefit 
to the economy worth 
$13.9 billion by 2040 
and would save motor-
ists money, according 
to a 109-page impact 
statement written by 
the Department of Infra-
structure and Regional 
Development.
The owner of an aver-
age petrol car travelling 
average distances every 
year would save $519 in 
annual fuel costs under 
the changes canvassed 
by the government in 
2016 and now proposed 
by Labor.
Prime Minister Scott 
Morrison urged voters 
to reject Labor at the 
election because its new 
fuel standards would 
add $5,000 to the cost 
of a new car by reducing 
greenhouse gas emis-
sions to 105 grams of 
carbon for every kilome-
tre travelled.
Mr Morrison said only 
three of the top 20 cars 

sold in Australia at the 
moment could meet that 
standard and called on 
Opposition Leader Bill 
Shorten to admit the 
cost of the policy.
“He won’t tell you that it 
puts the cost of the car 
up by $5,000,” Mr Mor-
rison said.
“If Bill Shorten can’t 
explain his policies or 
won’t explain his poli-
cies and what it means 
for the price of a car and 
the price of petrol, then 
don’t vote for it.”
But the department’s 
analysis of the carbon 
target estimates it would 
add far less than this 
amount to new vehicles, 
with the capital and com-
pliance costs increasing 
from $764 to $1,841 over 
the decade to 2030 and 
declining slightly in the 
longer-term.
The additional cost for 
a light commercial ve-
hicle would reach $776 
in 2020 and would peak 
at $3,120 in 2025 before 
falling slightly in the 
subsequent years.
The cost increase as-
sumes the carbon target 
of 105 grams but motor-
ists would pay a lower 
premium for their vehi-
cles under less stringent 
ambitions for cleaner 
fuel.
The additional cost 
would be $1,385 for the 
same average petrol car 
in 2030 if the carbon 
emissions were 119 
grams per kilometre. It 
would be $798 if the tar-
get was relaxed to 135 

Labor’s vehicle carbon target would save motorists $27.5 billion
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grams per kilometre.Add 
to shortlist
The analysis counters 
the government’s claim 
but highlights the trade-
off for motorists in any 
switch to cleaner fuel, 
with a higher up-front 
cost for a more ambi-
tious target but greater 
savings later on fuel.
While the average saving 
on petrol would be $519 
under the most ambi-
tious target, it would be 
only $399 a year under 
the target of 119 grams 
and only $237 under the 
target of 135 grams.
The nationwide benefits 
would be greater in fuel 
costs and economic 
gains with a more am-
bitious target, accord-
ing to the government 
analysis.
A cut in emissions to 
105 grams would de-
liver fuel savings worth 
$27.5 billion by 2040 but 
the target of 135 grams 
would only save $10.8 
billion.Add to short
After taking into account 
the greenhouse gas ben-
efits as well as the fuel 
savings, the 105 gram 
target would deliver a 
net benefit of $13.9 bil-
lion nationwide in 2040 
compared to a net ben-
efit of $5.8 billion for the 
135 gram scenario.
The analysis assumed 
$1.30 per litre for petrol 
and assumed the car-
bon targets would start 
in 2025.
The Coalition’s Josh 
Frydenberg, then Min-
ister for Environment 

and Energy, and Paul 
Fletcher, then Minister 
for Urban Infrastructure, 
considered the new 
standard for more than 
a year but the govern-
ment decided against 
a carbon standard as it 
escalates its political at-
tack on Labor over the 
impact on up-front car 
costs.
The Labor proposal for 
fuel standards for pet-
rol cars does not have a 
start date, making it im-
possible to forecast its 
cost on motorists in any 
specific year.
The Labor policy is 
separate to its goal for 
electric cars to make up 
half of all new car sales 
by 2030, although it has 
not said this would be 
mandated to force cus-
tomers to give up their 
petrol vehicles.
Mr Shorten offered the 
first hint on Wednesday 
on what a Labor gov-
ernment might do to 
encourage electric vehi-
cles, saying there could 
be financial help to in-
crease their use.
“We’ve got a three-word 
slogan for Australia – 
it’s called ‘made in Aus-
tralia’,” he said.
“We’re going to fund 
an advanced manufac-
turing future fund and 
if electric vehicles are 
part of our manufactur-
ing future, we’re going 
to provide them cheap 
finance.
“I would like to see us 
make electric cars in 
Australia.”

Scott Morrison claims the additional upfront costs for a new car un-
der Labor’s policy would be $5000, but the department’s analysis 
estimates it would be far less.CREDIT:AAP

Anthony Albanese, Labor candidate for Canberra Alicia Payne and 
Bill Shorten view an electric car at a charging station.CREDIT:ALEX 
ELLINGHAUSEN

Former prime minister 
Tony Abbott has sug-
gested his successor Mal-
colm Turnbull is among 
those “trying to create 
something out of noth-
ing” regarding allegations 
of undue foreign influence 
levelled at Home Affairs 
Minister Peter Dutton.
Mr Abbott said the asser-
tion that Mr Dutton had 
questions to answer for 
having lunch with Huang 
Xiangmo - a billionaire 
businessman linked to 
the Chinese Communist 
Party who has donated to 
both major parties - was 
absurd.
Tony Abbott says Mal-
colm Turnbull is creating 
something out of nothing 
over suggestions of for-
eign influence relating to 
Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton.
“Frankly it strikes me as a 
story in search of a scan-
dal,” he said. “Nothing 
wrong has been done by 
anyone.”
Mr Abbott noted Mr Huang 
did not get the Australian 
citizenship he sought for 
himself and that his ap-
plication for permanent 
residency was ultimately 
ended on ASIO’s recom-
mendation.
It was also revealed that 
Mr Dutton approved the 
fast-tracking of citizen-
ship applications from Mr 
Huang’s family, and ticked 
off on a special private cit-
izenship ceremony at the 
request of former Labor 
senator Sam Dastyari.
Mr Turnbull launched a 
sensational intervention 
on Tuesday by asserting 
Mr Dutton had “a lot to 
explain” about the mat-
ter, which he described 
as “very, very concerning 
and very troubling”.
He also demanded Prime 
Minister Scott Morrison 
“deal with” Mr Dutton and 
said “the buck stops with 
him”.
Mr Abbott - who was a key 
driver of leadership insta-
bility against Mr Turnbull 
before Mr Dutton’s at-
tempted coup in August 
- suggested Mr Turnbull 
was fomenting contro-
versy.

“I think a lot of people are 
trying to create something 
out of nothing,” he told 
reporters while helping 
announce new funding for 
Careers Australia in his 
electorate of Warringah 
on Wednesday.
“A lot of politicians have 
had photos with Mr Huang. 
A lot of politicians includ-
ing [Opposition Leader] 
Bill Shorten have been to 
events with Mr Huang.”
“The idea that any of us 
[in the Coalition] are go-
ing to be improperly in-
fluenced ... to change our 
position on China for the 
payment of money is just 
absurd. That’s something 
that happens in the Labor 
Party, it certainly doesn’t 
happen in the Coalition.”
Asked if Mr Turnbull was 
making mischief, Mr Ab-
bott said: “Malcolm Turn-
bull and I are both mem-
bers of the same club, 
we’re both former prime 
ministers, and the last 
thing I want to do is to buy 
into a fight with a member 
of the same club.
“As far as I’m concerned 
he’s a respected former 
prime minister and I hope 
that feeling is reciprocat-
ed.”
Mr Dutton has flatly de-
nied any wrongdoing re-
garding Mr Huang and 
has described the story 
as a beat-up.
Mr Shorten said Mr Turn-
bull had “blown the whis-
tle on the conduct of the 
Prime Minister and his 
senior ministers” and his 
intervention should be 
taken seriously.
He played down his own 
boardroom lunch with 
Mr Huang, for which the 
Labor Party charged 
Mr Huang’s business 
$55,000, saying he had 
“plenty of meetings with 
plenty of people”.
Those close to Mr Morri-
son believe Mr Turnbull’s 
intervention was fuelled 
entirely by his hatred of 
Mr Dutton for last year’s 
leadership spill.
A senior government 
source said: “Everyone 
knows what this is about: 
Malcolm getting even with 
Dutton. Nothing more.”

Tony Abbott says Malcolm Turnbull 
‘trying to create something out of 
nothing’ on Peter Dutton



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

12 نـيسان

أونـيكا  )Box( بـ  4,99  $

صــميد )1  كيلو( بـ 1,50 $

لــوز نــيء )1 كيلو(  بـ 9,99 $

قرنبيط )الواحدة( بـ 2,99 $

جــوز )1 كيلو( بـ  11,99  $

مــوز )1 كيلو( بـ  1,49  $

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

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,99 $
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