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أكد رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، اصراره على 
مشروع  هناك  يكون  ان 
فرصة،  اقرب  يف  موازنة 
االفكار  كل  »ان  معتربا 
هي  تداوهلا  يتم  اليت 
احدا،  تلزم  ال  افكار  جمرد 
ان  يقتضي  والواجب 
موازنة  مشروع  طرح  يتم 
ومتضمنا  املعامل  واضح 
على  املرجوة،  لالصالحات 
الوزراء،  جملس  طاولة 
نقاشها ضمن  اىل  فيصار 
الدستورية  املؤسسات 
يف  او  احلكومة  يف  سواء 
وعندها  النيابي.  اجمللس 
بكل  رأيه  طرف  كل  يبدي 
اختاذ  فيتم  بها،  شفافية 
لبنان  ملصلحة  القرارات 
خالل  من  العامة،  وماليته 
مكافحة اهلدر وضبط العجز 
عنها  تعرب  عامة  خطة  عرب 
انه  ورأى  املوازنة«.  هذه 
»بغياب هذا املشروع وهذا 

املؤسسات  داخل  النقاش 
زلنا  ما  فإننا  الدستورية، 

بعيدين عن املطلوب«.
كالم الرئيس عون نقله عنه 
رئيس جلنة املال واملوازنة 
ابراهيم  النائب  النيابية 
استقبله  الذي  كنعان 

قبل  اجلمهورية  رئيس 
اخلميس  االول  امس  ظهر 
واستمع  بعبدا،  قصر  يف 
اىل  زيارته  نتائج  اىل  منه 
واشنطن واللقاءات مع عدد 
من املسؤولني االمريكيني 
وصندوق  الدولي  والبنك 

التتمة صفحة 21

Follow us on          ; The Middle East Herald

رئيس اجلمهورية يؤكد اصراره على طرح املوازنة يف أقرب فرصة

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

الرئيس عون لرئيس هيئة االركان العامة للجيش الربيطاني:
من حقنا الدفاع عن أنفسنا يف وجه أي إعتداء اسرائيلي

النقد الدولي.
النائب  قال  اللقاء،  وبعد 

أردوغان يتعهد مواصلة »املعركة«  »حتى النهاية«
مرّشح املعارضة يتسلّم رئاسة بلدية إسطنبول

الراعي خالل رتبة الغسل

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

رئيس جملس الدولة اللييب يتهم اإلمارات 
ومصر بتقديم الدعم العسكري لقوات حفرت

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل 

لالتصال: 042 600 0414

العليا  اللجنة  أعلنت 
فوز  تركيا  يف  لالنتخابات 
الشعب  »حزب  مرّشح 
اجلمهوري« املعارض أكرم 
بلدية  برئاسة  أوغلو  إمام 
اكتمال  بعد  إسطنبول، 
إعادة فرز األصوات. لكن 
يف  تبّت  زالت  ما  اللجنة 
»العدالة  حزب  قّدمه  طلب 
إلعادة  احلاكم  والتنمية« 
املدينة،  يف  التصويت 

متذرعًا بـ »خمالفات«.
أوغلو  إمام  اللجنة  وسّلمت 
مذّهب،  إطار  يف  وثيقة 
التفويض  رمسيًا  متنحه 
للبلدية،  رئيسًا  ليصبح 
خالل مراسم يف حمكمة يف 
عشرات  وجتّمع  إسطنبول. 
الشعب  »حزب  أنصار  من 
التحية  لتوجيه  اجلمهوري« 
لدى  اوغلو،  إمام  إىل 
اللجنة  مكاتب  اىل  وصوله 
يف اجملّمع الذي يضّم قصر 

العدل يف إسطنبول.
احلزب  عن  النائب  وقال 

اجنني التاي من على شرفة 
»إمام  إن  العدل  قصر 
الوثيقة  على  حصل  اوغلو 
فيما  فوزه«،  تؤكد  اليت 
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التفاصيل ص 21

اجمللس العسكري يعتقل اثنني من أشقاء 
البشري وتظاهرات مطالبة حبكومة مدنية

التفاصيل ص 21

يف  والتسّلم  التسليم  مّت 
اليت  إسطنبول  بلدية  مقّر 
سيطر عليها حزب »العدالة 

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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نائب  عون  الرئيس  استقبل 
رئيس احلكومة غسان حاصباني 
فخامة  »وضعت  قال:  الذي 
إىل  زيارتي  أجواء  يف  الرئيس 
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
السنوي  احلفل  مثلته يف  حيث 
لدعم  األمريكية  للمؤسسة 
لبنان، وكانت لي لقاءات جانبية 
على هامش احلفل، اضافة اىل 
اجمللس  امام  لبنان  كلمة  القاء 
االقتصادي االجتماعي يف األمم 
التنمية  اهداف  عن  املتحدة 
وكانت   .2030 املستدامة 
اللقاءات اجيابية وجيدة، تناولنا 
االساسية،  املواضيع  كل  فيها 
تطال  أال  على  خالهلا  وشددنا 
الواليات  واجراءات  خطوات 
يف  املصريف  القطاع  املتحدة 
دعم  استمرار  وعلى  لبنان، 
اجليش اللبناني، ألن املؤسسات 
املصرفية ومؤسسة اجليش هي 

الداعم األساسي لالستقرار«.
مع  تطرقت  »كما  واضاف: 
الوضعني  إىل  الرئيس  فخامة 
لبنان.  املالي واالقتصادي يف 
هناك طبعا صعوبات وحتديات، 
القدرة  دائما  لديه  لبنان  ولكن 
على اخلروج منها، خصوصا اذا 
احللول  اليوم  أمامنا  وضعنا  ما 
جريئة  قرارات  واختذنا  العملية 

وواضحة على خمتلف األصعدة، 
يف سالت متكاملة وشاملة، مع 
واحد.  مكان  على  الرتكيز  عدم 
يف  املوازنة  اىل  النظر  علينا 
اسرع وقت ممكن، وان شاء اهلل 
تطرح االسبوع املقبل ملناقشتها 
على طاولة جملس الوزراء، وهو 
النقاش،  هلذا  السليم  املكان 
كي يتحمل اجمللس مسؤولياته، 
بشأنها،  النهائي  القرار  ويتخذ 
ممكن  وقت  اسرع  يف  وحييلها 
متضمنة  النواب،  جملس  اىل 
جمتزأة  وليست  متكاملة  حلوال 
نواجهها.  اليت  التحديات  لكل 
فال  حلوال،  هناك  ان  واؤكد 
يقول احد انه ليست هناك حلول 
وان هناك حائطا مسدودا. ال، 
واجيابية  عملية  حلول  هناك 
ايضا ميكن العمل عليها يف هذه 

املوازنة«.

مخيرب
ويف قصر بعبدا، عرض النائب 
السابق غسان خميرب مع رئيس 
اجلمهورية شؤونا وطنية ال سيما 
والوقاية  الفساد  مكافحة  منها 
ومسائل  االنسان  وحقوق  منه 
تطرق  كذلك  التشريع.  يف 
املنت  حاجات قضاء  اىل  البحث 

ومشاريعه االمنائية واحليوية.

حاصباني  بعد لقائه الرئيس عون:
لقرارات جريئة يف سالت متكاملة

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري قبل ظهر امس االول 
التينة،  عني  يف  اخلميس، 
االمريكي  الكونغرس  من  وفدا 
برئاسة سني ماكسويل وسفرية 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
ريتشارد،  اليزابيت  لبنان  يف 
التطورات  حول  احلديث  ودار 
والعالقات  واملنطقة  لبنان  يف 

الثنائية بني البلدين.
النجاري

نزيه  مصر  سفري  استقبل  ثم 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  النجاري 
دولة  بلقاء  اليوم  »تشرفت 
الرئيس بري، وتناولنا عددا يف 
االمور االقليمية واالمور الثنائية 
مصر  بني  بالتعاون  املتعلقة 
ولبنان واليت تهم دولة الرئيس 
وحيرص على متابعتها باستمرار. 
للزيارة  استعراض  ايضا  وكان 
دولة  بها  قام  اليت  املهمة 
الشقيق،  للعراق  بري  الرئيس 
به  يقوم  عربي مهم  وهذا جهد 
ومؤثر  مهم  دور  وله  دولته 
ويهمنا  العربية،  الساحة  على 
دائما متابعته مع دولته، وايضا 
وهو  ولبنان  مصر  بني  العالقة 
من الراعني هلا. وناقشنا عددا 
من االمور اليت تهم البلدين وان 
شاء اهلل جتد سبيلها لكل تعاون 

بيننا«.
حاصباني

الرئيس  استقبل  الظهر،  وبعد 
بري نائب رئيس جملس الوزراء 
معه  وعرض  حاصباني،  غسان 

لالوضاع الراهنة.
حاصباني:  قال  االثر،  وعلى 
»كان اللقاء مع دولته كالعادة 
مواضيع  اىل  وتطرقنا  اجيابيا 
عدة، منها زيارتي اىل الواليات 
بها  قمت  اليت  واجلولة  املتحدة 
يف واشنطن ونيويورك خصوصا 
اليت  باللقاءات  يتعلق  ما  يف 

املناسبات  جانب  اىل  حصلت 
وكان  حضرتها.  اليت  الرمسية 
الرتكيز على الوضع االقتصادي 
لبنان حيث تطرقنا  واملالي يف 
مناقشة  ضرورة  اىل  اوال 
فرصة  اقرب  يف  املوازنة 
ممكنة يف جملس الوزراء التاحة 
من  هلا  مفصل  لنقاش  الوقت 
متكاملة  بطريقة  جوانبها،  كل 
اىل  حتال  لكي  شاملة  وبنظرة 
جملس النواب بشكل سريع الن 
اجلميع بانتظار احللول االساسية 
والكربى واالجيابية اليت ستطرح 

يف املوازنة«.
املواضيع  ضمن  »من  أضاف: 
للمصاريف  شاملة  نظرة  إعادة 
ولكن من دون املس بالشرائح 
لالستقرار  حاجة  اكثر  هي  اليت 
كثرية  وسائل  وهناك  املالي. 
اضافة  اخلزينة  عائدات  لتعزيز 
االكالف،  لتخفيض  حلول  اىل 
وميكن ان يكون هلا وقع اجيابي 
اضافة  العامة.  املالية  على 
اىل ذلك، تطرقنا اىل مواضيع 
املستدامة  التنمية  مثل  اخرى 
واملتوازنة يف االمناء يف لبنان، 
نقاشي يف  موضوع  كان  وهذا 
زيارتي  خالل  املتحدة  االمم 
للواليات املتحدة، على أمل ان 
تكون املوازنة الركيزة االساسية 
املقبل  االسبوع  منها  لالنطالق 
لوضع كافة احللول على السكة 
قطعنا شوطا  ان  بعد  الصحيحة 
كبريا يف ما يتعلق بالكهرباء«.

رئيس االركان الربيطاني
ثم استقبل الرئيس بري رئيس 
هيئة االركان العامة يف اجليش 
نيكولس  اجلنرال  الربيطاني 
كريس  بريطانيا  وسفري  كارتر 
حول  احلديث  ودار  رامبلنغ، 
العالقات الثنائية والتعاون بني 
للجيش  بريطانيا  البلدين ودعم 

والقوى االمنية اللبنانية. 

بري عرض االوضاع مع سفريي أمريكا ومصر 
حاصباني: ملوازنة تطرح حلوال دون املس 
بالشرائح االكثر حاجة لالستقرار املالي

الرئيس بري مستقبال وفد الكونغرس االمريكي

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
ان  على  اصراره  عون،  ميشال 
موازنة  مشروع  هناك  يكون 
»ان  معتربا  فرصة،  اقرب  يف 
تداوهلا  يتم  اليت  االفكار  كل 
احدا،  تلزم  ال  افكار  جمرد  هي 
يتم طرح  ان  والواجب يقتضي 
املعامل  واضح  موازنة  مشروع 
املرجوة،  لالصالحات  ومتضمنا 
الوزراء،  جملس  طاولة  على 
ضمن  نقاشها  اىل  فيصار 
املؤسسات الدستورية سواء يف 
احلكومة او يف اجمللس النيابي. 
رأيه  طرف  كل  يبدي  وعندها 
اختاذ  فيتم  بها،  شفافية  بكل 
القرارات ملصلحة لبنان وماليته 
اهلدر  مكافحة  من خالل  العامة، 
وضبط العجز عرب خطة عامة تعرب 
انه  ورأى  املوازنة«.  عنها هذه 
وهذا  املشروع  هذا  »بغياب 
املؤسسات  داخل  النقاش 
الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين 

عن املطلوب«.
عنه  نقله  عون  الرئيس  كالم 
واملوازنة  املال  جلنة  رئيس 
كنعان  ابراهيم  النائب  النيابية 
الذي استقبله رئيس اجلمهورية 
اخلميس  االول  امس  ظهر  قبل 
واستمع  بعبدا،  قصر  يف 
اىل  زيارته  نتائج  اىل  منه 
عدد  مع  واللقاءات  واشنطن 
االمريكيني  املسؤولني  من 
النقد  الدولي وصندوق  والبنك 

الدولي.
كنعان

النائب  قال  اللقاء،  وبعد 
عن  قوله  ميكنين  »ما  كنعان: 
اللقاءات يف واشنطن، انه كان 
هناك اهتمام ال سيما لدى البنك 
الشباب  تهم  مبشاريع  الدولي 
اللبناني والقطاعات االقتصادية 
تنحصر  ألنها  لبنان،  يف 
هناك  كان  لقد  باللبنانيني. 
نقاش عميق حول هذه املشاريع 
النازحني  مسألة  ادخال  ومدى 
هناك  وكان  فيها.  السوريني 
قرار حبصرها بالشباب اللبناني، 
نعترب  وحنن  األمد،  طويلة  ألنها 
النازحني  وجود  ان  مجيعا 
السوريني يف لبنان مؤقت وال 
مؤقت  حضور  على  البناء  جيوز 
يف مشاريع طويلة االمد. وهذا 
هناك  وستكون  اجيابي،  امر 
املقبل،  االسبوع  يف  اجتماعات 
وسيأتي الينا موفدون، لتطوير 
ونناقش  اليت حصلت  اللقاءات 

تفصيليا املشاريع املطروحة«.
اضاف: »لقد تطرق البحث ايضا 
اىل موضوع  الرئيس  فخامة  مع 
فخامته  أطلعت  وقد  املوازنة. 
على ما لدي من معطيات. وحنن 
نعرف انه اىل اليوم ليس هناك 
من مشروع موازنة مبعنى انه ال 
جملس  اىل  أحيل  مشروع  يوجد 
جملس  اىل  ثم  ومن  الوزراء، 
تزال  وال  بعده،  من  النواب 
تدواهلا  يتم  أفكار  جمرد  االمور 
وهي ختلق جوا غري مطمئن يف 
اجملتمع  االحيان يف  من  الكثري 

اللبناني«.
الرئيس  فخامة  »ان  وتابع: 
يف  موازنة  مشروع  على  مصر 

اقرب فرصة، وهو يعترب ان كل 
هي  تدواهلا  يتم  اليت  االفكار 
وما  احدا.  تلزم  ال  افكار  جمرد 
هو واجب علينا بعد الوقت الذي 
مر، وبالنظر اىل الوضع املالي، 
هو ان يتم طرح مشروع موازنة 
الوزراء،  جملس  طاولة  على 
ضمن  نقاشه  اىل  ويصار 
سواء  الدستورية  املؤسسات 
اجمللس  يف  او  احلكومة  يف 
النيابي. وعندها يبدي كل طرف 
اختاذ  ويتم  بكل شفافية،  رأيه 
القرارات ملصلحة لبنان وماليته 
العامة، عرب مكافحة اهلدر وضبط 
تعرب  عامة  خطة  خالل  من  العجز 
املطلوب  املوازنة.  هذه  عنها 
مشروع  فرصة  اقرب  يف  اذا 
يتضمن  املعامل  واضح  موازنة 
االصالحات اليت تبدأ بوقف اهلدر 
هنالك  ما  وبكل  العجز  وضبط 
تعزيز  اىل  تهدف  افكار  من 
املالية العامة. عندها نبدي رأينا 
مجيعا. لكن اليوم، وبغياب هذا 
داخل  النقاش  وهذا  املشروع 
املؤسسات الدستورية، فإننا ما 

زلنا بعيدين عن املطلوب«.
هذا  سنتابع  »حنن  وقال: 
املوضوع بدءا من االسبوع املقبل 
يف جلنة املال واملوازنة، ونأمل 
الرئيس هذا،  فخامة  موقف  مع 
ان نبلغ دينامية جديدة للموازنة، 
كما حترك ملف الكهرباء ووصل 
كنا  فنحن  اجيابية.  نتائج  اىل 
النواب،  جملس  يف  باالمس 
وبناء على الدينامية اليت خلقها 
احلكومة،  يف  اجلمهورية  رئيس 
ببدء  يسمح  قانون  آخر  أنهينا 
التلزيم وبدء العمل باخلطة اليت 
وضعتها احلكومة من خالل وزارة 
بدينامية  ننطلق  عندها  الطاقة. 
الكهرباء  جمالي  يف  واحدة 
لبنان  يستعيد  كي  واملوازنة 
املستويني  على  املطلوبة  الثقة 

احمللي والدولي«.
سبب  حول  سؤال  على  وردا 
النائب  قال  املوازنة،  تأخري 
وزير  ان  »املعروف  كنعان: 
املالية قال انه سحب املشروع 
من  تعديالت  هناك  ألن 
بعد  عليه،  تدخل  ان  املفروض 
حنو 9 اشهر على تأليف احلكومة 
التأليف، وبالتالي يتم  وخماض 
ولكن  التعديالت.  هذه  ادخال 
شرح  ليتم  اآلن  الوقت  حان 
االمر ووضعه على طاولة جملس 
الوزراء، وحنن مجيعا ننتظر هذا 
يكون  ان  نأمل  الذي  املشروع 
كي  احلكومة  طاولة  على  قريبا 
واالفكار  التحاليل  كافة  تتوقف 
اليت يتم طرحها يف الكواليس، 
بشفافية  الكالم  عندها  فيجري 
اللبنانيني  مطلقة وفقا ملصلحة 
واملؤسسات الدستورية، فريتاح 

بال اجلميع«.
وعما يتم الكالم حوله خبصوص 
ان  ميكن  اليت  التخفيضات 
»هذه  قال:  املوظفني،  تطاول 
وقبل  افكار.  جمرد  تبقى  كلها 
موازنة  هناك مشروع  يكون  ان 
جملس  طاولة  على  متكامل 
الوزراء، فإن كل ما يتم احلديث 

عنه هو جمرد كالم«.

كنعان: الرئيس  عون اكد اصراره على طرح 
املوازنة يف أقرب فرصة

وسئل عن اللقاءات اليت أجراها 
يف الواليات املتحدة وهل هناك 
التدابري  تطال  ان  من  خماوف 
القطاع املالي يف لبنان، فقال: 
»ال عقوبات جديدة، كما ذكرت 
من واشنطن. واليوم اؤكد من 
الواليات  قلته يف  ما  على  هنا 

املتحدة«.
االصالحية  البنود  عن  وسئل 
موازنة  من  سحبها  مت  اليت 
ان  »املطلوب  فقال:   ،2018
توجه  ومعروف  ردها.  يتم 
فخامة الرئيس االصالحي، وهو 
الدستورية  املؤسسات  حيرتم 
انطالقا  باحرتامها.  ويطالب 
من هنا، فإنه يصر على نقاش 
احلكومة  داخل  املوازنة  ملشروع 
داخل  ذلك  وبعد  شفافية  بكل 
من  الوقت  ان  النواب.  جملس 
يف  كثريا  تكلمنا  ولقد  ذهب، 
افكار  طرحت  كما  االطار،  هذا 
لوضع  االوان  آن  وقد  كثرية، 
وأخذ  وترمجتها،  االفكار  هذه 
مصلحة اللبنانيني بعني االعتبار 
بالدرجة االوىل، ومصلحة املالية 

العامة كذلك«.
النازحني  عن  سؤال  على  وردا 
كدولة  »اننا  قال:  السوريني، 
النازحني  باعطاء  نقوم  لبنانية 
املطلوبة.  االنسانية  املساعدة 
تنموية  مشاريع  عن  نتكلم  حنن 
بأمر  هلا  عالقة  ال  االمد  طويلة 
النازحني  مسألة  هو  مؤقت 
مت  وقد  لبنان.  يف  السوريني 
جهة  ومن  املوقف.  هذا  شرح 

ثانية، حنن طالبنا بتمويل عودة 
النازحني السوريني اىل بالدهم 
وليس متويل بقائهم يف لبنان. 
فخامة  واعلنه  سبق  موقف  هذا 
اللبنانية  واحلكومة  الرئيس 
إنه  النيابي.  اجمللس  ورئيس 
موقف جامع. حنن ال نريد متويال 
اىل  مؤقتا  وضعا  حنول  كي 
بعودتهم  نطالب  حنن  دائم. 
وعودتهم  بالدهم،  اىل  اآلمنة 
هي قضية كيانية بالنسبة الينا. 
وحق لبنان الرمسي بأن حيدد ما 
حيصل، حسب الظروف، هو حق 

سيادي حنن متمسكون به«.
نتابع  ان  علينا  »حنن  واضاف: 
يف  تابعنا  كما  القضية،  هذه 
املاضي قضايانا الوطنية، ال ان 
جامدا.  موقفا  هنالك  ان  نعترب 
الرمسي  اللبناني  املوقف  ان 
يتم أخذه بعني االعتبار، وشيئا 
وحنن  الثلج،  كرة  تكرب  فشيئا 
كبريا  انفتاحا  هناك  ان  نرى 
كنا  وعندما  حيصل.  للغاية 
اعضاء  مع  نتناقش  امريكا  يف 
االمريكية،  واالدارة  الكونغرس 
حجة  لديكم  ان  لنا  يقال  كان 
قوية يف ما تقولونه. ان القرار 
حباجة اىل عمل، وحنن موجودون 
نيابي،  وجملس  كحكومة  هنا 
الرئيس  فخامة  رأسنا  وعلى 
كي نتابع هذه امللفات خبلفيتنا 
التزام  اي  دون  من  الوطنية 
لبنانيون ونتابع  بأي حمور ألننا 
اينما كنا هذا املوقف اللبناني، 

ملصلحة لبنان«.
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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   20 Saturday 20  April 2019الـسبت 
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لـبنانيات

 2019 نــيسان   20 Saturday 20  April 2019الـسبت 

مار شربل، بانشبول  10:30 صباحًا   اجلمعة العظيمة  19 نيسان 
سيدة لبنان، هاريس بارك 3:00 بعض الظهر  اجلمعة العظيمة   

مار رومانوس، أوبرن  12 ظهراً  رتبة الغفران  سبت النور –  20 نيسان 
مار مارون، ريدفرن 6:00 مساءً  قداس العيد   

سيدة لبنان، هاريس بارك 11:00 مساءً  قداس نصف الليل    
مار يوسف، كرويدون 11:15 صباحاً  أحد القيامة  21 نيسان 

بيت مارون، سرتاثفيلد  10:00 صباحاً  اثنني العيد  22 نيسان 
مار جرجس، ثورنلي 7:00 مساءً  عيد مار جرجس  23 نيسان 

سيدة لبنان، ولونغوغ 10:00 صباحاً  األحد اجلديد  28 نيسان 

الفصح  بعيد  التهاني  االحرتام  السامي  طربيه  شربل   – أنطوان  املطران  سيادة  يتقبل 
اجمليد

 يف بيت مارون، سرتاثفيلد مبواعيد مسبقة. 
دوام  خالل   0000  028831 الرقم   على  األبرشية  مبكاتب  االتصال  الرجاء  للمواعيد، 

العمل: 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى اخلامسة بعد الظهر من اإلثنني إىل اجلمعة. 

املطران أنطوان–شربل طربيه 
برنامج القداسات يف أسبوع اآلالم والقيامة اجمليدة 2019

املاروني  البطريرك  احتفل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي برتبة الغسل، على مذبح 
للصرح  اخلارجية  الباحة  كنيسة 
»كابيال  بكركي  يف  البطريركي 
القيامة«، عاونه فيها املطرانان 
الصياح،  الورشا وبولس  رفيق 
أمني سر البطريرك االب شربل 
عبيد، مبشاركة املطرانني مسري 
اخلوري،  وطانيوس  مظلوم 
االب  العام  البطريركي  القيم 
ولفيف  قويق،  مارون   - جان 
قائممقام  حبضور  الكهنة،  من 
كسروان الفتوح جوزف منصور، 
جبيل،   - ونور«  »إميان  مجعية 

وحشد من املؤمنني.
ألقى  املقدس،  االجنيل  بعد 
بعنوان  عظة  الراعي  البطريرك 
»قام يسوع عن العشاء وغسل 
أرجل تالميذه« )يو13: 5-4(«، 
قال فيها: »يف مثل هذا اليوم، 
منذ ألفي سنة، فيما كان يسوع 
مع  األخري  الفصح  عشاء  يأكل 
وآالمه  تسليمه  ليلة  تالميذه، 
وصلبه، »قام يسوع عن العشاء 
)يو13:  تالميذه«  أرجل  وغسل 
4-5(. فأعطى بذلك أمثولة هلم 
التواضع  يف  جيل،  ولكل  ولنا 
أن  يف  يرغب  وكان  واخلدمة. 
مزمعا  ينقي قلوبهم، ألنه كان 
أن جيعلهم كهنة العهد اجلديد، 
وأن يسلمهم خدمة سر القربان 
ذبيحته  استمرارية  أجل  من 
لفداء  الصليب  على  اخلالصية 
ودمه  جسده  ووليمة  العامل، 
للحياة اجلديدة يف كل إنسان. 
فحرم يهوذا اإلسخريوطي نفسه 
من  وخرج  التنقية،  هذه  من 
على  املؤامرة  لتحقيق  املائدة 
أسس  عندئذ  يسوع.  تسليم 
اخلالصيني:  السرين  يسوع 

القربان والكهنوت«.
حنتفل  اآلن  إننا  »وها  أضاف: 
معا بهذين السرين، اللذين هما 
الباقية:  مصدر األسرار اخلمسة 
والتوبة  واملريون  املعمودية 
والزواج.  املرضى  ومسحة 
األزلي  الكاهن  فاملسيح 
خدمة  بواسطة  األسرار،  يصنع 
الكهنوت، وقوة الروح القدس. 

»مخيس  تسمية  تأتي  هنا،  من 
عينه،  الوقت  ويف  األسرار«. 
فيسعدنا  الغسل.  رتبة  نقيم 
يسوع  تالمذة  ممثلي  يكون  أن 
»إميان  مؤسسة  من  أحباؤنا 
ونور« اليت تعيش فرح اإلميان 
واللقاء على ضوء نور املسيح. 
وكانت لنا لقاءات عديدة معها 
يف سنوات خدميت كراع ألبرشية 

جبيل«.
ممثلو  األحباء  »أيها  وتابع: 
مؤسسة  من  املسيح،  تالميذ 
اختياركم  إن  ونور«،  »إميان 
مشاركتكم  جيعل  السنة،  هلذه 
قلب  إىل  األقرب  ألنكم  مميزة 
حتملون  لكونكم  وحمبته،  يسوع 
أجسادكم وكيانكم جراحات  يف 
يسوع لفداء العامل. إن جراحاته 
فيكم،  تتواصل  اخلالصية 
عمل  يتواصل  وبواسطتكم 
الفداء، ويتمجد اهلل. إن مؤسسة 
لتظهر  وجدت  ونور«  »إميان 
احلقيقة  هذه  وللعامل  للمجتمع 
عندما  لكم.  اليت  القيمة  وهذه 
التقى  وقد  مرة،  يسوع  سئل 
شابا أعمى من والدته، إذا كان 
أعمى،  فولد  أخطأ  أمه  أو  أبوه 
بل  أمه،  وال  أبوه  »ال  أجاب: 
ليتمجد اهلل« )يو9: 1-3(. على 
ضوء آالم املسيح الربيئة وموته 
على الصليب فداء عن البشرية 
مجعاء وعنا، نفهم هذا اجلواب. 
اقرتبت  عندما  نفسه،  فيسوع 
ساعة تسليمه للعذاب واملوت، 
قال: »اآلن، أتت الساعة ليتمجد 
اهلل  ويتمجد  االنسان  ابن  فيها 

فيه« )يو31:13(«.
بفيض  يسوع،  »الرب  وأردف: 
يف  القربان  سر  أسس  حبه  من 
ذاك العشاء الفصحي األخري، بعد 
خروج يهوذا ليسلمه، فبارك اخلبز 
قائال:  تالميذه  وأعطى  وكسره 
جسدي  هو  هذا  كلوا،  »خذوا 
ثم  أجلكم«،  من  يبذل  الذي 
وشكر  وبارك  اخلمرة  كأس  أخذ 
اشربوا  »خذوا  قائال:  وأعطاهم 
منها كلكم. هذه هي كأس دمي، 
من  يراق  الذي  اجلديد،  للعهد 
أجلكم ومن أجل الكثريين ملغفرة 
 .)28-26 )متى26:  اخلطايا« 

احتفل برتبة الغسل يف كابيال القيامة يف بكركي

الراعي: يسوع أعطى أمثولة يف التواضع واخلدمة 
وبفيض من حبه أسس سر القربان

وهكذا جعل نفسه محل الفصح، 
الذي  احليواني  احلمل  من  بدال 
كان يذبح ويصبح وليمة العائلة 
اليهودي.  بالفصح  احملتفلة 
وأسس ربنا للحال سر الكهنوت 
لذكري«  هذا  »إصنعوا  بقوله: 
)لو49:22(. فراح كهنة الكنيسة 
يف  املؤمنة  اجلماعة  مع  يقيمون 
يوم الرب ذبيحة القداس ووليمة 
اخلبز  بشكلي  ودمه  الرب  جسد 
جوهرهما  يف  احملولني  واخلمر 
الروح  وحلول  التقديس  بكالم 
القدس. يف الرسامة الكهنوتية، 
الكاهن،  يدي  األسقف  ميسح 
لكي تصبحا خاصة يسوع املسيح 
يف العامل، وتنقال نعمه، وتكون 
وتصرفه.  خدمته  يف  دائما 
دعوة  إليه  موجها  جبينه  وميسح 
خوف،  دون  من  »إتبعين« 
يوم وتقويك  ترافقك كل  فيدي 
نصلي  وتساعدك.  وتشجعك 
من  املقدسة  الذبيحة  هذه  يف 
أمناء  يكونوا  لكي  الكهنة،  أجل 
للمسيح الذي دعاهم، وللرسالة 

املوكولة إليهم«.
وقال: »يف هذه الليلة املقدسة، 
طيلة  املقدس  القربان  نعرض 
الليل لعبادة املؤمنني، فيصلون 
متذكرين  معه،  ويسهرون 
يف  يسوع  قضاها  اليت  الليلة 
لآلب  مصليا  الزيتون،  بستان 
اآلالم  مواجهة  يف  يعضده  كي 
والصلب. واعتاد املؤمنون زيارة 
لألسرار  تذكارا  كنائس،  سبع 
إنطالقا من  أنشئت  اليت  السبعة 

سري القربان والكهنوت«.
للمسيح  أمانتنا  »لنجدد  وختم: 
نلتقيه  حيث  الرب،  وليوم 
جمتمعني حول ذبيحة جسده ودمه 
من  فنمتلئ  الروحية،  ومائدته 
نعمة حمبته، ونتجدد، ونشهد له 
يف حياتنا البارة وأعمالنا البناءة. 
والتسبيح  الشكر  نشيد  ونرفع 
واالبن  اآلب  القدوس،  للثالوث 
وإىل  اآلن  القدس،  والروح 

األبد، آمني«.
صمد  مت  القداس،  ختام  ويف 
القربان املقدس ليتاح للمؤمنني 
منتصف  حتى  والتأمل  الصالة 

الليل.

الراعي محتفال برتبة الغسل

قال نائب األمني العام لـ »حزب 
خالل  قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل« 
مدارس  أقامته  الذي  احلفل 
»يف  تأسيسها:  بذكرى  املهدي 
إقتصادية  مشكلة  توجد  لبنان 
للكلمة  ما  بكل  حقيقية  مالية 
بأوصاف  أصفها  لن  معنى،  من 
بشعة ألثبت وجودها، فهي تعرب 
دون  من  ببشاعة  نفسها  عن 
نسعى  أن  علينا  ولكن  وصف، 
بهذه  معنيون  فنحن  ملعاجلتها، 
املعاجلة واجلميع يف البلد يتحمل 
املسؤولية، كل من تصدى للشأن 
يتحمل  واإلقتصادي  السياسي 

مسؤولية التفكري باملعاجلة«.
معا  نتعاون  أن  »جيب  أضاف: 
بالتضامن  إال  ينجح  ال  البلد  ألن 
الوطنية،  والوحدة  والتكاتف 
وحنن  معا،  ونقرر  معا  فنفكر 
مهما  النقاشات  على  منفتحون 
بروح املسؤولية وبهدوء  كانت، 
األفضل  هو  ما  لنرى  وعقالنية 
نريد  ال  البلد،  هلذا  يقرر  حتى 
آرائنا عرب اإلعالم وال نريد  إبداء 
جناحات  اآلخرين  على  نسجل  أن 
إخراج  طريقة  يف  تكتيكية 
املوقف، حنن لسنا من هذا النوع 
وال نريد مزايدات ليقبلنا الناس 
الناس  من  موقعنا  نعرف  فنحن 
اإلعالمية.  الفالشات  دون  من 
حركتنا  لتكون  نعمل  مل  كذلك 
يتجزأ  ال  جزءا  اإلجتاه  هذا  يف 
النيابية  لالنتخابات  التمهيد  من 
ما شابه،  أو  البلدية  أو  القادمة 
وال  مزايدات  ساحة  ليست  هذه 
حيتاج  بلدنا  إنتخابية،  منافسة 
لنا  رعاية  ورعايته  رعاية  إىل 
من  نعمل  أن  علينا  وألطفالنا. 
األمان  بر  إىل  بلدنا  إيصال  أجل 
اإلقتصادية  مشاكله  ونعاجل 
هنا  من  واإلجتماعية.  واملالية 
نفسه  البعض  يتعب  ال  وحتى 
كثريا، ال تقولوا عنا ما مل نقل، 
الذي ال  الوقت  وال تسألونا يف 
قراراتنا  نتخذ  عندما  فيه،  إجابة 
سنعلنها على املأل كما نقوهلا يف 
اهلل  وإن شاء  املغلقة،  اللقاءات 
تكون قرارات عاقلة ومسؤولة«.

تتعلق  الثانية  »النقطة  وتابع: 
بإسرائيل، يبدو أن البعض نسي 
أن إسرائيل هي مصدر اإلرهاب 
ومصدر  والعامل،  املنطقة  يف 

والعامل،  املنطقة  يف  التخريب 
وجمازر  وعدوان  حروب  تارخيها 
وشيطنة وأعمال ال ميكن أن يقبل 
بعض  له  أو  سوي  إنسان  بها 
حس من اإلنسانية، تذكرون يف 
نيسان  عدوان  األيام  هذه  مثل 
هلذا  يريدون  كانوا   ،1996 سنة 
العدوان أن يقضي على حزب اهلل 
وعلى مقاومته، وجاء العدوان يف 
وقت كانت السهام الداخلية من 
البعض توجه إلينا بعنوان الرأفة 
املخرز  تقاوم  ال  فالعني  علينا، 
إذا ابتعدوا عن املخرز حتى يدخل 
إىل قلب الوطن عندها نكون قد 
هلم  نستمع  مل  ولكن  محيناكم. 
ورحبت  املخرز  العني  وواجهت 
عدوان  يف  وانتصرنا  املعركة 
تفاهما  وسجلنا   ،1996 نيسان 
العدو  فيه  يعرتف  مكتوب  غري 
بهذه املقاومة ويعرتف به العامل 
مدماك  لنبين  املقاومة،  بهذ 
يف  سواء  التالية  اإلنتصارات 
صد  يف  أو   2000 عام  التحرير 
وليكن   ،2006 عام  متوز  عدوان 
عدوان  يف  جرى  ما  أن  معلوما 
نيسان كان خزيا إلسرائيل وعزا 

لنا وألهلنا وألحبتنا«.
تهديدات  ختيفنا  »لن  وأردف: 
ال  ألنهم  وأمريكا  إسرائيل 
إرادتهم  فرض  يستطيعون 
الواضح،  قرارنا  اختذنا  علينا، 
ويف  وحتمي  تدافع  مقاومة  حنن 

قاسم: حنن مقاومة تدافع وحتمي وتبين وتؤسس يف آن وسنستمر كذلك
آن معها تبين وتؤسس وسنستمر 
الصعوبات  كانت  مهما  كذلك 
نعم  العقوبات.  كانت  ومهما 
بعض  تلحق  أن  أمريكا  تستطيع 
يف  طبيعي  أمر  وهذا  الضرر 
تسطيع  ال  ولكنها  العام  املسار 
من  يريدون  أهدافها.  حتقيق 
يضعفوا  أن  والعقوبات  التهديد 
لتعديل  يدفعونا  وأن  قدراتنا 
قراراتنا، هم بذلك يزيدوننا عزما 
الفرصة  لنا  ويهيئون  وتصميما 
املناسبة  األساليب  عن  لنفتش 
لنكتسب  الشدة  حاالت  يف 
ألننا  بواردنا  تكن  مل  إضافة 
أمورا  ونؤسس  وخنرتع  نكتشف 
ال يفكر فيها العدو وننجح بإذن 

اهلل تعاىل«.
وختم: »لوال املقاومة ملا حتررت 
اإلنشاءات،  من  دعونا  األرض، 
لوال املقاومة ملا خرجت إسرائيل 
ملا  املقاومة  لوال  لبنان،  من 
املقاومة  لوال  داعش،  اندحرت 
ملا مت إنقاذ عدة بلدان يف هذه 
كنا  ملا  املقاومة  لوال  املنطقة، 
املتصدي  املوقع  هذا  يف  اآلن 
الذي حيمي أجيالنا وأهلنا وأحبتنا 
اخليار هو  ولبناننا. من هنا هذا 
خيارنا األبدي ولن نتخلى عنه، هو 
خيار النصر والتحرير واإلستقالل 
وستبقى املقاومة كذلك بسواعد 
جماهديها وستبقى بثالثي اجليش 

والشعب واملقاومة«.

»القوات  حزب  رئيس  استقبل 
يف  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
معراب، عضو كتلة »املستقبل« 
النائبة دميا مجالي يرافقها مدير 
مكتبها حممد ورديين، يف حضور 
األمني املساعد لشؤون املناطق 
جوزف أبو جودة، مستشار رئيس 
»القوات« للشؤون اخلارجية إيلي 
طرابلس  منطقة  منسق  خوري، 
اجمللس  وعضو  دميان  جاد 

املركزي فادي حمفوض.
يف  الزيارة  مجالي  ووضعت 
لشكر  بها  تقوم  جولة  إطار 
يف  جانبها  إىل  وقف  من  كل 
يف  الفرعية  النيابية  اإلنتخابات 

أصررت  وقالت:«لقد  طرابلس، 
األوىل  الزيارة  تكون  ان  على 
للدكتور جعجع باعتبار ان القوات 
إىل  وقوفها  يف  صادقة  كانت 

جانبنا«.
عودتي  بعد  »سأتابع  وقالت: 
من السفر هذه اجلولة على سائر 
القيادات الطرابلسية اليت وقفت 
دولة  طليعتها  جانبنا، ويف  إىل 
الوزير  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
أشرف  اللواء  الصفدي،  حممد 
كبارة،  حممد  النائب  ريفي، 
واجلماعة  اجلسر  مسري  الوزير 
األفرقاء  وسائر  اإلسالمية 

واجلنود اجملهولون«.

مجالي زارت جعجع: القوات كانت صادقة 
يف وقوفها إىل جانبنا
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لـبنانيات

أحيت حركة أمل واللجنة الوطنية 
ال  الذكرى  قانا  جمزرة  إلحياء 
عند  أقيم  باحتفال  للمجزرة   23
برعاية  اجملزرة  شهداء  أضرحة 
االستاذ  النواب  حملس  رئيس 
السيدة  نبيه بري ممثال بعقيلته 
حضور  ويف  بري  عاصي  رندة 
حممد  الدكتور  الثقافة  وزير 
خريس  علي  النواب  داوود، 
عزالدين،  وعناية  بزي  وعلي 
الدكتور  اللبنانية  رئيس اجلامعة 
وجبل  صور  مفيت  أيوب،  فؤاد 
عامل الشيخ حسن عبداهلل، مدير 
والرياضة  الشباب  وزارة  عام 
الشؤون  عام  مدير  خيامي،  زيد 
النواب  جملس  يف  اخلارجية 
العلوم  كلية  عميد  بالل شرارة، 
مسؤول  بدران،  بسام  الدكتور 
عامل  جبل  إقليم  أمل يف  حركة 
علي امساعيل على رأس وفد من 
قيادة اإلقليم واملناطق، أعضاء 
تنفيذية  وهيئة  سياسي  مكتب 
يف احلركة ، رئيس احتاد بلديات 
صور حسن دبوق ورؤساء جمالس 
بلدية واختيارية، مسؤولة مكتب 
شؤون املراة املركزي يف حركة 
أمل سعاد نصراهلل، ممثلني عن 
األحزاب والفصائل الفلسطينية، 
العسكريه  االجهزه  عن  ممثلني 
األندية  عن  ممثلني  واالمنية، 
نسائية،  وهيئات  واجلمعيات 
اهالي  من  وحشد  وفعاليات 

املنطقة وعوائل الشهداء.
اللبناني  الوطين  النشيدين  بعد 
على  اكاليل  أمل ووضع  وحركة 
للحفل  قدم  الشهداء  أضرحة 
من  كل  حتدث   ، فاضل  حسن 
ورئيس  أيوب  فؤاد  الدكتور 
بلدية قانا حممد عطية.ثم كانت 
كلمة للسيدة رندة بري جاء فيها: 
يعيد  التاريخ  قانا  مع  »دائما 
نفسه مكانا لبوح أسرار القداسة 
واجرتاح املعجزات ومساحة خمتارة 
للقيامة والبشارة ... قبل ألفي 
)ع(  املسيح  السيد  إختار  عام 
أحد أعراس قانا لتقديم معجزته 
أرض  إىل  عاد  ومنها  األوىل 
املهد وبيت املقدس حيث موعد 
الوصية  وتالوة  األخري  العشاء 
األسرار  مخيس  يف  لتالمذته 
... بأن أحبوا بعضكم ... لكن 
بثالث وقبل صياح الديك ينتصر 
النكران على احملبة ... وبثالثني 
على  اخليانة  تتقدم  الفضة  من 
الوفاء ويسلك املسيح )ع( درب 
اجللجلة ومن فوقها كانت القيامة 

والبشارة«.

يف  اليوم  حنن  »ها  وقالت: 
اآلتي  الفصح  رحاب  يف  قانا 
صهوة  على  وأبدا  دائما  إلينا 
واألمل  باألمل  نابضا  التاريخ 
والرجاء ... ويف كربالء اجلنوب 
 ... والفداء  بالتضحية  النابضة 
لشهداء  ال23  الذكرى  حنيي 
املنصوري وقانا والنبطية الفوقا 
اجملازر  شهداء  وكافة  وسحمر 
اإلحتالل  قوات  إرتكبتها  اليت 
عناقيد  اإلسرائيلي خالل عدوان 
قانا  مع  فنستعيد   ... الغضب 
بعضا   ... ونيف  عام  ألفي  بعد 
من سر القداسة الذي تعمد بنجيع 
واجلرحى،  الشهداء  مئات  دماء 
ملعنى  احلقيقي  املفهوم  جمسدا 
القيامة والبشارة.. من قانا لكل 
جرح  إستوطن  الذين  اللبنانيني 
ووجدانهم  ذاكرتهم  يف  قانا 
الشهداء  ولذوي   ، مجيعا  لكم 
كل الشهداء ، من دولة رئيس 
جملس النواب األستاذ نبيه بري 
يف  متثيله  شرف  منحين  الذي 
هذا اليوم الوطين ، حتية إعتزاز 
وصدى   ، التقدير  وكل  وحمبة 
صوته اليوم معنا يردد قانا لن 

ننسى«.
وتابعت: »صحيح انه يف قانا جنح 
اإلسرائيلي  العسكري  املستوى 
بان يوقع أكرب عدد من الضحايا 
بابشع إسلوب ميكن أن تتصوره 
قانا  يف  هنا  وصحيح  البشرية، 
على  اصطلح  ما  إرتدت  أيضا 
تسميتها الشرعية الدولية لبوس 
فأنكرت   ، دوره  ولعبت  يهوذا 
الديك  احلقيقة ثالثا قبل صياح 
من  بثالثني  العدالة  وباعت 
أيضا  الصحيح  لكن  الفضة، 
العام  من  نيسان  يف  قانا  يف 
احملطات  كل  يف  وقبلها   1996
العدوانية اإلسرائيلية ، رمبا جنح 
احملتل واملعتدي يف قتل املئات 
لكنه   ، وغدرا  غيلة  أبنائنا  من 
إخفاقا ذريعا  أخفق  بالتأكيد قد 
إرادة احلياة واملقاومة  يف قتل 

واإلنتصار لدى شعبنا«.
أشالء  فوق  »هنا  واضافت: 
الطفولة وحتت خيمة األمم املتحدة 
السياسي  املستويني  وقع 
شر  يف  اإلسرائيلي  والعسكري 
إجرامهما، فقدما نفسيهما بأنهما 
وفاضحا  حيا  أمنوذجا  ميثالن 
إلرهاب الدولة يف العامل، واليوم 
حنيي الذكرى الثالثة والعشرين 
لشهداء قانا وشهداء كل اجملازر 
اليت إرتكبها اإلرهاب الصهيوني 
حتت  وجنوبه  لبنان  مساحة  على 

امل احيت الذكرى ال23 جملزرة قانا عند اضرحة الشهداء
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اللواء  السابق  الوزير  اعلن 
انه  بيان  يف  ريفي  أشرف 
أن  اإلعالم  وسائل  عرب  »تبلغ 
حمكمة املطبوعات قد أصدرت 
تقدم  اليت  القضية  يف  حكما 
يوم  باسيل  جربان  الوزير  بها 
اتهمته بأنه الفاسد األول يف 

اجلمهورية اللبنانية«.
وأستغرب »صدور احلكم دون 
أن ادعى إىل أي جلسة ألقدم 
أؤكد  إثباتات،  من  لدي  ما 
وصلت  ملا  أسفي  للبنانيني 
اليه بعض احملاكم اليت ارتضت 
أن تكون أداة بيد أهل السلطة 
من  األدنى  احلد  مراعاة  دون 

األصول القانونية«.

لن  التهويل  »هذا  وقال: 
املعركة يف  متابعة  يثنينا عن 
وجه الفساد إلنقاذ الوطن مما 
وعلى  الفاسدون  إليه  أوصله 
جربان  األكرب  الفاسد  رأسهم 

باسيل«.
اجلميع  »أطمئن  ريفي:  وختم 
احلياة  تدهورت  مهما  أنه 
فلن  لبنان  يف  السياسية 
النزاهة  على  الفساد  ينتصر 
اللصوص،  حيكمه  لن  ولبنان 
العام  الرأي  أمام  وسأعرض 
األسود  السجل  من  وقائع 
القانونية  واملخالفات  للفساد 
اليت إرتكبت يف مؤمتر صحايف 

السبت املقبل«.

ريفي: تبلغت عرب االعالم احلكم يف قضية اتهامي 
باسيل بأنه الفاسد األول وأستغرب صدور حكم من 

دون أن أدعى إىل أي جلسة

نعم   ... ننسى  لن  قانا  شعار 
لن   ، الشهداء  ننسى هؤالء  لن 
ننسى كيف وأين وملاذا أزهقت 
 ، ذكراهم  حنيي   ، أرواحهم 
لنقول ملن إعتقد وال يزال يعتقد 
أن اسرائيل كيان إستثنائي حيق 
واألمنية  السياسية  ملستوياته 
يف  شيء  أي  فعل  والعسكرية 
أو  حماسبة  دون  العامل  هذا 
مساءلة ، بإن زمن السكوت عن 
املتواصلة  اإلسرائيلية  اجلرائم 
وسورية  وفلسطني  لبنان  حبق 
هذه  مثل  وأن  ينتهي  أن  جيب 
اجلرائم ال يشملها عفو عام وال 

ميكن أن تسقط مبرور الزمن«.
قانا  يف  حنن  »اليوم  وتابعت: 
ويف مقام الشهداء لنقول ،اننا 
كلبنانيني لن ننسى بأن إسرائيل 
هي عدو عابر لكل الطوائف ولكل 
اإلنقسامات السياسية ، عدو ال 
جتاه  وعدوانيته  أطماعه  خيفي 
أرضنا ومسائنا ومياهنا وثرواتنا 
الواحد  عيشنا  ومنوذج  وثقافتنا 
، فمن كان عدوه مثل إسرائيل 
فهو عدو كاف، نعم من قانا لن 
ننسى أن نسأل احلكومة اللبنانية 
نفس السؤال الذي طرحه دولة 
الذكرى  يف  بري  نبيه  الرئيس 
متى   : قانا  لشهداء  العاشرة 
اجلاني  على  دعوى  لبنان  يقدم 
الشعب  يقتل  حتى  ننتظر  هل 
؟  اللبناني وتستباح كل حقوقه 
كل  حيال  أبدا  احلق  من  ليس 
يطالب  أال  حصلت  اليت  اجلرائم 
األوان  آن  لقد  ؟  لبنان حبقوقه 
للبنان الرمسي والشعيب املبادرة 
حنو مقاضاة إسرائيل على فعل 
قتلها اليومي حبق إنساننا، نعم 
على  كلبنانيني  نؤكد  قانا  من 
بكبح  الكفيلة  بالوحدة  متسكنا 
وردعها  إسرائيل  عدوانية  مجاح 
وسيادة  دمائنا  إستباحة  عن 
العيش  يف  وحقوقنا  أرضنا 

بكرامة«.
وختمت: »لقانا وأخواتها اللواتي 
تدفقن كأنهر وجداول متألقة ... 
وكن املكان والزمان الذي جتمع 
فأبكني   ... والدم  الدمع  فيه 
معهن  والبشر  والشجر  احلجر 
وحتى  عام  كل  يف  وكما   ...
حنتفي  سنبقى  العدالة  تتحقق 
وسيبقى  الشهادة  بأعراس 
الصوت والصدى لن ننسى ولن 

نسامح«.
على  جوائز  توزيع  احلفل  وختلل 
لن  قانا  مسابقة  يف  الراحبني 

ننسى. 

أصدر الوزير السابق نقوال تويين 
البيان اآلتي:

التشاؤمية  أحلل  أن  لي  »خطر 
التحليلية لكبار السياسة والعلم 
يومية  مبارزة  يف  والعلوم 
من  عدد  بأكرب  سيفوز  عمن 
وصف  فن  يف  باخليبة  التبشري 

االحتضار.
جيب  انه  ذهين  يف  وورد 
تذكريهم مجيعا بأن هذه األزمة 
من صناعة أيديهم، ولن يطهروا 
على  التماسيح  دموع  ذرفوا  لو 

بؤس األوضاع.
عليهم اجياد احللول الفورية واال 
كل املالمة ستقع على رؤوسهم 

وسوف حياسبون.

وإليكم بعض احللول وغيضا من 
فيض:

- الكف عن البكاء والعويل.
- موازنة تقشفية ال متس بوضع 

عامة الناس.
- حسن إدارة املناقصات ومنع 
اي شراء بالرتاضي من الوزارات 

او املؤسسات العامة.
تعديات  من  ترتب  ما  جباية   -

األمالك البحرية.
على  اإلنفاق  ثلثي  خفض   -

اجلمعيات.
املباني  يف  الوزارات  جتميع   -

احلكومية اململوكة من الدولة.
- مراجعة حسابات االدارة املوقتة 
املشاريع  ومنع  بريوت  ملرفأ 
اجلديدة من طم وردم، واستيفاء 

اموال الدولة املستحقة.
البنك  وحاكمية  االتفاق   -

املركزي ومجعية املصارف على 
لزيادة  فورية  نقدية  معاجلة 

السيولة وخفض الفائدة.
للمقاول  أولوية مطلقة  إعطاء   -

اللبناني واملنتج اللبناني.
- تسديد مستحقات املقاولني.

بإرساء رسوم  - كبح االسترياد 
الفارهة  البضائع  على  إضافية 

لتوفري العمالت.
- إجبار املؤسسات الدولية اليت 
التعامل  على  بالنازحني  تعنى 
بالعملة  الشهري  والتسديد 

تويين إقرتح حلوال للخروج من األزمة
الوطنية.

إضافية  حوافز  إعطاء   -
للتصدير.

العرب  للرعايا  احلدود  فتح   -
بدون تأشرية دخول.

- إلغاء مجيع االمتيازات للنواب 
والوزراء.

جلميع  املالية  الذمة  اعالن   -
العام  الشأن  مسؤولي 

واملؤسسات العامة.
تتخذ  ان  جيب  القرارات  هذه 

فورا وبدون تلكؤ«.



Page 6صفحة 6     

مـقاالت وتـحقيقات

 2019 نــيسان   20 Saturday 20  April 2019الـسبت 

كان على سوريا أن ال تقاتل، أن ختضع للهزمية من دون مواجهة، 
أن تسمح لإلرهابيني بالسيطرة على أقدم عاصمة يف التاريخ، 
أن تقاتل وتصمد  أما  الكربى على أرضها.  وأن تقوم إسرائيل 

وتنتصر، فيعين أن تدفع الثمن حصارًا وجتويعًا.
»النظام السوري يتعامل بعنجهية«، »األسد ربح احلرب، لن ندعه 
يربح السلم«، »علينا االنتقام من األسد«... بهذه التعابري، خيتصر 
دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون معنيون بامللّف السوري، على 
رأسهم مبعوث الرئيس دونالد ترامب إىل سوريا السفري جيمس 
جيفري، سياسة بلدانهم ضد سوريا، يف معرض تربيرهم لتصاعد 

حّدة العقوبات ضد الشعب السوري.
وأتباعهم  األمريكيون  بها  يتعامل  اليت  ذاتها  العقلية  هي 
ال  اليت  الدول  مع  املاضي،  القرن  منتصف  منذ  األوروبيون، 
اقتصاداتها  بلدانها  تفتح  فال  العامل،  يف  لسياساتهم  ختضع 
حالة  الكربى. يف  للشركات  ثرواتها  األمريكي وال تسّلم  للنهم 
الشروط  الئحة  إىل  واستقرارها  إسرائيل  أمن  يضاف  الشرق، 

األمريكية.
ومل يكن قانون »قيصر«، الذي صادق عليه الكونغرس األمريكي 
إجراءات  حزمة  من  واحد  سوى  املاضي،  الثاني  كانون  يف 
سوريا  إلسقاط  واشنطن  اختذتها  ظاملة،  و«عملّية«  »قانونية« 
اقتصاديًا، بعد فشل إسقاطها عسكريًا، يف ما يسّميه أكثر من 
مسؤول سوري بـ«املرحلة الثانية من احلرب«. و »قيصر« أيضًا 
إخضاع  إىل  اهلادفة  اجلديدة،  األمريكية  االسرتاتيجية  من  جزء 
حمور املقاومة. وتعتمد تلك االسرتاتيجية على تكثيف العقوبات 
لتطال - عدا عن الكيانات والشركات واألفراد الذين يرتبطون 
من  كل   - مباشرة  اهلل  وحزب  والسورية  اإليرانية  باملؤسسات 
موارد  يؤّمن  من  أو  واإليرانية  السورية  الدولتني  مع  يتعاون 
تساهم يف االستقرار االقتصادي يف الدولتني، مبا يردع حتى 
الشركات الروسية والصينية عن التعاون مع دمشق وطهران، مع 

توسيع هامش العقوبات يف لبنان لكن ضمن ضوابط.
الزمنية  املهل  تقصري  هو  اجلديدة،  االسرتاتيجية  يف  والبارز   
الفاصلة بني كّل حزمة وحزمة جديدة، بعد أن تبنّي لألمريكيني 
قدرة أطراف حمور املقاومة، ال سّيما الكيانات الرمسية والعسكرية 
ويتوّقع  قصرية.  فرتات  يف  العقوبات  جتاوز  على  الرديفة، 
مراقبون ملسار ملف العقوبات، بالتزامن مع إصدار احلزمة اجلديدة 
ضد إيران يف أيار املقبل، صدور حزمة جديدة تستهدف سوريا، 
تشمل قطاعات حياتية جديدة تؤثر على الشعب السوري. كذلك 
أّكدت مصادر اطلعت على مداوالت تدور يف الكونغرس األمريكي 
لـ«األخبار« أن عددًا من الّنواب سيتقدمون قريبًا بقانون عقوبات 

.»Anti- Assad Assistance« جديد حتت مسّمى

الحصار الجغرايف
ال يقف األمر عند حدود قوانني العقوبات اجلائرة على سوريا، إذ أنه 
صار ممكنًا تشخيص احلصار اجلغرايف على دمشق. فاألمريكيون 
والربيطانيون جياهرون اليوم بسيطرتهم على احلدود اللبنانية - 
السورية عرب دعمهم تشكيل أفواج احلدود الربية اللبنانية، وزرع 
بني  مستقباًل  للفصل  متهيدًا  احلدود،  طول  على  مراقبة  أبراج 
التهريب  البلدين وبني املقاومة واجليش السوري ومنع خطوط 
التجارية من وإىل سوريا مع اشتداد احلصار. املخطط نفسه جيري 
إسقاطه على احلدود األردنية - السورية، عرب زرع أبراج مراقبة 
إنشاء قاعدتني  ترابية وأسالك شائكة، فضاًل عن  ورفع سواتر 

عسكريتني يف الشمال األردني، يف إربد واملفرق. 
وعلم أن األمريكيني يعملون على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة يف 
منطقة السلط مشال غرب األردن. وصعودًا من اجلنوب السوري، 
حنو منطقة التنف، حيث يصّر األمريكيون على استمرار سيطرتهم 
على املثلث احلدودي األردني - السوري - العراقي، وقطع طريق 
عن سوريا.  مقطوعًا  العراقي  الشريان  وإبقاء  دمشق،   - بغداد 
ومع أن املنطقة الواقعة بني مشال السيطرة األمريكية يف التنف 
والضفة الغربية لنهر الفرات على احلدود السورية - العراقية، 
مبعرب  مرورًا  واإليرانيني،  السوري  اجليش  سيطرة  حتت  تقع 
العراق وتواجد  الوضع األمين يف غرب  أن تردي  إاّل  البوكمال، 
القوات األمريكية قرب احلدود، مع انتشار إرهابيي »داعش« يف 
البادية املفتوحة، حيول دون حتّول هذا املعرب إىل شريان حيوي 
العراقي  السياسي  القرار  غياب  مع  رمسي،  وغري  رمسي  بّري 

احلاسم.
الرتكي  السوري واالحتالل  وال يرتك االحتالل األمريكي للشرق 
الفرات  مع العصابات اإلرهابية املسلحة ملناطق ما يسّمى درع 
ممّرًا  السوري  البحر  الغربي، سوى  الشمال  من  إدلب  وحمافظة 
للبضائع، مع سالح العقوبات املرفوع ضد حامالت النفط من أي 
جهة أتت حنو الساحل، واملطاردة العسكرية يف بعض األحيان 

من سفن »التحالف الدولي«.

حصار »الشلل«
يطال احلصار غالبية قطاعات احلياة واالقتصاد يف سوريا، إاّل أن 
الرتكيز على املوارد البرتولية والغاز وقطع الغيار ُيظهر السعي 

املواطنني  يطال  البالد،  يف  عام  شلل  إحداث  إىل  األمريكي 
السوريني أّواًل وكافة قطاعات االنتاج والكهرباء والقطاع الصحي 
انعكاس  يلحظ  األيام،  هذه  دمشق  زائر  الغذاء.  إىل  وصواًل 
الشلل على القطاعات اخلاصة وعلى املواطنني العاديني، فيما 
تستمر قطاعات الدولة السورية بالعمل. وهذا األمر ُيسقط احلجج 
األمريكية الواهية عن أن هدف احلصار هو »النظام السوري« أو 
ماكينة الدولة السورية، ليظهر على أرض الواقع أن التأثري األكرب 

يقع على املواطن السوري. 
أن  املتابعني،  األوروبيني  وبعض  وفريقه،  جيفري  خيفي  وال 
اهلدف احلقيقي هو الضغط على الشعب السوري بهدف دفعه 

إىل التمّرد على الدولة وحتميلها املسؤولية.
املعارضني.  وليس  للدولة  املوالني  تطال  اخلطة  املّرة  وهذه   
إذ يقطن مناطق سيطرة الدولة ما ال يقل عن 18 مليونا ونصف 
آخر مقدراتهم بعد  مليون سوري، وهؤالء مجيعًا ينهش احلصار 

مثاني سنوات من احلرب.
حصارهم  مستوى  من  األمريكيون  رفع  املاضية،  األسابيع  يف 
النفطي، مبا انعكس سريعًا على احلركة االقتصادية يف البالد، 
يف انتظار أن جتد الدولة السورية وحلفاؤها حلواًل عملية للتحايل 
على العقوبات اجلديدة، ال سيما تلك اليت استهدفت سفن نقل 
املواد البرتولية. احلقول السورية كانت تنتج قبل احلرب ما معّدله 
400 ألف برميل يوميًا، ويف عام 2011 تراجع االنتاج النفطي إىل 
حدود 270 ألف برميل مع شح املوارد يف اآلبار القدمية، وكانت 
الدولة السورية قد شرعت يف خطة للتنقيب يف آبار جديدة لرفع 

مستوى االنتاج وتأمني االستهالك احمللي والتصدير.
 أما اليوم، وبعد اخلسائر الفادحة اليت حّلت بالقطاع، ال سّيما ما 
أحدثته سيطرة تنظيم »داعش« على احلقول يف البادية السورية، 
ثم وقوع عدد كبري من احلقول حتت االحتالل األمريكي يف شرق 

حصار سوريا: حرب »الرتكيع« واالنتقام

هذه هي البداية، قاهلا بعض من شارك يف اعتصام االربعاء املاضي، 
يف إشارة إىل رهانهم على تكرار املشهد اجلامع للمتضررين من 
السياسات االقتصادية واالجتماعية والتأسيس عليه. إاّل أّن هؤالء 
حضروا على عجل، وخطاباتهم التقت حمض صدفة، من دون أي 
القطاع  النقابيني ملوظفي  املمثلني  تنسيق بني  أو  إعداد مسبق، 
العام يف املالك واملتقاعدين واملتعاقدين وأساتذة اجلامعة اللبنانية 
رئيس  قاله  ما  وباستثناء  املدنية.  اخلدمة  جملس  والناجحني يف 
االحتاد العمالي بشارة األمسر جلهة امكان عقد مؤمتر نقابي يشمل 
كل األطياف ملواجهة اقتطاع املعاشات، لّوحت خطابات القيادات 
النقابية بـ«انتفاضة اجتماعية«، ال مالمح هلا وال خطة برناجمية وال 

رؤية وال حتى تكتيك.
لكن برزت خالل االعتصام دعوات من نقابيني متقاعدين لتجميع 
على  السلطة  اعتداء  ضد  واملوظفني  واملعلمني  األساتذة  قواعد 
اللبنانية، عصام  اجلامعة  أساتذة  قدامى  رابطة  فرئيس  حقوقهم. 
اجلوهري، أشار إىل أن »املواجهة ال ميكن أن حتصل بهذا التشتت، 

ومطلوب تشكيل قيادة مشرتكة جديدة للتحرك«.
 فيما شّدد النقابي حسن إمساعيل على أن »االعتصامات املتفرقة 
غري جمدية ما دام اجلمهور احلزبي والقيادات النقابية غري متفلتة 

من قرارات أحزابها«. 
ورأى النقابي عدنان برجي أن »جتميع الناس ال يتطلب يف الظرف 
احلالي الكثري من التعبئة، واحلاجة هي لتجميع نقابي وشعيب وإطالق 

حترك ميداني متواصل«.
رئيس احلزب الشيوعي حنا غريب سأل عّما »إذا كانت القيادات 
هو  هذا  للمواجهة.  عاٍل  للسري يف سقف  استعداد  على  النقابية 
التحدي«، مشريًا إىل أّن تظاهرة األول من أيار »مناسبة ملشاركة كل 
أصحاب احلقوق يف حركة شعبية ورفع مطلبني أساسيني مشرتكني 
األول  للقطاعات:  األخرى  اخلاصة  املطالب  للجميع تنضوي فيهما 
تعديل النظام الضرييب باجتاه تصاعدي، والثاني املطالبة بالقبض 

على مكامن اهلدر والفساد«.

    دعوة لتفلت القيادات النقابية من أحزابها السياسية
رئيسة رابطة موظفي اإلدارة العامة نوال نصر، نقلت عن املوظفني 
اإلداريني استعدادهم للدخول يف إضراب مفتوح قبل جالء املوقف 
الرواتب والتقدميات. ومع أن نصر أكدت  النهائي احلكومة حيال 
أن التزام اإلضراب كان واسعًا، أفادت معلومات بأن التحرك شهد 

خروقًا ملحوظة.
ويف االعتصام، بدا الفتًا ما قاله رئيس اهليئة التنفيذية لرابطة 
األساتذة املتفرغني يف اجلامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، جلهة أّن 
»األزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية نظرًا إىل التوازنات اهلشة 
الدولة  فمؤسسات  واملرافق.  املؤسسات  كل  يف  واحملاصصات 
ومرافقها ليست ملكًا هلا إال باالسم. أما بالفعل، فهي ملك للطرف 
وموظفوها  له،  فأرباحها  عليه،  وقعت  الذي  الطائفي  السياسي 
له، وهو يقرر كل شيء فيها، واحلل يكون بسيادة الدولة على 

مقدراتها«.
عن  أعرب  جباوي،  نزيه  الثانوي  التعليم  أساتذة  رابطة  رئيس 
فيما  به،  اللعب  ميكن  ال  التنسيق  هيئة  أن مجهور  إىل  اطمئنانه 
بـ«أننا  تدمري  بهاء  األساسي  التعليم  أساتذة  رابطة  رئيس  جزم 
لن نسمح لكم بإعدامنا، لقد اعتديتم علينا، ومن واجبنا الدفاع عن 

النفس بكل الوسائل«.
ويف  الوهمية  لزوجاتكم يف مجعياتهن  هباتكم  »خفض  ان  وقال 
دوالر،  مليار  من  بأكثر  العجز  خيفض  الفولكلورية،  مهرجاناتهن 
ووقف  دوالر،  مليار  من  أكثر  خيفف  بالرتاضي  الصفقات  وقف 
الفساد الذي أنتم مشجعوه والقائمون به وعليه خيفض العجز بأكثر 

من مخسة مليارات دوالر«.
من جهتهم، حضر الناجحون يف جملس اخلدمة املدنية إىل الساحة، 
حبسب زينة مشيك، للمطالبة حبق طال انتظاره من أربع سنوات، 
»وذنبنا أننا لسنا حمسوبني على أي فئة حزبية، فيما أدخلتم 2500 
حصة  منكم  لكل  كانت  موظف  و5000  دخول  امتحان  بال  عسكري 
اختلفتم  وإن  حقوقنا،  قضم  على  تتفقون  اتفقتم  وإذا  فيهم، 

ختتلفون على تقطيعنا حصصًا«.

 اعتصام جامع ضد اقتطاع املعاشات:

حبث عن قيادة مشرتكة؟
فاتن الحاج

فراس الشويف

الفرات، ميكن القول إن سوريا 
من  ما حتتاجه  ُعشر  تنتج  اآلن 
النفط والغاز، أي حنو 24 ألف 

برميل يوميًا.
يف  بعيدًا  األمريكيون  وذهب 
وجتار  الشركات  على  الضغط 
النفط والغاز. يف األردن مثاًل، 

ملصايف  املشّغلة  الشركات  األمريكي  االقتصادي  امللحق  هّدد 
صهاريج  ينقلون  الذين  للتجار  النفط  إمدادات  لوقف  العقبة 
والفرنسيون  األمريكيون  عمد  لبنان،  ويف  سوريا.  إىل  الوقود 
إىل تهديد أحد أكرب موّردي النفط يف املنطقة ومنعه من إرسال 
بواخر البرتول إىل سوريا، علمًا بأنه حمسوب على فريق 14 آذار، 
وسبق أن جنى مبالغ طائلة طوال احلرب السورية من جتارة النفط 
مع دمشق بعلم األمريكيني. وتعاني العّبارات اإليرانية من عدم 
قناة  من  العبور  جلهة  السورية،  املوانئ  إىل  الوصول  إمكانية 
السويس. ورغم النفي املصري لكالم رئيس احلكومة السورية 
السويس  عبور  من  إيرانية  نفط  عبارات  منع  حول  عماد مخيس 
لكسر احلصار عن سوريا، إاّل أن أكثر من مصدر أكد لـ«األخبار« 
تطبيق املصريني للعقوبات األمريكية، ومرّد هذا األمر إىل ضغوط 

أمريكية يتعرض هلا املصريون.
وفيما كانت عّدة شركات روسية تعمل على إيصال النفط إىل 
وعّطلوا  عدة  روسية  شبكات  أخريًا  األمريكيون  كشف  سوريا، 
قدرتها على العمل. وحاَل تسارع وترية العقوبات دون تشكيل 
املاضية. فضاًل عن  األيام  النفط يف  نقل  تتابع  بديلة  كيانات 
قرارًا  ال متلك  الصني،  خارج  تعمل  اليت  الصينية  الشركات  أن 
بالتعاون مع سوريا يف ملف النفط، خشية العقوبات األمريكية.

الحصار املالي يمرّ بلبنان
رئة  إىل  لبنان  حتّول  األمريكيون  راقب  املاضية،  السنوات  يف 
املصرف  على  املفروضة  العقوبات  ظّل  يف  املالية،  سوريا 
املركزي السوري واملصارف السورية وعدم القدرة على استالم 
األموال أو حتصيلها من أي شريك مصريف يف العامل. لكن ظّلت 
سوريا تستفيد من حنو مليونني دوالر يوميًا إىل حنو 5 ماليني عرب 
لبنان، جراء تبادالت جتارية ومالية حمدودة، ساهمت إىل حّد يف 
تأمني نسبة من القطع األجنيب للسوق السورية. إال أن التحوالت 
اليت تعصف بالسوق النقدية يف لبنان جراء الضغوط األمريكية 
والسياسات النقدية، حولت الدوالر إىل »عزيز«، ما حرم سوريا 

من مبالغ مهمة من القطع األجنيب.
 وال متّر زيارة أي مسؤول أمريكي إىل بريوت، من دون التذكري 
بضرورة إيقاف املصرف التجاري السوري الذي يعمل يف لبنان 
عن العمل، فضاًل عن حتويل البنوك اللبنانية إىل أدوات مراقبة 
للتجار، عرب مراجعة أدق التفاصيل معهم حول مشرتياتهم. وعلى 
سبيل املثال، فإن استرياد القمح إىل لبنان وبعض السلع األخرى 
خيضع للمراقبة الدقيقة، وتتم مساءلة التجار عن الكميات اليت 
اللبنانية،  السوق  حاجة  مع  واملقارنة  لبنان  إىل  إستريادها  يتم 
سوريا،  إىل  املواد  بنقل  يقومون  هؤالء  كان  إذا  مما  والتأكد 

والتهديد مبعاقبتهم!

   يجري تطويق 
سوريا من الحدود 
األردنية واللبنانية 

والعراقية
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ر نّواب حاكم مصرف لبنان األربعة بأنهم »غري مشاكسني«،  ُيصوَّ
ال  املركزي،  املصرف  حلاكم  سابقني  نّواب  عكس  على  وبأنهم 
»يرفعون أي اعرتاض يف وجه رياض سالمة، ويرّددون كل مجلة 
مسح  ما  و2019/3/28(،   ،2019/3/16 يف  )»األخبار«  يقوهلا« 
لسالمة باختاذ الكثري من القرارات بعيدًا من أي رقابة ومساءلة، 
واليتهم...  انتهت  كّلما  هلم  التجديد  فرض  إىل  يدفعه  ما  وهو 
إاّل أن هذا السلوك امُلهادن ليس »ببالش«، أقّله، هذا ما تبينه 
مستندات حصلت عليها »األخبار«، تكشف عن عمليات بيع عقارات 
ميلكها مصرف لبنان، جرت بني احلاكم رياض سالمة ونائبه الرابع 
ال  شخصية«  »منفعة  حتقيق  إىل  وأدت  ساموئليان،  هاروتيون 

جييزها القانون، بل جيّرمها.
تبنّي هذه املستندات أن ساموئليان اشرتى، تباعًا خالل 3 سنوات، 
الشمالي(، مملوكة  )املنت  العقارية  الزلقا  منطقة  عقارات يف   4
البيع األوىل عام 2010، ومشلت  لبنان: جرت عملية  من مصرف 
حق  ساموئليان  ميلك  الذي   ،A/39/232و  A/38/232 العقارين 
استثمارهما، ومتلك زوجته هسميك أغوب باقرادونيان حق الرقبة. 
أّما العملية الثانية، فقد جرت عام 2011، إذ اشرتى ساموئليان 
العقار رقم A/40/232 بقيمة 117 ألف دوالر، ووفقًا لعقد البيع، 
فقد »أقّر البائع، أي مصرف لبنان ممثاًل بشخص سعادة احلاكم 
رقم  شيك  مبوجب  الشاري  من  بقبضه  سالمة،  رياض  األستاذ 
145443 تاريخ 2011/11/11، مسحوب من ِقَبل بنك بيبلوس على 
حسابه لدى مصرف لبنان«. وقد أبرم العقد باالستناد إىل موافقة 
اجمللس املركزي ملصرف لبنان رقم 10/37/1 تاريخ 2010/12/8. 
 A/41/232 العقار  لشراء   ،2013 عام  الثالثة  العملية  جرت  فيما 
لبنان مبوجب  ألف دوالر، دفعها ساموئليان ملصرف  بقيمة 200 
بنك  ِقَبل  من  مسحوب   ،2013/2/4 تاريخ   424476 رقم  شيك 
عقد  أبرم  وقد  لبنان.  مصرف  لدى  حسابه  على  واملهجر  لبنان 
البيع باالستناد إىل موافقة اجمللس املركزي ملصرف لبنان رقم 

13/4/30، تاريخ 2013/1/23.

 عمليات بيع بني مصرف لبنان ونائب 
احلاكم: شبهات »املنفعة اخلاصة«!
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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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Pauline Dib   
pdib@stcharbel.nsw.edu.au 
  02 9740 0919 
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فيفيان عقيقي

ال تشّكل هذه الحالة إال أحد األمثلة عن املنافع التي يوزّعها حاكم 
مصرف لبنان من املال العام )مروان بوحيدر(

ذكر  )رفض  قضائي  ملصدر  وفقًا 
األربع  العمليات  هذه  تنطوي  امسه(، 
»تضارب مصاحل واضح واستغالل  على 
للوظيفة، إذ ال حيّق ألي موّظف أن تكون 
له مصلحة يف اإلدارة اليت يتبع هلا. ومن 
الواضح أن هذه العمليات حصلت مبوافقة 
عليهما  يرّتب  ما  نائبه،  ملصلحة  احلاكم 

»هذه  أن  القضائي  املصدر  يوضح  رشوة«.  وتلقي  دفع  شبهة 
بالوظيفة  امُلخّلة  املمارسات تشّكل خرقًا للمواد املتعّلقة باجلرائم 
ال  إذ  و364(،  و353   351 )املواد  اللبناني  العقوبات  قانون  من 
باالنتخاب  حيّق ألي موّظف أو شخص ندب إىل خدمة عاّمة سواء 
أو بالتعيني أو كّلف مبهّمة رمسية أن يقبل لنفسه أو لغريه بأي 
منفعة خاّصة من اإلدارة اليت يعمل فيها، ويعاقب عليها الطرفان 
بالعقوبة نفسها اليت حيّددها القانون بالسجن والغرامة. فضاًل عن 
أن خمالفة هذه املواد من قانون العقوبات قد مّت حلظها يف املادة 
19 من قانون النقد والتسليف اليت تنّص على إقالة احلاكم من 

وظيفته يف حال اإلخالل بها«.
ال تشّكل هذه احلالة إال أحد األمثلة عن املنافع اليت يوّزعها حاكم 
مصرف لبنان من املال العام، وهي ال تقتصر على متلك العقارات 
أخرى  أشكااًل  تشمل  بل  عليها،  أرباح  وحتقيق  خمّفضة  بأسعار 
ومتنّوعة. ال يتمّيز ساموئليان عن زمالئه، سوى أنه األقدم بينهم، 
إذ توىّل منصب نائب احلاكم الرابع بني عامي 1993 و2003، ومن 
د هلم  ثّم أعيد تعيينه مع النّواب الثالثة اآلخرين عام 2009، وُجدِّ
عام 2014 لوالية ثانية انتهت يف 31 آذار/ مارس املاضي. واآلن، 

حتصل ضغوط كبرية إلعادة تعيينه مع النواب اآلخرين.

تنطوي عمليات 
البيع على 

تضارب مصالح 
واضح واستغالل 

للوظيفة

أبناَء  واألخوات،  اإلخوُة  ها  أيُّ
املارونية  أبرشيِتنا  وبناِت 

األحباء،
يف  السارَّ  اخلرَب  إّن   .1
نسمُعه  الثالِث  اليوِم  صباِح 
باِب  على  اجلالِس  املالِك  من 
قائاًل:  املرميات  ُر  يبشِّ القرِب، 
قاَم  ...لقد  هنا  ليس  ه  »انَّ
 )6  :28 )متى  قال!«  مثلما 
والعيُد  العظيُم  احلدُث  إنه 
وحموُر  أعياِدنا  عيُد  الكبرُي، 
حياِة الكنيسِة واملؤمننَي، ألنَّ 
كَنسيٍّ  ليتورجيٍّ  احتفاٍل  كلَّ 
ال ميكُن ان يِتمَّ إال يف حضوِر 
من  القائِم  الربِّ  املسيِح 
أصبَح  والذي  ِد  وامُلمجَّ املوِت، 

باكورَة الراقدين.
من  يسوَع  الربِّ  وقيامُة   .2
ُظلمِة القرِب منتصرًا على املوِت 
والشرِّ واخلطيئة، ُتشّكُل دعوًة 
لكي  به  املؤمننَي  جلميِع  عامًة 
يف  اليوِم  بعَد  يعيشوا  ال 
والشكِّ  واخلوِف  القبوِر  ظالِم 
َيرجوا  أْن  بل  والرتدِد، 
بأنواِر اجملِد والقيامِة  ويفَرحوا 

ور. مع أبناِء النُّ
أبناِء  من  البعَض  ولكنَّ   .3
يف  يعيشوَن  اليوَم  الكنيسِة 
ظلمِة القرِب، وهم حبالٍة من اخلوِف 
دوَن  ويرتدَّ  ، والشكِّ ِة  واحَلرْيَ
بإمياِنهم،  اجمُلاهرِة  يف 
ليس  يسوَع،  للربِّ  وحمبِتهم 
بسبِب األخطاِء والفشِل بعيِش 
ُيرافُق  الذي  اإلجنيل،  تعاليِم 
وشهادَتها  الكنيسِة  مسريَة 
أيضًا  إمنا  وحسُب،  أحيانًا 
َبعِة  امُلتَّ اجلديدِة  رِق  الطُّ بسبِب 
يف اجملتمع االوسرتالي أو يف 
غرِيه من اجملتمعات، الضطهاِد 
وأبناِئها بشكٍل علينٍّ  الكنيسِة 
ع. هذا اإلضطهاُد جنُده  أو ُمقنَّ
املدارِس  مٍة يف  منظَّ محلٍة  يف 
التعاليِم  لرفِض  واجلامعاِت 
وإفراِغها  واملسيحيِة  اإلجنيليِة 
أو  وفائدِتها،  مضموِنها  من 
وقواننَي  تشريعاٍت  وضِع  يف 
سِة  تتناقُض مع التعاليِم املقدَّ
احُلرياِت  ممارسَة  تهّدُد  أو 
الدينيِة، فيجُد البعُض أنفَسهم 
يرددوَن  وخائفنَي،  حُمَرجنَي 
كالَم بطرَس الرسوِل يف حلظِة 
ضعِفه: »ال أعرُف هذا الرجل« 

)متى 26: 72(.
4. وِخربُة املوِت والشكِّ ترافُق 
مسريَة االنساِن من الَبدِء حتى 
اليوم. فكم يشعُر املرُء مبرارِة 
احلياِة عندما َيصَرُع املوُت عزيزًا 
أو عندما ُيصاُب مبرٍض  عليه، 
ُعَضاٍل جيعُله مبواجهٍة يومّيٍة مع 
املوت. ويترُب االنساُن املوَت 
والشكَّ أيضًا عندما يفَشُل يف 
عمٍل ُمعنّي، أو عندما يتعرُض 
للغشِّ  أو  واخليانِة  للظلِم 
. والعذاِب النفسيِّ واالجتماعيِّ

الفصِح،  عيُد  علينا  وُيطلُّ   .5
يدحرُج  الربِّ  مبالِك  فِإذا 
لُتشرَق  القرِب  باِب  عن  احلجَر 
يف  كما  القيامِة  أنواُر  علينا 
ُظلمَة  عنا  لَتكَشَح  سنة،  كلِّ 
بالقوِة  ولُتزّوَدنا  املوِت، 
الروحّيِة، فننطلَق من جديٍد يف 
مردديَن حبسِب  االميان،  حياِة 
»إّن  املارونية  ليتورجيِتنا 
ها  املسيَح قد قام، فافرحوا أيُّ

األنام.« فالذين محَلُهم إمياُنهم 
من  القائِم  املسيِح  لقاِء  إىل 
حياِتهم  مسريُة  تغرّيْت  القرب، 
واالحباِط  االمِل  خيبِة  من 
والشهادِة  الفرِح  عيِش  اىل 
للقيامة. فِخربُة تلميَذّي عّماوَس 
ذلك،  على  دليٍل  خرُي  هي 
يسوَع  الربِّ  مع  ُسِل  الرُّ ولقاُء 
ثقٍة  كلَّ  أعطاُهم  قيامِته  بعد 
الرجاَء  فيهم  وزرَع  وشجاعٍة، 
اخلوِف  من  وحرَرُهم  الصاحَل 
حاملنَي  فانطلقوا   ، والشكِّ
للشعوِب  السارَة  الُبشرى 
االضطهاداِت  وَسَط  واألمم، 
حبياتهم  خماِطريَن  والعذابات، 
وه،  يف سبيِل َمن آمنوا به وأحبُّ

وهو الرّب يسوع.
عيُد  يصبُح  وهكذا   .6
ْي  ِلسرَّ جتلٍّ  عيَد  الفصِح، 
اللقاِء  االمياِن واحملبِة يف هذا 
أو  املؤمِن  بني  الشخصيِّ 
املسيِح  يسوَع  والربِّ  املؤمنِة 
اللقاُء  املوت. هذا  من  القائِم 
الربِّ  باِع  اتِّ يف  األساُس  هو 
لقيامِته،  للشهادِة  وامَلدخُل 
اإلمياُن  يبقى  دوِنه  وِمن 
اىل  يقوُد  ال  وقد  سطحّيًا، 

ة، أي اخلالص. الغايِة املرُجوَّ

ها األحباء، أيُّ
بعِضنا  مع  نصلي   .7
البعِض يف هذا العيِد املباَرك، 
الدعوَة  مّنا  كلٌّ  يعيَش  لكي 
فنعمَل  إليها،  اهلُل  دعاه  اليت 
وإحالِل  احلقِّ  إحقاِق  ألجِل  معًا 
العدِل والسالِم يف جمتمِعنا، فال 
يعوَد هناك من يتسّرُع بإطالِق 
االحكاِم اجلائرِة وإدانِة اآلخريَن 
ِجزافًا قبَل جالِء احلقائِق، ولقد 
ذلك  من  يسوُع  الربُّ  حّذَرنا 
لئال  ُتدينوا  »ال  قال:  حنَي 
ونصلي   .)7:1 )متى  ُتدانوا« 
أيضًا كأبناِء القيامِة لكي يكوَن 
املرِجَع الوحيَد وامُلْطلَق للحقيقِة 
الربِّ  شخُص  لنا،  بالنسبِة 
وكلُّ  وتعليُمه،  املسيِح  يسوَع 
ما عدا ذلك من أخباٍر وإشاعاٍت 
جيُب  وهناك،  هنا  من  تْصدُر 
ُصها،  ُق من صحِتها وَتفحُّ التحقُّ

قبَل نشِرها واألخِذ بها.
التبشرِي  رسالَة  إنَّ   .8
مسؤوليٌة  هي  الكنيسِة  يف 
الِعلمانينَي  بني  مشرَتكٌة 
وامُلكرَّسني، وتنطلُق من تلبيِة 
يسوَع،  الربِّ  باِع  التِّ النداِء 
ُد  وتتجسَّ بقيامِته،  واالمياِن 
لروحانيِة  وواٍع  ُحرٍّ  بعيٍش 

كان  اإلطاِر  هذا  يف  اإلجنيل. 
وانطالقُة  األبرشيُّ  اجملمُع 
يف  املارونيِة  الروحانيِة  سنِة 
من  تهِدُف  واليت  أبرشيِتنا، 
اىل  املوضوعِة  الربامِج  خالِل 
عائيِّ  والرَّ الروحيِّ  ِد  التجدُّ
واالمياني. فاإلمياُن ليس عبادًة 
وعقائَد وحسُب، إمنا هو عيٌش 
املسيحية،  للفضائِل  ملموٌس 
فافّيِة  للشَّ واضٌح  واعتماٌد 
أَخويٌّ  وحضوٌر  حياٍة،  كَمنهِج 
الذين  جانِب  إىل  وإنسانيٌّ 
احلبِّ  عالماِت  عن  يبحثوَن 

والرجاِء يف حياِتهم.
اخلتاِم  يف  وُنصلي   .9
الساّرُة  الُبشرى  تكوَن  لكي 
بأنَّ املسيَح حيٌّ وحاضٌر، وهو 
يسرُي مَعنا على دروِب احلياة، 
مصدَر ِنَعٍم وسالٍم وفرٍح عليكم 
ُصوَن،  لَّ مجيعًا. وألّننا بالرجاِء خُمَ

فْلُنرّدْد بإمياٍن قائلني:
املسيُح قام ....حقًا قام!

وحنن شهوٌد على ذلك!

+ املطران أنطوان-شربل 
طربيه

راعي أبرشية أوسرتاليا 
املارونية

رسالة صاحب الّسيادة املطران أنطوان-شربل طربيه مبناسبة عيد الفصح 2019
وقام يف اليوم الثالث
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 WoolWorths قّررت جمموعة
 Big Wإغالق حنو ثالثني متجر لـ
أداؤها  اليت صنف  املتاجر  من 
مركزين  إىل  إضافة  بالضعيف 
السنوات  خالل  وذلك  للتوزيع 
هذه  وتأتي  القادمة.  الثالث 
اخلطوة يف ظل اإلرتفاع املستمر 
لعدد املتسّوقني عرب اإلنرتنت.

هذه  أن  اجملموعة  وأعلنت 
اخلطوة ستكّلفها أكثر من 370 
مليون دوالر غري أنها مل تعلن 
سيتم  بالتحديد  متاجر  أي  عن 
املوظفني  عدد  عن  أو  إغالقها 

الذين سيخسرون وظائفهم.
أنها  أكدت  أنها  غري 

متكن املقامر األسرتالي ريتش 
الف   65 مببلغ  الفوز  من  أليت 
دوالر، فيمة الرهان مع صديقه 
روي يونغ، مقابل املكوث 30 

يوما يف الظالم.
»سكاي نيوز«  وحبسب وكالة 
الصديقني  فان  الروسية 
الرهان  بنود  بتوثيق  قاما 
نص  والذي  قانوني،  بعقد 
غرفة  داخل  أليت  مكوث  على 
أي  على  حتتوي  ال  مظلمة 
شهر  ملدة  اإلضاءة  من  نوع 
خصمه مجيع  توفري  مع  كامل، 
يف  مبا  األخرى  الراحة  وسائل 
وحوض  مرحيا،  سريرا  ذلك 
استحمام، ومجيع أنواع الطعام 

اليت يطلبها.
وقضى االتفاق بعدم تواجد أي 
جهاز إلكرتوني ميكن أن يكون 
الغرفة،  داخل  للضوء  مصدرًا 
مباشر  ببث  الغرفة  مراقبة  مع 

قضى 30 يوماً داخل غرفة مظلمة 
بسبب رهان!

على مدى 24 ساعة للتأكد من 
أودع  فيما  باالتفاق،  التزامه 
تأمني،  شركة  لدى  الطرفان 
لدفعها  دوالر  ألف   100 مبلغ 
للطرف اآلخر يف حال مل يستطع 

أحدهما من إمتام الرهان.
الطرفني  بني  العقد  نص  كما 
على حتليل عينات من بول أليت 
بشكل منتظم، للتأكد من عدم 
حالته  حيسن  دواء  أي  تناوله 
البقاء  عليه  ويسهل  النفسية، 

يف الغرفة املظلمة.
وبعد 20 يوما من الرهان، كانت 
حالة أليت النفسية جيدة وكان 
قريبا من كسب الرهان، إال أن 
صديقه يونغ بدأ يفاوضه إلنهاء 

الرهان وختفيض املبلغ.
وقد متكن يونغ من اقناع أليت 
ينهي  أن  مفاوضات،  بعد 
الرهان باحلصول على مبلغ 65 

ألف دوالر.

موقع  مؤّسس  والد  حّض 
أسانج  جوليان  »ويكيليكس« 
إعادة  على  األسرتالية  احلكومة 
ابنه إىل بالده، بعد اعتقاله يف 

لندن.
والد  شيبتون،  جون  وكان 
أسانح، سكرتري حزب ويكيليكس 
ابنه،  أّسسه  الذي  السياسي 
الشيوخ  جملس  انتخابات  خالل 
نتيجة  وسّجل   ،2013 عام 

متواضعة.
أن  إعالم  وسائل  وأوردت 
عيد  كل  يف  ابنه  زار  شيبتون 
ميالد، يف السفارة اإلكوادورية 
منذ  فيها  أقام  اليت  لندن،  يف 
بناًء  توقيفه،  العام 2012 حتى 
على طلب تسليم أمريكي بتهمة 
ومذكرة  معلوماتية«،  »قرصنة 
أصدرها القضاء الربيطاني تلك 
السنة، المتناع أسانج عن املثول 

أمام حمكمة.
وقال شيبتون لصحيفة »صنداي 
يف  الصادرة  صن«  هريالد 
اخلارجية  وزارة  »على  ملبورن: 
األسرتالية ورئيس الوزراء اختاذ 
ل مبجرد  كن أن حيحُ خطوة. ذلك ميحُ
إرضاء اجلميع. أجريت مناقشات 
بني سيناتور ومسؤول بارز يف 
أسانج  لتسليم  اخلارجية،  وزارة 
اىل أسرتاليا« اليت شدد رئيس 
وزرائها سكوت موريسون على 
»معاملة  يتلقى  لن  مواطنه  أن 

خاصة« من كانبريا.

مبظهر  دم  صحُ أنه  إىل  وأشار 
ابنه لدى اعتقاله يف السفارة، 
مضيفًا: »رأيت كيف كان على 
أسفل  إىل  محله  الشرطة  رجال 
الدرج، مل يكن يبدو جيدًا. عمري 

والد أسانج يطالب أسرتاليا 
باستعادة ابنه واإلكوادور تشكو 

»هجمات إلكرتونية«

منه،  حااًل  أفضل  وأنا  سنة   74
وعمره 47 سنة. هذا قاٍس جدًا. 
لشهور كان يعيش مثل موقوف 
ومل  احلراسة،  شديد  سجن  يف 
الذهاب  على  حتى  قادرًا  يكن 
هناك  وكانت  املرحاض،  إىل 

كامريات تالحق كل حتركاته«.
أعلنت  ذاته،  السياق  يف 
اللجوء  سحبت  اليت  اإلكوادور 
تعّرضت  أنها  أسانج،  من 
وقالت  إلكرتونية.  هلجمات 
باوال  ماريا  الداخلية  وزيرة 
اعرتاض  يف  »جنحنا  رومو: 
ملؤّسسة،  إلكرتونية  رسالة 
لبلدية. على رغم  وعلى صفحة 
هذه اهلجمات يف األيام األخرية، 
حلكومة  موقع  أي  يتعّرض  مل 
أساسية يف  جهات  وال  مركزية 
أو  الخرتاق  اخلاص،  القطاع 

لعملية نشر غري الئقة«.
ولساعات السبت، احتلت صورة 
بلدية  موقع  صفحة  ألسانج 
يف  اعتقاله  بعد  تظهره  المانا، 

لندن.
وكانت رومو ذكرت اخلميس أن 
»مقربًا« من أسانج متورط خبطة 
لزعزعة حكم الرئيس اإلكوادوري 
مع  بالتواطؤ  مورينو،  لينني 
ريكاردو  السابق  اخلارجية  وزير 
اإلكوادوري  والرئيس  باتينيو 
»واثنان  كوريا  رافايل  السابق 
من قراصنة املعلوماتية الروس 

يقيمان يف اإلكوادور«.
والشخص »املقّرب« من أسانج 
الذي  بيين،  أوال  السويدي  هو 
أوقف احرتازيًا فيما كان حياول 
وأعلنت  اليابان.  إىل  التوّجه 
هم  اتحُ أنه  اإلكوادورية  النيابة 

مبهامجة »أنظمة معلوماتية«.

الشرطة الربيطانية تدخل أسانج سيارة بعد اعتقاله )أ ب(

أمام  األسرتاليون  تسّمر 
على  لالطالع  التلفاز  شاشات 
هلذا  الفدرالية  املوازنة  بنود 
العام واليت جاءت خميبة لآلمال 
احملللني  من  الكثري  وفق 
الرغم  وعلى  االقتصاديني. 
من النربة الواثقة لوزير اخلزانة 
صفت  وحُ فرايدنربغ،  جوش 
سياسية  بأنها  امليزانية  هذه 
عربها  االئتالف  يسعى  بامتياز 
االنتخابية  القاعدة  السرتضاء 
واملكونة  لالئتالف  تقليديًا 
الصغرية  األعمال  أصحاب  من 
فئات  حساب  على  واملتوسطة 

أخرى يف اجملتمع.
اخلرب اجليد الذي محلته امليزانية 
وإن مل يكن جديدًا  العام  هلذا 
هو التخفيضات الضريبية اليت 
عشرة  زهاء  منها  سيستفيد 
تصل  حبيث  أسرتالي  ماليني 
يف قيمتها القصوى إىل 2160 
الدخل  ذوات  للعائالت  دوالر 
مع  طرديًا  وتتناسب  املزدوج 
سنويًا  يتجاوز  ال  حبيث  الدخل 

126 ألف دوالر.
أما األعمال الصغرية واملتوسطة 
فاعتربت املستفيد األكرب وقال 
خبري االقتصاد رضوان محدان يف 
 sBs ArABic24 حديث لراديو
إن تغيري قوانني ما يعرف بالـ 
ستسمح  واليت   Write off
ألصحاب هذه األعمال باحلصول 
على  ضريبية  ختفيضات  على 
اليت  األصول  من  مشرتياتهم 
تصل قيمتها إىل 30 ألف دوالر، 
ستعطي دفعة جيدة هلذه األعمال 
اليت يشرتط أال تتجاوز مبيعاتها 

السنوية 50 مليون دوالر.
األكرب  احلافز  أن  واعترب محدان 
امليزانية  هذه  قدمته  الذي 
متثلت  األعمال  ألصحاب 
العام  الضريبة  نسبة  بتخفيض 
من  نزواًل   %27.5 إىل  القادم 
تصل  أن  على  حاليًا   %28.5
 2022 العام  حبلول   %25 إىل 
وأضاف: »هذا البند هو احلافز 

خبري اقتصادي: معونة 75 دوالر 
لفواتري الطاقة »إهانة« واملوازنة 

مل تأِت جبديد
يف  التجاري  للقطاع  احلقيقي 

البالد.«
وباالنتقال إىل أبرز اخلاسرين، 
املالية  الدفعة  أن  محدان  قال 
ملرة واحدة واليت ال تتجاوز 75 
دوالرًا للمتقاعدين و125 دوالرًا 
الدخل  ذوات  من  للعائالت 
املنخفض للمساعدة يف تغطية 
ليس  الطاقة  فواتري  نفقات 

سوى »إهانة« هلذه الفئات.
الفئة  إىل  النظر  محدان  ولفت 
األكرب  اخلاسر  اعتربها  اليت 
»الشرحية  بالقول:  العام  هلذا 
عن  دخلها  يقل  اللي  املنسية 
أي  دوالر  الف   40 من  اقل 
إعانات  على  يعيشون  ممن 
سنرتلنك مل حيصلوا حتى على 
أن  علمًا  الطاقة  فواتري  دفعة 
مكانها  تراوح  اإلعانة  دفعات 
ومتلقوها  طويلة  سنوات  منذ 
معيشية  ضغوط  حتت  يرزحون 

هائلة.«
فإن  امليزانية  أرقام  وحبسب 
متديد  إىل  ستسعى  احلكومة 
الالجئني للحصول  انتظار  فرتة 
أشهر  ستة  من  إعانات  على 
بهدف  شهرًا  عشر  اثين  إىل 
خالل  دوالر  مليون   77 توفري 
أربع سنوات. محدان اعترب هذا 
لثين  سياسية  رسالة  التحرك 
يف  االستقرار  عن  الالجئني 
العامل  األغلى يف  من  يعد  بلد 
»الناتج القومي اإلمجالي يناهز 
وبالطبع  دوالر  ترليون   1.6
بضعة  توفري  ليس  اهلدف 
ما  بقدر  املاليني  من  عشرات 

هو رسالة واضحة لالجئني.«
الكيفية  عن  محدان  وتساءل 
اليت ستسعى من خالهلا حكومة 
العام  الدين  سد  إىل  االئتالف 
مليار   360 يناهز  بات  الذي 
علمًا  عشر سنوات  خالل  دوالر 
أن فرايدنربغ أقر بأن الفائض 
خالل السنوات األربع املقبلة لن 

يتجاوز 45 مليار.
sBs :املصدر

مل تعد املنطقة ذات الرمز الربيدي 
 edgecliff تضم  واليت   2027
مناطق  أغنى   Point PiPer و 
أسرتاليا بعد اليوم بارغم من أنها 
احتفظت بهذا اللقب لسبعة اعوام 

متتالية.
 PAlm BeAch واليوم حتّل منطقة
على شواطئ سيدني الشمالية يف 
حبسب  الثراء  من  األول  املركز 

مكتب الضريبة األسرتالي.
الضريبة  مكتب  أرقام  وحبسب 
منطقة  سكان  دخل  متوسط  فإّن 
 1279 وعددهم   PAlm BeAch
يف   $230330 كان   2018 عام 
السنة يف حني كان متوسط دخل 
 $187769  edgecliff سكان 

يف السنة.
 PAlm منطقة  وتضم  هذا 
BeAch ذات الرمز الربيدي 2108 
كاًل من scotlAnd islAnd و
و  coAsters retreAt
 greAt mAckerel BeAch

currAWong BeAch و
فجاءت  الواليات  باقي  يف  أّما 
و   cottesloe منطقيت 
غرب   PePPermint grove
مدينة بريث يف املرتبة األوىل يف 
والية غرب أسرتاليا وكان متوسط 

دخل سكانهما 155.264$.
الربيدي  الرمز  حل  فكتوريا  ويف 
3142 يف املرتبة ألوىل اي مناطق 
 hAWksBurn And toorAk
يف املرتبة األوىل ومتوسط دخل 

الفرد 193.904$.

 PAlm BeAch سّكان منطقة
األعلى دخالً يف اسرتاليا

ويف العاصمة الفدرالية كانربا تعترب 
 forrest. griffith. مناطق 
 mAnukA And red hill
دخل  متوسط  يصل  اذ  األغلى 

سكانهم لـ 110.394$.
جاء  كوينزالند  إىل  باالنتقال 
ملناطق   4007 الربيدي  الرمز 
 Ascot. hAmilton And
مشال   hAmilton centrAl
اذ  األوىل  املراتب  يف  بريزبن 
لـ  السكان  دخل  متوسط  وصل 

.107.478$
أّما يف جنوب اسرتاليا فجاء الرمز 
 hyde ملناطق   5064 الربيدي 
 PArk. mAlvern And
unley حيث يسكن 6587 مواطن 
يف املرتبة األوىل ووصل متوسط 

الدخل هناك لـ 93.871$.
فكان  األفقر  املناطق  ناحية  ومن 
املرتبة  يف   2308 الربيدي  الرمز 
اليت تشمل  املنطقة  االوىل وهي 
 neWcAstle university
ال  اذ   And cAllAghAn
يتخطى دخل الفرد هناك 20.589$ 

يف العام.
أّما ثاني أفقر منطقة يف اسرتاليا 
 4611 كوينزالند  يف  فهي 
 mArshlAnds And وتشمل 
ال  الفرد  mondureودخل 

يتخطى 23.225$.
 1100 بني  ومن  للمهن  وبالنسبة 
فقط  مهنة   72 هناك  كان  مهنة 
من  اكثر  الرجال  فيها  يتقاضى 

النساء.

احلكومة  السياحة  قطاع  طالب 
الفيدرالية بتسهيل اجراءات النظر 
على  للحصول  التقدم  بطلبات 
تاشرية الزيارة الغراض السياحة 

بسبب طول فرتة االنتظار.
 ويريد قطاع السياحة االسرتالي 
ادخال  الفيدرالية  احلكومة  من 
تاشرية جديدة حتمل تسمية »فيزا 
حلاملها  وتسمح  احلياة«  مدى 
السياحة  لغرض  اسرتاليا  بدخول 

من دون احلاجة اىل جواز سفر.
االسرتالي  السياحة  وقال جملس 
للحكومة  املقدمة  عريضته  يف 
االخرية  اعالن  قبيل  الفيدرالية 
اسرتاليا  يوصي  بانه  مليزانيتها 
باالستثمار يف اصدار »فيزا مدى 
احلياة« للزوار الدائميني السرتاليا 

قطاع السياحة يطالب باصدار »فيزا 
مدى احلياة« لزيارة اسرتاليا

عملية  لتخفيف  السياحة  الغراض 
التدقيق واالنتظار عليهم.

باصدار  مطالباته  اجمللس  ويربر 
هذه التأشرية بالقول بان معظم 
وخاصة  اجلوار  دول  من  السواح 
االغنياء منهم يرتكون امر حتديد 
يرومون  اليت  السياحية  الوجهة 
الذهاب هلا اىل اخر حلظة خاصة 
مقيمني  يكونون  قد  وانهم 
اندونيسيا  يف  الزيارة  الغراض 
ومن  سنغافورة  او  ماليزيا  او 
زيارة  اخر حلظة  يقروون يف  ثم 

اسرتاليا.
ويشري اجمللس اىل ان االجراءات 
امر اصدار  يتطلبها  اليت  الطويلة 
حاليا  بالسياحة  اخلاصة  التاشرية 
وطول فرتة االنتظار قد جتعل من 
هؤالء  من  الكثري  تفقد  اسرتاليا 
زيارتها  يقررون  الذين  السواح 
يف اللحظات االخرية اثر وصوهلم 

للدول اجملاورة هلا.
ويقول اجمللس بان تعزيز موارد 
النظر  لتسهيل  اهلجرة  وزارة 
التأشرية  على  احلصول  بطلبات 
فرتة  وتقليل  اسرتاليا  لزيارة 
يف  خاصة  جدًا  مهم  االنتظار 
اهلند  من  القادمني  السواح  حالة 

والصني.
ويطالب اجمللس ايضا بتخصيص 
له  اضافية  دوالر  مليون   60
ضمن امليزانية الفيدرالية لغرض 
زيادة تنافسيته مع بقية قطاعات 
من  القريبة  للدول  السياحة 

اسرتاليا.
sBs :املصدر

منطقة  يف  مستودع  ستغلق 
monsArto يف والية جنوب 
 ،2021 العام  يف  أسرتاليا 
منطقة  يف  آخر  ومستودع 
WArWick يف كوينزالند بعد 

سنتني.

 WoolWorths تزال  وال 
املالك  مع  مبفاوضات  تقوم 
اإلقفال  كلفة  قدرت  أنها  غري 
موّزعة  دوالر  مليون   270 بنحو 
اإلجيار  عقد  فك  تكاليف  بني 
من  املوظفني  فصل  ودفعات 
 100 حنو  إىل  إضافة  العمل 
التكاليف  من  دوالر  مليون 

األخرى.
الرئيس  يقول  جانبه  من 
 BrAd BAnducci التنفيذي
إن WoolWorths ستحاول 
أن تقّدم وظائف بديلة للموظفني 
املتضّررين غري أنه قال أن هذه 
القرارات ستتخذ بعد درس كل 

حالة على حدى.
 WoolWorths ومتلك  هذا 
واليت   Big W لـ  متجر   183
عدة  منذ  لإلستمرار  تكافح 
سنوات غري أنها حققت خسارة 
خالل  دوالر  ماليني   110 بقدر 

السنة املالية املاضية.
sBs :املصدر

إغالق ثالثني متجر لـBig W يف كافة أحناء أسرتاليا
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امسك فإن عليك حتديث تفاصيل 
تسجيلك عرب اإلنرتنت.«

ال  الذين  اإلسرتاليني  بإمكان 
اإلنرتنت  استخدام  يستطيعون 
ورقية  تسجيل  استمارة  أخذ 
من أٍي من مكاتب AEC أو من 
’الربيد األسرتالي‘. وجيب إعادة 
الطلبات املعّبأة بصورة صحيحة 
اللوائح  إقفال  قبل   AEC إىل 

االنتخابية.
األسرتاليني  على  يتعنّي  كما 
عشرة  سبع  العمر  من  البالغني 
مثاني  سيبلغون  لكنهم  سنة 
 18 يف  العمر  من  سنة  عشرة 
ذلك  قبل  أو   2019 أيار/مايو 
والتصويت  التسجيل  التاريخ 

يف االنتخابات الفدرالية.
ستكون  املقبلة،  األسابيع  يف 
هناك محلة إعالمية شاملة تقوم 
اإلعالم  وتتضّمن   AEC بها 
االجتماعي والتلفزيون والراديو 
والربيد  املطبوعة  واملواد 
األسرتاليني  إلعالم  اإللكرتوني 
بكيفية املشاركة يف االنتخابات 

وباخليارات املتاحة هلم لذلك.
الناخبني  بإمكان  »سيكون 
أيًضا الوصول إىل مواد تتعلق 
اإلجنليزية  باللغة  باالنتخابات 
 AEC أخرى عرب موقع  لغة  و29 
www.AEC. اإللكرتوني 

».gov.Au/trAnslAtEd
ميكنك  مساعدة  إىل  احتجت  إذا 
الرتمجة  خبدمة  االتصال  أيًضا 

اهلاتفية على الرقم:
  .1300720132 

االنتخابات  عن  اإلعالن  مّت  لقد 
مجيع  على  وجيب  الفدرالية 
األسرتاليني املبادرة إىل العمل 
مسّجلون  أنهم  من  للتأّكد  اآلن 
من   8 الساعة  قبل  للتصويت 
مساء اخلميس 18 نيسان/أبريل 

.2019
وقال مفّوض االنتخابات السيد 
ُيلزم  القانون  إن  روجرز  توم 
األسرتاليني  املواطنني  مجيع 
سنة   18 العمر  من  البالغني 
والتصويت  بالتسجيل  وأكثر 
يف االنتخابات الفدرالية يف 18 

أيار/مايو.
وقال السيد روجرز: »التسجيل 
والتصويت إلزامي. وإذا مل تكن 
مسّجاًل فإنه لن ميكنك التصويت 

يف االنتخابات 
الفدرالية 2019.

اإلنرتنت  عرب  التسجيل  »ميكنك 
أو  العادي  حاسوبك  باستخدام 

اللوحي أو هاتفك الذكي.«
روجرز  السيد  حّث  كذلك 
املسّجلني  األسرتاليني  مجيع 
وجود  من  التأّكد  على  اآلن 
اللوائح  على  تفاصيلهم  أحدث 

االنتخابية.
أنك  من  متأّكًدا  تكن  مل  »إذا 
مسجٌل بصورة صحيحة للتصويت 
أو،  اإلنرتنت  عرب  التأّكد  ميكنك 
إذا احتجت إىل مساعدة، اتصل 
بنا على الرقم 1300 720 132.

»وإذا كنت مسّجاًل على اللوائح 
منذ  انتقلت  لكنك  االنتخابية 
غّيت  أو  األخية  االنتخابات 
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تسّجل اآلن لالنتخابات 
الفدرالية 2019

عن  األسرتالية  الشرطة  أعلنت 
مقتل رجل أمن وجرح 3 أشخاص 
آخرين، يف إطالق نار قرب ملهى 

ليلي شعيب يف ملبورن.
الشرطة:  يف  مسؤول  وقال 
يبدو  كما  النار  إطالق  »حدث 
من سيارة على حشد كان يقف 
مرّوع.  عمل  إنه  امللهى.  خارج 
أضخم  ومن  مزدحم  ملهى  هذا 
األحياء  أحد  ملبورن، يف  مالهي 

األكثر ازدحامًا يف املدينة«.
 4 نقل  إىل  الشرطة  وأشارت 
 3 هم  مستشفى،  إىل  أشخاص 
دوره  ينتظر  كان  ورجل  حراس 
أن  واستدركت  امللهى.  لدخول 
يزال  ال  فيما  تويف،  أمن  رجل 

رجل يف حال حرجة.
الشرطة  باسم  ناطقة  ورّجحت 
مرتبطًا  النار  إطالق  يكون  أال 

باإلرهاب، فيما أوردت صحيفة 
أن  ملبورن«  أوف  ايج  »ذي 
فرضية  على  يعملون  احملققني 
دراجات  أصحاب  عصابات 

نارية.
التحقق  أيضًا  الشرطة  وحتاول 
طراز  من  سيارة  كانت  إذا  مّما 
شوهدت  سوداء،  »بورشه« 
عليها  وُعثر  احلّي  تغادر  وهي 
صلة  على  ذلك،  بعد  حمرتقة 

باحلادث.
منفصلة  حوادث   4 وأسفرت 
الشهر  ملبورن  يف  نار  إلطالق 
املاضي، عن مقتل 5 أشخاص. 
نادرة  اجلماعي  القتل  وعمليات 
يف أسرتاليا، حيث قوانني محل 
قتل  منذ  جدًا  مشّددة  األسلحة 
35 شخصًا عام 1996 يف بورت 

آرثر.

قتيل و3 جرحى بإطالق نار يف 
ملبورن

محققون يعاينون مكان الحادث يف ملبورن )أ ب(

بيل  العمال  حزب  زعيم  أثار 
بشأن  سياسًيا  اشتباًكا  شورتن 
أخرب  أن  بعد  التقاعد  صناديق 
أي  لديه  »ليس  بأنه  الناخبني 
على  الضرائب  لزيادة  خطط« 
أربع  من  الرغم  على  مدخراتهم 
جلمع  انتخابية  عمالية  سياسات 
ما ال يقل عن 18.9 مليار دوالر 

على مدى عشر سنوات.
العمال  حزب  خطط  فبموجب 
مليون  من  أكثر  يدفع  أن  ميكن 
على  أكرب  ضريبة  أسرتالي 
يف  مبا  التقاعدية،  مدخراتهم 
صرامة  أكثر  قيود  فرض  ذلك 
صناديق  يف  املدفوعات  على 
على  أكرب  وضريبة  التقاعد 
املساهمات للعمال ذوي الدخول 

األعلى.
لتوضيح  العمل  حزب  اندفع 
السيد  »احنشر«  أن  بعد  موقفه 
شورتن أيًضا حول سياسة التغي 
األثر  عن  سئل  عندما  املناخي 
بتخفيض  لتعهده  االقتصادي 
الكربون، مبا يف ذلك  انبعاثات 
للمصنعني  خطة تصاريح جديدة 

واملنتجني.
سكوت  الوزراء  رئيس  وأعلن 
اي  جيري  لن  أنه  موريسون 
التقاعد  مدخرات  على  تغييات 
االنتخابات، مضيًفا  فاز يف  إذا 
أال  »جيب  شورتن  السيد  أن 
العمال  حزب  سياسات  ينسى« 

لزيادة اإليرادات.
وتفاقم النقاش االقتصادي يوم 
وزارتا  اصدرت  عندما  األربعاء 
اخلزانة واملالية تقرير التوقعات 
املالية ملا قبل االنتخابات، وهو 
ميزانية  أساس  سيضع  حتديث 

احلملة االنتخابية.
وعلى النقيض من ذلك ، يتعمق 
بشأن  السياسي  التناقض 
العمال  حزب  ضريبة  سياسات 
على  دوالر  مليار   157 جلمع 
مدى عشر سنوات، وفًقا لتحليل 
على  لتغييات  منافس  حكومي 
ضريبة بيع املمتلكات )باستثناء 
الريع  وضريبة  العائلي(  املنزل 

ومدخرات العائلة.
املدير  رايس،  مايكل  وقال 
التنفيذي ملؤسسة رايس وارنر، 
إن سياسات حزب العمال تتسم 
كزيادات  التأهل  من  بدرجة 
زيادة  خطة  وكذلك  ضريبية، 
 56 مبقدار  الضريبية  اإليرادات 
على مدى عقد من  مليار دوالر 
املسرتدة  املبالغ  تقليص  خالل 
حساب  على  الضرائب  من 

توزيعات األرباح.
وقال يبدو أن »زعم حزب العمال 

جديدة[  ضرائب  فرض  ]عدم  بـ 
يتعارض مع هذه السياسة«.

السيد  الصحفيون  وسأل 
إذا  ما  الثالثاء  يوم  شورتن 
»زيادة ضرائب  كان سيستبعد 
التقاعد او فرض ضرائب جديدة 
أي  لدينا  »ليس  فأجاب  عليه« 
على  الضرائب  لزيادة  خطط 

التقاعد«.
استبعاد  حول  على سؤال  وردا 
اي تغيي، قال: »ليس لدينا أي 
خطط لفرض أي ضرائب جديدة 

على التقاعد«.
على  االسئلة  ضغط  وحتت 
استبعاد ضرائب جديدة أو زيادة 

ضرائب، قال: »بالتأكيد«.
العمال  سياسات  وتتضمن 
األربع املتعلقة بالتقاعد ختفيض 
العتبة الضريبية على مساهمات 
يعين  مما  العالي،  الدخل  ذوي 
أكثر  على  حيصلون  الذين  أن 
السنة  يف  دوالر  ألف   200 من 
سيدفعون ضعف معدل الضريبة 
املئة  يف   15 البالغة  القياسية 

على مساهماتهم.
ألف   130 أن  احلكومة  وتقدر 
من  املزيد  سيدفعون  شخص 
من  التخفيض  مبوجب  الضريبة 
ألف   250 البالغ  احلالي  احلد 
دوالر اىل 200 ألف يف السنة.

وقال رايس إن التغيي سيؤدي 
 30 العمال  من  املزيد  دفع  إىل 
مساهماتهم  على  بالدوالر  سنًتا 
إىل  يدفعهم  مما  التقاعدية، 
صناديق  يف  أقل  أموال  وضع 

تقاعدهم.
واوضح قائال »إن هذا ال يشجع 
ذاتيا  الناس مكتفني  ان يكون 
الناس  أراد  التقاعد..إذا  يف 
وضع املال بعيًدا )خارج التقاعد( 
حًقا  تريد  فأنت  طويلة،  لفرتة 

تشجيع ذلك«.
الثاني  العمالي  اإلجراء  ويؤدي 
حكومية  سياسة  إلغاء  إىل 
بالركب«  »اللحاق  بـ  للسماح 
يساهموا  مل  الذين  ميكن  حبيث 
اموال يف صناديقهم على  بأي 
مدار عدة سنوات ان يفعلوا ذلك 

دفعة واحدة.
احلكومية  السياسة  فبموجب 
احلالية ميكن للعامل الذي اختار 
يف  دوالر   25000 وضع  عدم 
سنوات  أربع  ملدة  صندوقه 
واحدة  ملرة  مساهمة  يقدم  أن 
قدرها 125000 دوالر يف السنة 
العمال  حزب  لكن  اخلامسة، 

سيوقف هذا.
يقيد  قد  هذا  أن  احلكومة  تقدر 
230 ألف عامل ميكنهم استخدام 

شورتن يثري عاصفة لسياسة حزب العمال  
بشأن ضريبة مدخرات التقاعد

هذه القواعد.
التغيي العمالي الثالث سيؤدي 
إىل إلغاء مبادرة حكومية تسمح 
األعمال  أصحاب  من  ملزيد 
مبساهماتهم  باملطالبة  الصغية 
كحسم  الشخصية  التقاعدية 
ضرييب، وهو إجراء متاح حلوالي 

800 ألف عامل.
التغيي الرابع من شأنه أن يقلل 
من احلد األقصى للمساهمة غي 
امليسرة من 100 ألف دوالر إىل 
75 ألف دوالر، مما حيد من قدرة 
الناس على وضع مبالغ مقطوعة 
صناديقهم.  يف  املياث  مثل 
ويقدر أن هذا يؤثر هذا على 20 

ألف شخص.
تقديرا  العمال  حزب  وأصدر 
للتكلفة يف تشرين الثاني 2016 
يكشف عن إن اإلجراءات األربعة 
على  دوالر  مليار   18.9 ستجمع 

مدى عشر سنوات.
لدائرة  منوذجًا  احلكومة  أصدرت 
إيرادات  أن تصل  توقع  اخلزانة 
دوالر  مليار   34 إىل  الضرائب 
على  نفسها،  اإلجراءات  جراء 
الرغم من أن ذلك كان بناًء على 
وصف االئتالف لسياسات حزب 
العمال بداًل من سياسات احلزب 

نفسه.
وجيري العمال اآلن عملية جتميع 
من  اجلديدة  التكلفة  تقديرات 
قبل  الربملانية  املوازنة  مكتب 
األسبوع  يف  تكاليفه  إصدار 

األخي من احلملة االنتخابية.
وقال متحدث باسم حزب العمال 
علنية  كانت  احلزب  سياسة  إن 
لفرتة طويلة وأن السيد شورتن 
تغييات  توجد  ال  أنه  أوضح 

أخرى.
وأشار إىل أن املعارضة ستنفق 
أيًضا 400 مليون دوالر لزيادة 
التقاعد  صناديق  أرصدة 
متلقي  أن  من  والتأكد  للنساء 
األجر  املدفوعة  الوالدية  اإلجازة 
سيستمرون  الكومنولث  من 
مساهمات  على  احلصول  يف 

التقاعد.
للعمال  آخر  تدبي  شأن  ومن 
البالغ  الشهري  الدخل  حد  إلغاء 
يتعني  ال  والذي  دوالًرا   450
يف  دفعه  العمل  أرباب  على 
صناديق التقاعد لعماهلم ، وهو 

إصالح يهدف إىل زيادة مدخرات 
التقاعد ألولئك من ذوي الدخل 

املنخفض.
حزب  إن  رايس  السيد  وقال 
العمال لن جيمع على األرجح 56 
خالل  قّدرها  اليت  دوالر  مليار 
التغييات  من  سنوات  عشر 
توزيع  قواعد  على  أدخلها  اليت 
من  العديد  إن  قائاًل  األرباح، 
األموال  سيحولون  املتقاعدين 
يغيون  أو  تقاعد  صندوق  إىل 

اشتثماراتهم بطرق اخرى.
تفاصيل  يف  التعثر  وجاء 
توقع  عندما  العمالية  السياسة  
السيد شورتن من احلكومة تكثيف 
هجماتها على هدف حزب العمال 
خلفض انبعاثات الكربون بنسبة 
45 يف املئة حبلول عام 2030، 
األمر الذي يتطلب تغييات يف 
قواعد  وكذلك  الكهرباء  شبكة 
املصنعة  الشركات  على  جديدة 

ومنتجي الغاز وغيها.
األثر  شرح  عن  سؤاله  ولدى 
هاجم  لسياسته،  االقتصادي 
السيد  ادعاءات  شورتن  السيد 
قوي  اقتصاد  بشأن  موريسون 
السؤال  على  جيب  مل  لكنه 
محلته  أثناء  صحفي  مؤمتر  يف 

االنتخابية يف جنوب أسرتاليا.
البديلة  السياسات  حتليل  وقدر 
يف  الربوفيسور  أجراه  الذي 
األسرتالية  الوطنية  اجلامعة 
وارويك ماكيبني يف عام 2015 
أن هدف التخفيض الذي حددته 
املئة  يف   26 وهو  احلكومة 
سيخفض الناتج احمللي اإلمجالي 
املئة  يف   0.3 إىل   0.2 بنسبة 

حبلول عام 2030.
أن  ماكيبني  الربوفيسور  ووجد 
من  املئة  يف   45 البالغ  اهلدف 
احمللي  الناتج  يقلل  أن  شأنه 
بنسبة   2030 عام  يف  اإلمجالي 

0.5 إىل 0.7 يف املائة.
تشن  ان  العمال  حزب  ويتوقع 
على  جديًدا  هجوًما  احلكومة 
بالكربون  اخلاصة  سياساته 
مع  االنتخابية،  احلملة  خالل 
تقديرات جديدة من االقتصادي 
برايان فيشر بان اهلدف األكثر 
طموًحا ملزيد من خفض انبعاثات 
مالي  تأثي  له  الكربون سيكون 

أكرب.

سكوت موريسون

بيل شورتن
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متفرقات

بسالم،  طرابلس  ترك  احلريري  آل  بإمكان  بات 
والعودة إىل »املركزية«، بعدما انتهت االنتخابات 
ّرد«  الفرعية. إذا كانت الغاية من االستحقاق »مجُ
تيار  إّن  القول  كن  يجُ باملقعد،  مجالي  ديا  فوز 
ثبت  املستقبل حّقق غايته. أما إذا كان اهلدف أن يجُ
ين خبيبة  أّنه املمثل األول للطائفة السنية، فقد مجُ
أمل كبرية، رغم تكاتف كّل قيادات املدينة حوله.

أمام ثانوية جربان خليل جربان يف الزاهرية، وقفت 
مندوبي  مع  »سيلفي«  صور  تلتقط  مجالي  ديا 
بالصعود  تهّم  كانت  كبارة.  حممد  النائب  ماكينة 
إىل سيارتها، حني انطلق التصفيق واهلتاف: »أبو 
تهتفون  ملاذا  العبد…«.  أبو  العبد…  أبو  العبد… 
باسم كبارة فيما مجالي هي املرشحة؟ »ليش حننا 
يب أحد أنصار كبارة الذين  كرمال مني نازلني؟«، يجُ
بشكل  الشارع  يف  حضورهم  تظهري  على  حرصوا 
كبري، فكانوا، تقريبًا، أمام كّل مركز اقرتاع ويف 
كّل زاوية، رافعني صور »أبو العبد« وابنه كريم. 
الطرابلسي  النائب  من  رسالة  كثر  اعتربها  خطوة 
إىل تيار املستقبل أوال، والعائلة ثانيًا )بعد ترشح 
ولن  موجود  أّنه  مفادها  وانسحابه(،  كبارة  سامر 
يرتك الساحة. مل يكن »الكّباريون« وحدهم الذين 
»أشرف  زعيمهم.  لتمنيات  كرمى  مجالي  انتخبوا 
ريفي إذا بيقّللي انتخب الشيطان، بنتخبو«، يقول 
مخسيين يف شارع املدارس - الزاهرية، من دون 
أن يد حرجًا يف السخرية من مجالي ألّنها ال تعرف 
طرابلس، »ملا وصلت على التبانة سألت إذا هيدا 
حني  ذروته  الرجل  لدى  التناقض  يبلغ  املخّيم«! 
يتهم رئيس احلكومة سعد احلريري باملشاركة يف 
»املؤامرة على الطائفة السنية«. ملاذا تنتخب تيار 
املستقبل إذا؟ »بّس أشرف )ريفي( اليوم معن«!

يؤكد  العزم«  »تيار  قطاع شباب  الشبان يف  أحد 
»أننا هنا تلبية لتمنيات الرئيس )جنيب ميقاتي(«، 
باالقرتاع  الناخبني  إقناع  اول  يجُ أنه  اىل  مشريًا 
جلمالي »كونها دكتورة جامعية وابنة رشيد مجالي 
الذي قام باجنازات كثرية يف طرابلس«. من أجنز 
يب  يجُ الرئيس«،  »أكيد  ميقاتي؟  أم  هو  أكثر: 
الشاب ضاحكًا، هو الذي مل يكن مقتنعًا بالسردية 
اليت قدمها للتسويق جلمالي. علمًا أّن »املستقبل« 
املاضي يشّكك يف  االحد  يوم  بقي طيلة ساعات 

صدق نوايا تيار العزم.
باستثناء تيار الكرامة ومجعية املشاريع، عملت معظم 
القوى السياسية الرئيسية على احلشد لصاحل التيار 
حاليًا،  حكومة  رئيس  مجع  عريض  حتالف  األزرق. 
ورئيَسي حكومة سابقني )ميقاتي وفؤاد السنيورة( 
ووزيرين سابقني )أشرف ريفي وحممد الصفدي(، 
داخل  عناصره  الذي عمل  اللبنانية  القوات  وحزب 
ماكينة »املستقبل«. مل يكن املطلوب منهم كثريًا: 
ولو  بالكرسي…  الشقراء  السيدة  تفوز  أن  مّرد 
بنسبة  االنتخابات  فانتهت  واحد.  صوٍت  بفارق 

تصويت مل تتعّد 12 يف املئة. 
قوي  رشح  مجُ وغياب  التحالفات،  هذه  كّل  لوال 
طرابلس،  املعارضة يف  وانقسام  آذار،   ٨ لفريق 
لرمبا كانت »البهدلة« الكربى. ال دليل على عمق 
من  أوضح  مجهوره  مع  احلكومة  رئيس  تيار  أزمة 
هذه النتيجة. وهي ليست وليدة استحقاق أالحد، 
سلسل التضعضع الشعيب الذي بدأ  بل استمرار ملجُ
املاضي،  أيار  النيابية يف  االنتخابات  ما قبل  منذ 
لتصحيح  نّية  أي  »املستقبل«  ظهر  يجُ أن  دون  من 
املسار. مشكلة التيار األزرق، حبسب أحد الوزراء 
كوادر  دون  »من  عامًا  رأيًا  يلك  أّنه  السابقني، 

وعصب وقضية«.
النتائج النهائية )غري الرسمية(:

ديا مجالي: 1939٨ صوتًا - ييى مولود: 3313 
صوتًا - مصباح األحدب: 2520 صوتًا - عمر السيد: 
2161 صوتًا - نزار زكا: 514 صوتًا - طالل كبارة: 

305 أصوات حنو ألف ورقة بيضاء.

همًا.  سّجل جلمالي مجُ ليس الرقم النهائي الذي سيجُ
فاألساس هو نسبة االقرتاع املتدنية جدًا، ومقاطعة 
الطرابلسيني  الناخبني  من  املئة  ٨0 يف  من  أكثر 
العريض  السياسي  التحالف  رغم  لالنتخابات 
ياول  احلريري.  آل  أعلنها  اليت  االستنفار  وحالة 
تربير  »املستقبل«  مع  حتالفوا  الذين  السياسيون 
اإلقبال الضعيف بعدد من األسباب، بدءًا من الزعم 
إمجااًل  تكون  ال  الفرعية  يف  االقرتاع  نسبة  بأّن 
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مرتفعة، فضاًل عن أّن »أكثرية الطرابلسيني اعتربت 
جّدي«،  منافس  أي  غياب  يف  حمسومة  النتيجة 
رشحة »ليست حصانًا من السهل  ناهيك عن أن املجُ
تسويقه، مع غياب اخلطاب السياسي وعدم وجود 
قضية لدى املستقبل«، فضاًل عن أّن »املاكينات 

احلزبية مل تعمل كما يب«.
طبيعيًا  ليس  مقنعة.  تبدو  ال  األسباب  هذه  كل 
هذا  إىل  »الفرعية«  االقرتاع يف  نسبة  تتدّنى  أن 
املستوى، بعد أن يكون األمني العام لتيار املستقبل 
أمحد احلريري قد أمضى شهرًا يف طرابلس يستنفر 
القواعد ويشّد عصبها بتجييش طائفي مقيت، وبعد 
زيارات السنيورة وبهية احلريري وسعد احلريري إىل 
كن  يجُ االنتخابات،  بفرعية  يتعلق  ما  ويف  املدينة. 
املنية  انتخابات  إىل  العودة  وحلفاءه  »املستقبل« 
الفرعية عام 2010، عندما بلغت نسبة االقرتاع حنو 
كما  املاكينات  تعمل  مل  ملاذا  اما  املئة.  يف   34
يف  انتخابي«!  مال  هناك  يكن  »مل  فألنه  يب، 
قصرة«  الفيحاء، تعترب القوى السياسية نفسها »مجُ
فقط، إن مل ترش الناخبني. علمًا أن أخبارًا سرت 
عن »إجبار املستقبل متمولني فيه على دفع مبالغ 

من املال لصرفها يوم االنتخاب«.
الدباغة،  يف  واحلمص  الفول  لبيع  حمله  داخل 
نضل  يانا  بّدن  »بطرابلس،  وحده.  حممود  يلس 
فقرا لنركض وراهن كرمال الـ100 دوالر. ما يف 
شغل يا بنيت. فاتت زوجيت مرتني عا املستشفى 
يرتاجع  فرق«.  لرية  ألف   ٨00 مرة  كّل  ودفعت 
احلديث السياسي أمام الوضع االجتماعي للشعب، 
»وافرتضي إجا حدا جديد، ليش بيخللوه يشتغل؟ 
النواب هين ذاتن«. الكالم نفسه يتكرر على كل 
احلركة  يف  االحد،  يوم  طيلة  ذلك  رجم  تجُ لسان. 
قرب  وامليناء.  طرابلس  شوارع  داخل  »العادية« 
ساحة النور، كان شاب يتحّدث على اهلاتف: »يف 
وهذا  بعرف«.  ما  انتخابات.  كأنو  متل  هون  شي 
صحيح، إذ كان بعض مراكز االقرتاع خاليًا إال من 
عناصر اجليش، وبعضها اآلخر انتشر أمامه مندوبون 
عدد  وكان  الناخبني.  الستقطاب  يقوموا جبهد  مل 
هؤالء داخل بعض األقالم يقتصر على مندوب واحد 
لـ«املستقبل«، مع غياب كّلي ملندوبي املرشحني 
الستة: مصباح األحدب، ييى مولود، عمر السيد، 
طالل كبارة، نزار زكا، حامد عمشه. األخري، حبسب 
ما قيل يف طرابلس، »رشحه املستقبل ليستفيد 
االستعانة  مرشح  لكل  يّق  الذين  املندوبني  من 
موافقات  على  مولود  حصول  تأخر  فيما  بهم«. 
املندوبني حتى التاسعة من صباح االحد، ورمبا هذا 
الطرابلسية.  األحياء  من  مندوبيه  غياب  فّسر  يجُ ما 
عندما  »ترهيب«  لـ  السبت  ليلة  تعّرض  أنه  علمًا 
داهم عناصر أحد األجهزة األمنية مركزه يف امليناء 

وحّقق مع عدد من الشبان.
رح  ما  الوعود.  من  مّلت  »العامل  طرابلس،  يف 
ال  ملاذا  النارية.  الدراجة  سائق  يقول  ينتخبو«، 
رح  بقولو  عم  كتري  »يف  اآلخر؟  للخيار  تقرتعون 
كثريًا  ترّدد  السيد  اسم  )السيد(«.  لعمر  ينتخبو 
وأمضى  األرض،  ابن  مثلنا  »فهو  الشارع،  يف 
سنواته ووالدته يف خدمة الناس«. احلجة ام عمر، 
مل تهدأ االحد، غري آبهة بالنجاح بقدر رهانها على 
تيح البناء للمرحلة املقبلة. أما السيد، فجلس  رقم يجُ
داخل مكتبه، حماطًا بعدد من الشباب، متفائاًل بأّن 
راهن على تكرار  فاجئ اجلميع«. ظّل يجُ »النتيجة ستجُ
أّنه حاليًا  البلدية 2016، »لكن املشكلة،  سيناريو 
الطبقة  الناس املعرتضة على  ليقود  رمز  يوجد  ال 

احلاكمة«، يقول أحد الوزراء السابقني.
الكالم  هذا  يصدر  نقمة«.  ويف  قرفانة  »العامل 
يقف  كان  املستقبل.  تيار  مندوبي  من  واحد  عن 
أمام قلم االقرتاع يف منطقة اجلميزات، حني مّرت 
رأيك  ما  زكا.  نزار  إيران  يف  املوقوف  شقيقة 
ناس؟  كتري  يرتشح  انو  الغلط  »وشو  برتشيحه؟ 
هالسياسيني  درب  من  االصوات  ياخدو  خليهم 
روج لرمز  أّنه يجُ الزعران«، يقول املندوب متناسيًا 
»بأّن  األمر،  رّبر  يجُ الدولة.  يف  التنفيذية  السلطة 
رحبان  ألّنه  للحريري  سيقرتعون  الطرابلسيني 
معهم أو بدونهم. فهم ليسوا راغبني يف املخاطرة 
خبسارة شبكة األمان اليت تؤمنها هلم السلطة، من 

أجل خيار آخر غري مضمون«.
مل يكن هذا رأي مولود بعد انتهاء اليوم االنتخابي، 
»املعارضة  إليه،  بالنسبة  الصناديق.  فرز  وبدء 

لـيا الـقزي

انتصرت يف طرابلس، والطرابلسيون قالوا ألف ال 
للسلطة السياسية املمثلة بالزعامات«.

التصويت العلوي: ال قرار
القوى السياسية. بقيت  »ِقبلة«  جبل حمسن كان 
ستتخذه  الذي  القرار  تنتظر  االنتخابية  املاكينات 

سّر«  »كلمة  من  كان  وإن  اجلبل،  أهل  أكثرية 
أّن  رب  اعتجُ الناخبني.  لتحشيد  عيد  رفعت  سلها  سريجُ
»التصويت العلوي«، إن حصل، سيصب ملصلحة 

رجح كفته على ديا مجالي. ييى مولود، ويجُ
 مل يصل القرار، ومل تزد نسبة االقرتاع يف »البعل« 
عن واحد يف املئة بعد تصريح ألشرف ريفي عن 
الناخبني الذي يتوجهون إىل االقرتاع »بالصفرية«. 
)أوضح  جبل حمسن  يقصد  أّنه  حديثه  من  هم  فجُ  .
بعدها أّنه قصد مجهور ٨ آذار(، فاقرتع قسٌم من 

أبنائه ملولود »نكاية« بريفي.

النائب علم الدين يزور املطران طربيه

النائب  النيابية  املستقبل  تيار  كتلة  عضو  قام 
اللبنانية  الدين ممثال رئيس احلكومة  عثمان علم 
وفد  رأس  على  احلريري  الدين  سعد  الشيخ 
منسق  ضم  سيدني  منسقية  املستقبل  تيار  من 
سيدني عمر شحادة حبضور منسق اسرتاليا عبد 
اهلل املري ومقرر ملس املستشارين عمر ياسني 
بزيارة ودية لراعي االبرشية املارونية يف اسرتاليا 
املطران انطوان شربل طربيه يف بيت مارون يف 

سرتاثفيلد / سيدني.
الدكتور  املارونية  الرابطة  رئيس  اللقاء  حضر 
انور  طربيه  املطران  ومستشار  هاشم  أنطوني 
حرب ومدير مكتب الوكالة الوطنية يف اسرتاليا 

سايد خمايل.
سعد  الرئيس  حتيات  الدين  علم  النائب  ونقل 
احلريري اىل املطران طربيه وتقديره له وللدور 
اإليابي والبناء الذي يقوم به على صعيد اجلالية 

اللبنانية يف اسرتاليا. 
الدين  علم  النائب  طربيه  املطران  محل  وبدوره 
الدين  سعد  الرئيس  دولة  اىل  وحمبته  حتياته 
اليه  يصبو  ما  حتقيق  حلكومته  متمنيا  احلريري 

وملشروع »سيدر« التوفيق والنجاح.
بوفاة  النائب  تعازيه اىل سعادة  وقدم سيادته 

أخيه خالل وجوده يف اسرتاليا.
انور  االعالمي  املطران طربيه  ومبداخلة ملستشار 
بفارغ  تنتظر  اجلالية متمعة  ان  فيها  قال  حرب 
ملا  اسرتاليا  اىل  احلريري  الرئيس  زيارة  الصرب 
لدولته من حمبة وتقدير لدى اجلالية عامة ولدى 

بيت مارون خاصة.
اجلالية  الوضاع  عرض  اللقاء  خالل  وجرى  كما 
اللبنانية  الساحة  على  التطورات  وآلخر  اللبنانية 
الذي  املشرتك  العيش  اهمية  على  التشديد  مع 
واقتصادي يف  استقرار سياسي  وال  نهوض  ال 
اجملتمع  شرائح  كل  وتفاهم  بتعاون  اال  لبنان 
دون  مجيعا  اللبنانيني  مصلحة  فيه  ملا  اللبناني 

طغيان فئة على فئة او فريق على آخر.
تيار املستقبل منسقية سيدني اليت تكن للمطران 
طربيه كل حمبة وتقدير تشكر سيادته على حفاوة 

االستقبال وحسن اللقاء.
الشؤون االعالمية
فيصل قاسم
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 »اللبناني الواعد« مل يصدق الوعد: زرنا سوريا ومل جند نازحني عائدين!

اهلدف من تنظيم »احلزب اللبناني الواعد« جولة 
أوضاع  على  االطالع  كان  سوريا،  إىل  إعالمية 
من  بلدهم  إىل  العائدين  السوريني  النازحني 
الوفد،  زاره  الذي  حرجلة  ّيم  مخُ أّن  إال  لبنان. 
كفريا  بلدَتي  من  هّجرين  مخُ سوى  فيه  يعيش  ال 
والفوعة السوريتني. وبالتالي، هدف الزيارة مل 

يتحقق!
سأل عن مسقط رأسه.  يبكي عبدو كثريًا حني يخُ
تغيب  الزيتيتني،  عينيه  تربق يف  اليت  الشقاوة 
عن  13 سنة  الـ  ابن  يتوقف  الكبري.  وجعه  خلف 
بس  هون،  »مبسوط  ليقول:  رفاقه،  مع  اللهو 
مو قّد الفوعة. انشاهلل منرجع عا أراضينا«. عبدو 
قرابة  مع  حاليًا  يعيشون  الستة،  عائلته  وأفراد 
ريف  ــــ  احلرجلة  ميم  غريهم يف  األلف شخص 
دمشق اجلنوبي. اسٌم على غري مسّمى. فال خيم يف 
هذا املكان، بل بيوٌت امسنتية، ومدرسة، ودكانة 
صغرية، ومطبخ مجاعي لتوزيع الطعام يوميًا. كّل 
شيء هنا كفيٌل بأن تصل الرسالة إىل العاملني 
اجملتمعات  يف  السوريني  النازحني  توطني  على 
املضيفة، أو على األقّل تأخري عودتهم إىل حني 
بلورة احلل السياسي. ما أراد القيمون قوله إّن 
سوريا آمنة لعودة النازحني من البلدان املضيفة 
احلاجات  توفري  على  قادرة  واإلدارات  إليها، 
عرقلة  عن  كى  يخُ ما  وكّل  للمهجرين،  الرئيسية 
تسهيله  وعدم  النازحني  لعودة  السوري  النظام 
األمور، غري صحيح. لكن »العّينة« اليت اختريت، 
مل تتطابق مع أهداف زيارة وفد إعالمي لبناني إىل 
سوريا. »احلزب اللبناني الواعد« كان قد تواصل 
تنظيم  أجل  من  السورية،  الرمسية  اجلهات  مع 
بهدف  دمشق،  إىل  إعالمي«  لوفد  زيارة  »أول 
»إلقاء الضوء على واقع العائدين إىل سوريا، من 
الذين نزحوا إىل لبنان«. فمعاينة أوضاع العائدين 
إىل بلدهم، تأتي من أجل دحض كّل األخبار اليت 
يروجها »اجملتمع الدولي«، مبنظماته ودوله، عن 
عدم  بسبب  العودة  من  ممنوعون  السوريني  أّن 
أتت،  احلزب  خطوة  لذلك.  اآلمنة  الظروف  توافر 
بعدما »اشتهر« منذ تشرين الثاني املاضي بإطالق 
»املشروع الوطين لعودة النازحني السوريني إىل 
 2000 الـ  قرابة  إعادة  منه  نتج  الذي  وطنهم«، 
نازح يعيشون يف قضاء كسروان، بالتنسيق مع 
اختارته  الذي  خّيم  املخُ لكن  اللبناني.  العام  األمن 
اإلدارة السورية مل يّقق اهلدف الرئيسي للزيارة 

اليت متت يوم 10 نيسان اجلاري.
أكرب  بأّنه  عنه  عّرف  يخُ الذي  احلرجلة،  ميم  يف 
املخيمات السورية، ال يعيش فيه سوى مهجرين 
من بلدَتي كفريا والفوعة )ريف إدلب(. أين هم 
أصّر  وقت  يف  لبنان؟  من  العائدون  النازحون 
فتوحي  فارس  الواعد«  »اللبناني  رئيس  فيه 
خيم فيه  ووفد وزارة اإلعالم السورية على أّن املخُ
نازحون من الداخل السوري ولبنان واألردن، كان 
معاون وزير اإلدارة احمللية والبيئة معتز القطان 
البحث عن  »مل نضطر إىل  إّنه  واضحًا حني قال 
مركز إيواء للعائدين من لبنان، ألّنهم مجيعًا عادوا 
إىل منازهلم أو حّلوا ضيوفًا لدى أقاربهم. لغاية 
تارخيه، مل يعد أحد ال ميلك مسكنًا«. وأوضح أّن 
هجرين  اإلدارة وافقت على الزيارة، »لتشجيع املخُ
على العودة، والتأكيد أّن سوريا مستعدة وجاهزة 

الستقبال كّل الجئ«.
عائدين  نازحني  زيارة  من  إذًا  حتّولت  الزيارة 
من  املخّيم  سكان  أوضاع  معاينة  إىل  لبنان  من 
نازحني  الداخل. وفضاًل عن غياب  املهجرين يف 
املخيم  عن  املسؤولون  بدا  لبنان،  من  عائدين 
يف  املهجرين  أّن  على  للتأكيد  التكّلف  شديدي 
بتوزيع  البدء  »صودف«  مثاًل،  حال«.  »أفضل 
الوفد  وصول  لدى  املخيم  سكان  على  الطعام 
اإلعالمي إىل احلرجلة. كانت الساعة الثالثة و18 
دقيقة من بعد ظهر األربعاء. »اليوم تأّخر األكل«، 
يقول أحد الفتيان الواقف يف الطابور، حاماًل قدرًا 
من األلومينيوم للحصول على حّصته. حتى نوعية 
عّمار،  أبو  رب  خيخُ النهار.  ذاك  تبّدلت يف  الطعام، 
فّروج«.  فيها  مناكل  مرة  »أول  أّنها  السبعيين، 
اليومي هو عبارة  هجرين، طعامهم  املخُ ذّمة  فعلى 
ضيف علي:  عن »كّل شيء إال اللحمة والدجاج«. يخُ

»ما يغّرك هالنهار. مش كّل يوم هيك«.

معتز القطان: 
لغاية تاريخه 
لم يعد أحد 
من لبنان ال 
يملك مسكنًا

ولكن  للعودة،  فيتشجع غريهم  لبنان،  عليه يف 
نظمة إىل املخيم  كيف نتأكد من ذلك، والزيارة مخُ
املختار من قبل اإلدارة السورية؟ يرّد قّطان بأّن 
التنسيق الرئيسي يتم مع الوزير صاحل الغريب، 
»وأبلغناه أّن أرقام مجيع العائدين لديه، بإمكانه 

االتصال مبن يريد، وزيارته ليتأكد بنفسه«.
ستمرة  مخُ عاني من حرب  يخُ بلٍد  ستغربًا يف  مخُ ليس 
منذ مثاني سنوات، أن ال تكون ظروف احلياة فيه 
»مثالية« ألحٍد من مواطنيه. التقنني الكهربائي، 
السيارات  طوابري  واملازوت،  البنزين  انقطاع 
السلع  مجيع  توفر  عدم  الوقود،  حمطات  أمام 
منازٍل يف  والعيش يف  البيوت  تهّدم  الغذائية، 
املخيمات، ارتفاع نسبة الفقر والفئات املعدومة 
السوريون،  املواطنون  يعانيها  أموٌر  اجتماعيًا... 
الذي سببته  والدمار  واحلصار،  العقوبات  بسبب 
احلرب، وسوء اإلدارة، وعدم انطالق قطار إعادة 
اإلعمار. لكن ما تقّدم ال يعين أن بقاء النازحني 
خارج بالدهم، وخاصة يف ميمات لبنان، جيعلهم 
يعيشون يف ظروف أفضل من تلك اليت يعانيها 

مواطنوهم يف سوريا.

خدمة العلم
من  واحد  العلم  خدمة 
تؤرق  اليت  اهلواجس 
يف  السوريني  النازحني 
وزير  معاون  يقول  لبنان. 

إّن  قّطان  معتز  احمللية  اإلدارة  شؤون  إدارة 
احلكومة السورية »منحت مهلة ستة أشهر جلميع 
وأضاف  أوضاعهم«،  تسوية  أجل  من  العائدين 
علينا،  »ناقٌم  الشعب يف سوريا  إّن  لـ«األخبار« 
فرصة  لديه  اخلارج  يف  النازح  ملاذا  ويسأل 
بقي؟«.  مّمن  العكس  على  أوضاعه،  لتسوية 
ذ القرار للتشجيع على العودة. احلوافز األخرى  اتخُ
جوازات  جتديد  »إمكانية  قطان،  حبسب  تشمل، 
أو  سورية،  دبلوماسية  بعثة  أقرب  يف  السفر 
وبالنسبة  أقاربهم يف سوريا ذلك«.  أحد  يتوىل 
إىل تسجيل الوالدات احلديثة، »يكفي تقديم بيان 
والدة من املستشفى إىل دوائر السجل املدني«. 
قطان  عيده  فيخُ للعودة،  معوقات  عن  احلديث  أما 
وجود  من  ماديًا  مستفيدة  جهات  »وجود  إىل 
استخدامهم  بهدف  أو  اخلارج،  يف  السوريني 
للضغط السياسي«. ويف هذا اإلطار، اعترب فارس 
للنازحني خري  العليا  »أداء املفوضية  أّن  فتوحي 
دليل على هذا الواقع، حبيث إّن دورها يقتصر 
على تعداد النازحني وتويفهم من جتنيد إجباري 
عتربًا  مخُ تطاوهلم«،  قد  عنف  وأعمال  ينتظرهم 
إىل  املاحنة  اجلهات  »وندعو  ممكنة،  العودة  أّن 
تقدم  اليت  الصغرية  العائدين، فاملبالغ  مساعدة 
هلم يف لبنان، قد تساهم يف إعادة بناء املنزل 

أو ترميمه إذا كان قد حلق به ضرر«.

»صودف« البدء بتوزيع الطعام لدى وصول الوفد اإلعالمي إىل الحرجلة )هيثم املوسوي(

هجرين، أّنهم يتحدثون  الالفت يف اجلولة بني املخُ
براحة، فيكيلون االنتقادات حيث يشعرون بوجود 
»حننا كّنا حماصرين. كنا ميتني، وكّنا  تقصري. 
حنكي يللي براسنا. بدنا خناف هلق؟«، يقول أحد 
تقصري  هناك  »كان  إّنه  ضيفًا  مخُ املخيم،  سكان 
الذي  اليوم  حلب يف  استقبالنا يف  فض  رخُ حني 
فالشكوى  املخيم،  دكانة  أما يف  فيه«.  تهجرنا 
من »التأخر يف االستحصال على اهلويات ودفاتر 
ساعد أول متقاعد عن »معاناة  رب مخُ العائلة«. وخيخُ
يتمكنون  معامالتهم وال  املتوقفة  الشهداء،  أسر 
عمار  أبو  أّن  حني  يف  الرواتب«.  قبض  من 
مشكلته مع اخلدمات »الضعيفة واملش زيادة«. 
»ما  بلده.  أبناء  من  التقارير«  »كتبة  ضحية  هو 
فينا غري كراهية لبعضنا البعض. كانوا يعطوني 
15 ألف لرية سوري، قطعوهم عيّن ألن يف حدا 

كاتب حبقي تقرير إنو معي مصاري«.
هل تعتقد أّن الظروف مؤمنة ليعود النازحون من 
لبنان؟ »إذا يف جمال ليش ما يرجعوا؟«، يسأل أبو 
عمار. ويضيف أحد املهجرين الذي كان يستضيف 
شقيقًا له أتى من محص ليزوره، »صحيٌح يوجد 
نقص يف املسكن واخلدمات، ولكن أكيد الوضع 
هنا أحسن من لبنان. هذا بلدنا وجيب أن نعود 

لندافع عنه ونبنيه من جديد«.
ال يعين ذلك غياب الرأي اآلخر، اخلائف من عودة 
النازحني من لبنان، والذي ينقل صورة سلبية عن 
طريقة تعامل اإلدارة معهم. علي رّب أسرة مؤلفة 
من زوجة وطفلني، يقول إّنه »خباف إذا جابوهم 
يطلعونا من هون وما يعود إلنا حمّل«. فهو عانى 
خلعت  هلون،  »وصلت  مسكنًا،  وجد  حتى  كثريًا 
بدن خيلوني اسكن، قال  ما كان  الباب وفتت. 
األسد  بشار  هودي  قلتلهم  اسم.  إلنا  ما  حننا 
بقلنا  وهوي  امللك  صاحب  وهوي  ياهم  عاطينا 
نطلع إذا بدو. ملا طلعت عليهم بالعالي تركوني 

وراحوا«.
الطريق اليت سلكتها حافلة الصحافيني ال توحي 
مثاني سنوات.  منذ  حرب  حالة  يعيش  البلد  بأّن 
شبه  حياٍة  عن  تفاصيل  تعكس  بسيطة  صوٌر 
عادية. ال يقتصر ذلك على أكشاك بيع العسل 
اخلضر،  بسطات  أو  الطريق  طول  على  البلدي 
والزمحة يف مدينة حوش بالس الصناعية، وعلى 
احلافلة  أاّل متر  املنظمون  تعّمد  املزة. رمبا  طريق 
يف مناطق شهدت دمارًا. ظل املشهد »طبيعيًا« 
إىل حني االقرتاب من حمطات الوقود، حيث تكاد 

طوابري السيارات املنتظرة ال تنتهي.
مبقابلة املهجرين يف احلرجلة، واملؤمتر الصحايف 
لفتوحي، انتهت زيارة الساعات القليلة لسوريا... 
قال  كلمته،  خالل  هدفها.  ّقق  حتخُ أن  دون  من 
لزيارة  نأتي  أن  من  لنا  بّد  ال  »كان  إّنه  فتوحي 
بأّنهم  اليد  ملس  نلمس  أن  أجل  من  العائدين، 
يكون  رمبا  يصل.  مل  الذي  األمر  خري«،  بألف 
كان  أفضل مما  أن وضعهم يف سوريا  صحيحًا 

صاعق  خرب  على  اللبناني  الكروي  الشارع  استفاق 
مبداهمة القوى األمنية منزل أكثر من شخصية تعنى 
بالشأن الكروي، حيث صادرت هواتف عدد منهم، 
الفرع لالستماع إىل  وأبلغتهم بضرورة احلضور إىل 

أقواهلم يف قضية تتعلق مبوضوع املراهنات.
القوى  فيها  تتحرك  اليت  األوىل  املرة  تكون  قد 
القدم.  باملراهنات يف كرة  األمنية يف ملف يتعلق 
الكروية  األوساط  مدار حديث يف  لطاملا كان  ملفٌّ 
دون أن يكون هناك تدّخل من قبل املراجع األمنية 

حتى يوم أمس.
اإلخبار  الدولة،  على صعيد  الراكدة  املياه  حّرك  ما 
الذي تقّدم به رئيس نادي النجمة أسعد صقال إىل 
باملراهنات،  مرتبطة  أطراف  بوجود  املعلومات  فرع 

سواء على الصعيد الدولي أو احمللي.
القصة بدأت يف األسبوع السادس عشر من الدوري 
اللبناني لكرة القدم. خسر النجمة أمام مضيفه السالم 
مّرت  سّيئ.  عرض  بعد  املرداشية  يف   1-0 زغرتا 
احتمال  عن  املباراة  حول  يدور  اهلمس  وبدا  األيام 
أذن  إىل  الكالم  وصل  فيها.  تالعب  شبهة  وجود 
صقال مع كالم آخر عن مباريات أخرى كلقاء النجمة 
مع البقاع يف األسبوع السابع عشر حني فاز النجمة 
3-1 بعد أن كان متأخرًا يف الشوط األول 0-1. قبل 
تلك املباراة بأربع وعشرين ساعة شوِهد أحد الالعبني 
املهمني يف النادي يدخل إىل مكتب مراهنات موجود 
قرب جامع اإلمام علي يف الطريق اجلديدة. مل يكن 
لدى الالعب مشكلة بأن يدخل إىل مكتب املراهنات 

مبالبس النجمة.
مل يتوقف اهلمس عند هذا احلد، بل طاول الساحة 
اآلسيوية، وحتديدًا يف لقاء النجمة واجليش السوري 
االحتاد  لكأس  الثانية  اجلولة  ضمن  بريوت  يف 
طاول  أيضًا   .1-0 النجمة  خسرها  اليت  اآلسيوي 
َعّد من ضمن جمموعة من  اهلمس الالعب عينه، الذي يخُ
زمالئه حتوم حوهلم شبهات املراهنات، وحتديدًا يف 

الدوريات األوروبية.
بدأت اخليوط تتجّمع يف أيدي املسؤولني يف النادي، 
وضع  الذي  قبيسي،  بهيج  الفريق  مدير  وحتديدًا 
الرئيس يف أجواء ما لديه من معلومات. وجنح قبيسي 
مع أشخاص من خارج النادي يف تأمني وسيط أجرى 
اللبنانية  الكرة  يف  املراهنني  كبار  أحد  مع  اتصااًل 
الشخصيات  من  عدد  مع  خالل جلسة مجعت صقال 

النجماوية والرياضية يف تيار املستقبل.
توّرط  مدى  عن  كبريًا  كالمًا  معه  ومن  مسع صقال 
أطراف يف النادي باملراهنات. مل يكن أمام رئيس 
النادي سوى اللجوء إىل قوى األمن الداخلي، بدعم 
من رئيس احلكومة سعد احلريري، فقّدم إخبارًا قبل 
أسابيع ونام املوضوع حتى صباح أمس. خالل هذه 
الفرتة شهد نادي النجمة حراكًا متثل بإيقاف الالعب 
املذكور يف الفريق فرتة قصرية قبل أن يظهر حديث 
عن عودته اىل الفريق جمددًا. هنا فّجر قبيسي قنبلة 
أحد  عودة  شريكًا يف  يكون  أن  رافضًا  باستقالته، 

املراهنني إىل النادي »بعد ثبوت توّرطه«.
رفض صقال استقالة قبيسي، وأّكد له أنه مستمر 
بامللف حتى النهاية، »ما دام قد مسعته شخصيًا 
غاب  املوضوع«.  حال »لفلفة«  تتضرر يف  قد 
املعلومات  فرع  حترك  حتى  الساحة  عن  املوضوع 
جمموعة  واستدعى  أمس  الداخلي  األمن  قوى  يف 
إليهم بعد مصادرة هواتف  من األشخاص لالستماع 
)ر.  ن.(،  )ح.  د.(،  ن.  )ع.  ج.(،  )م.  بعضهم. 
غ.(. بعضهم حضر، وبعضهم مل يضر، وحتى ساعة 
متأخرة من ليل أمس كان األشخاص الذين حضروا 
دون  عنهم  فَرج  يخُ ومل  التحقيق،  رهن  املديرية  إىل 
مل  تعهد.  مقابل  سبيلهم  تلية  أمام  الباب  إغالق 
تّوف  هناك  وكان  املعنيني،  األطراف  مجيع  يضر 
عند الرئيس صقال، من أن أحد األشخاص املهمني 
باملراجع  فاتصل  اخلارج،  إىل  يسافر  قد  امللف  يف 
األمنية، متمنيًا عليها باإلسراع بالتحقيق معه ومنعه 

من السفر.
حمور  هو  ج.(  )م.  أن  مّطلعة  مصادر  من  وعلم 
دعَيت  التحقيقات، وأن الشخصيات األخرى اليت استخُ
وخطوة  مباشرة،  غري  أو  مباشرة  بطريقة  به  مرتبطة 
مصادرة اهلواتف كانت من باب احليطة ملنع هؤالء 
األشخاص من حمو معلومات قّيمة عن هواتفهم، يف 
ج.(  )م.  أن  لم  وعخُ عادي.  بشكل  استدعائهم  حال 
يف  مباريات  على  يراهن  بأنه  التحقيقات  يف  أفاد 

الدوريات األوروبية، وليس يف الدوري احمللي.
تح امللف األخطر يف الكرة اللبنانية، ويبدو أنه لن  فخُ
لـ»األخبار«  معلومات  مع  خصوصًا  سريعًا،  غلق  يخُ
يف  مهمني  آخرين  أشخاص  استدعاء  إمكانية  حول 

النجمة، ما قد يشّكل مفاجأة صادمة للجميع.

عبد القادر سعد

فضيحة املراهنات: النجمة يف »قبضة« املعلومات!
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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

مفّوض  يشن  أيام،  منذ 
احلكومة لدى احملكمة العسكرية 
القاضي بيرت جرمانوس هجومًا 
العامة  املديرية  على  مضادًا 
قوى األمن الداخلي. على مدى 
عددًا  جرمانوس  أصدر  أيام، 
القضائية،  االستنابات  من 
يطلب فيها من االجهزة األمنية 
املخالفات  جبميع  تزويده 
جماَلي  يف  عنها،  املسكوت 
والبناء  االرتوازية  اآلبار  حفر 
العامة.  االمالك  على  والتعدي 
تصيب  االستنابات  وهذه 
العام  املدير  االوىل  بالدرجة 
اللواء  الداخلي،  االمن  لقوى 
عماد عثمان، الذي تصدر عنه، 
منذ سنوات، كما عن عدد من 
أسالفه يف املديرية، لوائح إىل 
القطعات اإلقليمية يف الدرك، 
لصرف النظر عن خمالفات حفر 
اآلبار االرتوازية وتشييد األبنية 

بال تراخيص.

فـصول مـن حـرب الـقضاء واألمـن فـي الـعدلية

إىل االشتباه يف تورط قضاة بالفساد مثبتة بتسجيالت صوتية وجدت 
على هواتف السماسرة، وأن املوقوفني مل يكونوا قادرين على نفي 
أي منها، ومل يكن هناك من داٍع إلهانة أحد منهم فضاًل عن تعذيبه 
أو ترهيبه. وتضيف مصادر هذا الفريق بالقول إن التحقيقات »أدت 
حتى اآلن إىل االشتباه يف أقل من 10 قضاة، أحدهم حمسوب على 

تيار املستقبل، وبالتالي، ال صحة لتهمة تسييس احلملة«.
ويف سياق احلرب الدائرة أيضًا، يتداول عدد من القضاة معلومات 
تفيد بأن أحد القضاة املشتبه يف تورطهم مبلفات فساد، عمد إىل 
التفتيش  هيئة  قبل  من  معه  ُأجري  الذي  التحقيق  تسجيل جمريات 
احملامني  أحد  إىل  ُأرسل  التسجيل  هذا  أن  وُيتداول  القضائي. 
املقّربني من وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل بهدف إظهار أن 
»التحقيقات فارغة«. وُيشكك عدد من القضاة يف متانة االستجوابات 
أعضاء  القضاة  التفتيش«، متسائلني عن خربة  »هيئة  ُتريها  اليت 
اهليئة الذين يتولون التحقيق مع زمالئهم املشتبه فيهم، وصواًل إىل 

التشكيك يف تاريخ بعضهم املهيّن!
جو  باملوقوف  تتعلق  محلة  ُتشّن  أيضًا،  املرتدة  اهلجمات  إطار  ويف 
ع. أحد املدنيني املشتبه يف كونهم مساسرة عدليني، والذين جرى 
توقيفهم. أثريت مسألة عدم قانونية االستمرار يف توقيفه لنحو شهر 
كامل لدى فرع املعلومات، فيما القانون ال جييز التوقيف ألكثر من 
48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، قبل إحالة املوقوف على القضاء. 
إال أن مصادر قضائية ترد بأّنه تبنّي أن املذكور مالحق بسبع قضايا 
احتيال وشيكات من دون رصيد، ويف حقه أكثر من مذكرة توقيف 
غيابية. أما التحقيقات اليت أجريت معه بعد توقيفه، فتمت إحالتها 

على النيابة العامة االستئنافية ضمن املهلة القانونية.
العامة  بالنائبة  ذلك  دفع  باخلري.  يبّشر  ال  العدلية  يف  يدور  ما 
االستئنافية يف جبل لبنان، القاضية غادة عون، إىل زيارة قصر بعبدا 
بعيدًا عن األضواء قبل أيام، لتضع رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون يف صورة ما جيري. وحبسب ما علمت »األخبار«، فإن رئيس 
اجلمهورية أبلغ القاضية اليت كانت هلا اليد الطوىل يف حتريك ملف 
»مكافحة الفساد القضائي« أن شيئًا لن يوقف محلة تنظيف العدلية. 
وألجل ذلك، ينتظر معنيون بالقضية األيام املقبلة اليت ستكشف كف 
يد قضاة جدد، أو احنسار احلملة، لتعود العدلية إىل سابق عهدها: 

صورة عن اإلدارة واالمن والسلطة السياسية.

»امرباطور الدّقاقات«
من األمثلة اليت ُتضرب للداللة على األزمة اليت تضرب االجهزة االمنية 
والقضاء وصلتها باالنقسام السياسي بني التيار الوطين احلر وتيار 

املستقبل، قضية »امرباطور الدقاقات« )أي احلفارات(، وسام خ.
األخري مشتبه يف كونه أحد أبرز حّفاري اآلبار االرتوازية الذين يتولون 
لقوى  العام  املدير  يصدرها  اليت  القانونية  غري  الرتاخيص  تأمني 
االمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وبعد استنابة مفوض احلكومة لدى 
بوجوب  االمنية  االجهزة  جرمانوس  بيرت  القاضي  العسكرية  احملكمة 
من  نفسه  القاضي  طلب  اآلبار،  خمالفات  تتضمن  جبداول  إبالغه 
املديرية العامة ألمن الدولة بتوقيف وسام. دهمت دورية من امن 
الدولة منزله، فقيل هلا إنه لدى فرع املعلومات. راجع »امن الدولة« 
الفرع، فرد ضباط األخري بأن وسام موجود لديهم بناًء على إشارة 

املدعي العام التمييزي القاضي مسري محود!
لألمن  العامة  املديرية  لـ«املعلومات«  املناوئ  الفريق  يتهم  هنا، 
من  يثبته  أن  ميكن  ملا  نظرًا  وسام،  مع  التحقيق  باستباق  الداخلي 
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    سجـّل أحد 
القضاة وقائع 
التحقيق الذي 
أجرته معه 

هيئة التفتيش 
القضائي!

الداخلية،  وزارة  إىل  أسابيع  قبل  الطاقة 
عثمان.  تراخيص  بدعة  وقف  فيه  وتطلب 
مصادر أمنية وقضائية ترى أن جرمانوس 
يهدف إىل القول إن »من يرفع لواء مكافحة 
وفرع  عثمان  أي  القضاء،  يف  الفساد 
هو  فيما  ذلك  فعل  ميكنه  ال  املعلومات، 
االرتوازية  اآلبار  الفساد، وملف  غارق يف 
خري دليل على ذلك«. وتضيف املصادر أن 

جرمانوس مل يتحّرك سوى للرد على »التسريبات« اليت يتهم فرع 
املعلومات بالوقوف خلفها، واليت تنسب إليه »فسادًا ما« أقر به عدد 

من السماسرة املوقوفني يف قضية »الفساد العدلي«.
مل يكتف جرمانوس بذلك. فقد أصدر قرارًا وأرسله إىل »املعلومات«، 
يطلب فيه نقل املوقوف إيلي غبش ــ املتهم باملشاركة يف تلفيق 
تهمة التعامل مع العدو اإلسرائيلي للممثل املسرحي زياد عيتاني ــ 
من سجن املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف األشرفية، إىل سجن 
رومية. وعزا مفوض احلكومة قراره إىل عدم جواز بقاء املوقوف يف 
عهدة اجلهة اليت أوقفته وحققت معه. وترد مصادر أمنية وقضائية 
على هذا القرار مؤكدة غياب أي نص قانوني مينع بقاء موقوف يف 
»سجن املقر العام«، فضاًل عن أن غبش كان قد تقدم بكتاب اىل 
معلاًل  هو،  حيث  إبقاءه  طالبًا  الفائت  شباط  خالل  نفسه  جرمانوس 
طلبه باخلوف من سطوة املقدم سوزان احلاج وخشيته على حياته! 
على  »التنقري«  يريد  جرمانوس  نفسها:  النظرية  حتضر  أيضًا،  هنا 
يف  يتدّخل  األمين  الفرع  إن  بالقول  منه  مقّربون  فريد  املعلومات، 
سري حماكمة غبش واحلاج، من خالل تلقني االول اإلفادات اليت تضر 

بشريكته يف التهمة!
لوبي  عن  احلديث  وسط  القضاء،  يشهده  مما  يسري  جزء  سبق  ما 
سياسي أمين قضائي يسعى لوقف »محلة مكافحة الفساد« عرب القول 
إن االعرتافات اليت انُتزعت من املوقوفني لدى فرع املعلومات مّتت 
األيام  ويف  تتوقف.  أن  جيب  الفرع  »هجمة«  وأن  التعذيب،  حتت 
التحقيق من  املاضية، ترددت شائعات عن وجود نية بسحب ملف 
فرع املعلومات. لكن هذه الشائعات تأكدت أمس يف اجتماع اجمللس 
اجلمهورية  رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير  شدد  حيث  للدفاع،  االعلى 
سليم جريصاتي على وجوب أن يكون ملف مكافحة الفساد يف عهدة 
يدلي  جريصاتي  يكن  مل  وبالتأكيد،  الدولة.  ألمن  العامة  املديرية 
برأيه الشخصي. كان ناطقًا باسم رئيس اجلمهورية والتيار الوطين 
من  قضاًة  وتستهدف  »مسّيسة  الفرع  حتقيقات  بأن  للتلميح  احلر، 

جهة واحدة«.
يرد فريق قوى األمن الداخلي ــ املدعي العام التمييزي ــ الرئيس 
سعد احلريري اآلخر بتأكيد أن كل نتائج حتقيقات املعلومات اليت أّدت 

خطوة جرمانوس رمبا ستؤدي إىل خفض نسبة التعديات على املياه 
اجلوفية، اليت تتم بال أي مراعاة خلطورة استهالك تلك الثروة، من 
دون أي حسيب او رقيب، وبصرف النظر عن مربرات عثمان. لكن 
يصعب التصديق، برأي مصادر قضائية وأمنية، أن خطوة جرمانوس 
أو قانوني استيقظ فجأة لدى مفوض احلكومة  بيئي  تنّم عن حس 
لدى احملكمة العسكرية. فقد سبق لعدد من وسائل اإلعالم، وأوالها 
أكثر من حتقيق عن خمالفات عثمان يف هذا  أن نشرت  »األخبار«، 
اجملال، من دون أن تتحرك النيابة العامة العسكرية. لكّن مقّربني 
وزارة  أرسلته  الذي  الكتاب  بعد  حتّرك  أنه  يؤكدون  جرمانوس  من 

 محلة مكافحة الفساد القضائي: بداية 
النهاية؟

حسن عليق، رضوان مرتضى 

ما  بلفلفة  سياسي  قرار  ذ  ِ اتخُّ هل  القضاء.  يعيشها  جنوٍن  حفلُة 
ُيسمى »محلة مكافحة الفساد« يف »العدلية«؟ حرٌب وحرٌب مضادة 
ت  ُكفَّ الذين  القضاة  عن  ماذا  وأمنيون.  وساسة  قضاة  خيوضها 
أيديهم؟ هل يكونون كبش فداء أم ُيستكمل امللف حتى النهاية؟ 
ُتريها؟ من  اليت  والتحقيقات  القضائي  التفتيش  ماذا عن هيئة 
لتنظيف  إنها  بها  القائمون  يقول  ورشة  لوأد  يُشّن محلة مضادة 

القضاء؟ وما هي أدواتها؟
األسئلة تكثر، وعّززتها مداوالت اجمللس االعلى للدفاع أمس. ففي 
االجتماع الذي ُعِقد يف قصر بعبدا، ظهر انقسام واضح بني فريقني: 
االول يضم رئيس اجلمهورية وفريق تكتل لبنان القوي، مسنودًا 
باجليش واملديرية العامة ألمن الدولة؛ فيما يضم الثاني الرئيس 
سعد احلريري وتيار املستقبل واملديرية العامة لقوى االمن الداخلي 
واملدعي العام التمييزي. وبدا وزير املال علي حسن خليل واملدير 

العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واقَفني »على احلياد«.
كاد اجملتمعون أال يذكروا »محلة مكافحة الفساد« باالسم. إال أن 
مداوالتهم بشأنها أخذت احليز األكرب من النقاش. واالنقسام االكثر 
حدة ظهر حول دور فرع املعلومات يف التحقيقات القضائية، لكن 
رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير  عليه.  مباشرة  النار  إطالق  دون  من 
طريقة  على  الفرع،  على  اهلجوم  قاد  جريصاتي  سليم  اجلمهورية 
العب البلياردو. أطلق سهامه يف اتاهات خمتلفة، لكن ليصيب 
بإمرة  االمنية  األجهزة  تعمل  أن  »وجوب  زاوية  من  وحده،  الفرع 
للموقوفني،  االحتياطي  التوقيف  ذّكر مبهلة  العكس«.  القضاء ال 
واليت ال جيوز أن تتجاوز أربعة أيام، قبل أن ينطق باجلملة الفصل: 
مكافحة  مبلفات  باإلمساك  له  يسمح  اختصاصه  أمين،  جهاز  »مثة 
الفساد، كما أن لديه خربة وإجنازات حققها بشفافية، هو املديرية 
بالفساد«.  التحقيقات  تتوىل  أن  جيب  اليت  الدولة  ألمن  العامة 
قناة  من  غامزًا  بهدوء،  احلريري،  سعد  احلكومة  رئيس  عليه  رّد 
اجليش: ماذا عن وثائق االتصال اليت تسمح بتوقيف أشخاص بال 
قرار قضائي؟ وماذا عن املوقوفني الذين ُياكمون أمام احملكمة 
العسكرية منذ سبع سنوات فيما اجلرم الذي ُيتهمون به ال يوجب 
األسئلة،  من  احلريري  أكثر  أشهر؟....  ثالثة  من  ألكثر  التوقيف 
تنفذون  عندما  أيضًا:  بهدوء  اجليش،  قائد  إىل  يتوجه  أن  قبل 
جوزف  العماد  رّد  القضاء؟  إشارة  على  حتصلون  هل  مداهمات، 
إعالم  دون  من  وننفذها  سرية  املهمات  بعض  إن  بالقول  عون 
أحد، ثم نبلغ القضاء بالنتيجة. هنا تدخل وزير الدفاع الياس بو 
صعب طالبًا التفريق بني اجلرائم العادية، وتلك املتعلقة باإلرهاب 
والتجّسس، واليت حتتاج أحيانًا إىل وقت طويل من التحقيقات. أما 
املدعي العام التمييزي القاضي مسري محود، فوقف إىل جانب فرع 
املعلومات واملديرية العامة لقوى االمن الداخلي. قال إنها اجلهاز 
أنها مهلة حث«.  رغم  االحتياطي،  التوقيف  التزامًا مبهلة  »األكثر 
وقال إن الفرع ييل عليه نتائج التحقيقات يف الفساد القضائي، 
أمام  املستندة إىل تسجيالت وأدلة واعرتافات كررها املوقوفون 
قضاة التحقيق. ولفت إىل أنه ييل امللفات اليت ُترى بإشارة منه 
على التفتيش القضائي، وعلى حمام عام متييزي يعاونه، للتحقق 

من خلّوها من جرائم جنائية.
مل يقل أحد يف االجتماع صراحة إنه يريد أن مينع فرع املعلومات من 
التحقيق يف ملف الفساد القضائي، لكن الفريق االول دار حول 
هذه الفكرة. أما الفريق الثاني، فدار حول فكرة أن املعلومات هو 

اجلهاز الوحيد املوثوق من قبله.
يف النهاية، تقرر أن تتألف جلنة وزارية، برئاسة رئيس احلكومة 
سعد احلريري، وعضوية وزيري الدفاع والداخلية، وعضوية قادة 
األجهزة األمنية، بهدف التنسيق بني األجهزة، ورسم حدود واضحة 
وجهة  واحد:  اهلدف  لكن  كثري،  كالم  قيل  منها.  كل  لصالحيات 
ما ُيسمى ملف مكافحة الفساد، واجلهة اليت تتوىل التحقيق فيه، 
ومستقبله. فهل ميكن القول إن »محلة مكافحة الفساد« باتت على 

أبواب نهايتها؟

)داالتي ونهرا(

فساد يف قضية اآلبار حبق اللواء عثمان. ويرد الفريق اآلخر بأن »أمن 
الدولة تتدّخل يف ملف ال صلة هلا به، وجرمانوس ياول االلتفاف 
على إشارة املدعي العام التمييزي، بصورة خمالفة للقانون«. يتداخل 
جرمانوس  والصالحيات.  والسياسة  باألمن  القانون  امللف  هذا  يف 
)والفريق الداعم له يف التيار الوطين احلر( يصر على أن من حقه 
أن متّر عربه استنابات املدعي العام التمييزي إىل األجهزة األمنية. 
أما القاضي مسري محود )والفريق الداعم له(، فريى أن »صالحياته 
تشمل كل أفراد الضابطة العدلية، من أرفع مّدع عام يف اجلمهورية، 

إىل آخر مأمور أحراج«.
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Christians around the world will stop  
this Easter to celebrate the resurrection  
of Jesus Christ and his message of love  
and hope. 

May we be inspired by his sacrifice and  
compassion for others. Happy Easter!

Clr Khal Asfour 
MAYOR 
City of Canterbury Bankstown

P: 9637 1656   F: 9897 1434   E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

Julia Finn MP
Member for Granville

فــصح مــبارك

ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على:

Wishing you a blessed, peaceful and happy 
Easter.

 May god be with you 
and your family.
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االمتحانات  خيوضون  طالب  ألف   36 حنو 
مبرحلتيها  املهين  التعليم  يف  الرمسية 
العملية واخلطية يف أيار وحزيران املقبلني. 
االستحقاق الذي تتزايد كلفته، رغم تراجع 
أعداد الطالب حتّول إىل واحد من مزاريب 
هدر املال العام مع حشو اللجان الفاحصة 
األعضاء،  من  املطلوب  العدد  بأضعاف 
هلم،  عمل  ال  إداريني  مراقبني  وتعيني 

ورصد تعويضات ألمساء وهمية.
الفاحصة  اللجان  »تركيب«  عشية 
املهين  التعليم  يف  الرمسية  لالمتحانات 
والتقين، تشخص األنظار اىل املعايري اليت 
سيجري على أساسها اختيار أعضاء اللجان 
يف املرحلتني التطبيقية )20 أيار( واخلطية 
صد من اعتمادات  )17 حزيران(، وكم سريرُ
مفتوحًا  مزرابًا  بات  الذي  االستحقاق  هلذا 
للهدر والتنفيعات، تالمس كلفته السنوية 

الثمانية مليارات لرية.
وكانت موازنة العام املاضي مثار أخذ ورد 
خلفية  على  املال  ووزارة  املديرية  بني 
األرقام  وتضخيم  اإلنفاق  سقف  اخرتاق 
هلم،  عمل  ال  بأعضاء  اللجان  و«نفخ« 
ألغراض سياسية وتنفيعية، بعدما فوجئت 
مرصودة  تكن  مل  إضافية  بأتعاب  الوزارة 
يف قرار االمتحانات، رغم أّن جمموع الطالب 
املرشحني اخنفض عن العام الدراسي الذي 

سبقه بنحو 500 طالب.
عن  يومها،  مطلعة،  مصادر  حتدثت  فيما 
ألشخاص  تعويضات  املديرية  ختصيص 
عامني  ومراقبني  عامني  مراقبني  بصفة 
عمال  بينهم  من  االمتحانات،  يف  إداريني 
ال  وموظفون  وسائقون  وحراس  نظافة 

عالقة هلم بأعمال االمتحانات.
 وقد دفع ذلك املديرية اىل خفض املوازنة 
»ترشيد  عنوان  حتت  املئة  يف   30 بنحو 
املديرية  عزته مصادر يف  فيما  اإلنفاق«، 
يف  جلان  تسع  أعضاء  أعداد  »نفخ  اىل 

فاتن الحاج

 8 مليارات لرية كلفة االمتحانات:

مغارة التعليم املهين يف لبنان
تلّوث احلوض األدنى لنهر الليطاني املمتد من جنوب حبرية القرعون 
اىل املصّب يف القامسية ليس حصرًا نتيجة تلوث حوضه األعلى 
الواقع بني منبعه البعلبكي والبحرية. مسح للمصلحة الوطنية لنهر 
التلوث  من  ذاتيًا«  »مكتف  األدنى  احلوض  أن  أظهر  الليطاني 
لوجود مصانع ومكبات ومرامل، فضاًل عن أكثر من مليون مرت مكعب 

من املياه املبتذلة اليت تصرف يف النهر مباشرة.
عندما فاضت مياه حبرية القرعون، الشهر املاضي، مع بلوغ منسوبها 
أعلى مستوياته، ضّجت مواقع التواصل باالحتجاج على »نقل« 
مسحًا  لكّن  األدنى.  حوضه  اىل  للنهر  األعلى  احلوض  من  التلوث 
والسكاني  البيئي  للواقع  الليطاني  لنهر  الوطنية  املصلحة  أجنزته 

والتنموي ملنطقة احلوض األدنى أظهر أنها ليست أقل تلوثًا.
مصانع ومكبات ومرامل

ورغم ترّكز املصانع يف احلوض األعلى، ال سيما يف البقاع األوسط 
اهلرمل، أحصى املسح وجود 239 مؤسسة صناعية يف  وبعلبك – 
احلوض األدنى ال تلتزم بالشروط البيئية، أسوأها معاصر الزيتون 
)88 معصرة( ومناشر الصخر )28 منشرًا( ومعامل الباطون وأحجار 
البناء )22 جمباًل و26 معمل حجارة(. والالفت أن هذه املؤسسات 
متصلة بشبكات حمطات التكرير املنجزة أو تلك اليت قيد اإلنشاء، 
رغم أن هذه احملطات غري مهّيأة ملعاجلة مياه الصرف الصناعي. 
مكعب  مرت  الف   65 حواىل  تنتج  مؤسسة،   130 أن  املسح  وبنّي 
ومناشر  الزيتون  عصر  من  معظمه  الصناعي،  الصرف  من  يوميًا 
أقل  األدنى  احلوض  يف  الصناعي  الصرف  يعترب  وفيما  الصخر. 
خطورة من مصانع احلوض األعلى، إال أن املكبات العشوائية تتكفل 
مكبًا   111 حواىل  املسح  أحصى  فقد  أنواعها.  على  املخاطر  ببث 
عشوائيًا للنفايات الصلبة )34 أقفلت أخريًا وبقي 77(، تستقبل 
حواىل 255 طنًا يوميًا من النفايات اليت يتم التخلص منها بالطمر 
أو احلرق. وبعض هذه املكبات أقيم جبوار جمرى النهر، كما يف 

كفرصري وأرزي وصري الغربية )اجلنوب(.
وأحصى املسح وجود 13 حمفارًا ومقلعًا وكسارة متتد من جنوب 
والعيشية  الرحيان  إىل  وصواًل  الغربي  البقاع  يف  القرعون  حبرية 
التلوث، ألنها  أبرز مصادر  تعّد من  اخلردلي. وهي  بوادي  مرورًا 
حتمل حنو جمرى النهر املياه احلاملة للرمول واألوساخ، إذ يستهلك 
اليت  املياه  من  كبرية  كميات  واملرامل  والكسارات  املقالع  عمل 
ختتلط بكميات كبرية من بودرة احلجر ومواد كيميائية خمتلفة، ما 
يؤدي إىل تلويث املياه السطحية واجلوفية. وقد توقفت حمطات 
ضخ املياه يف اجلنوب مرات عدة بسبب ترسبات الرمول يف حمطات 
املعاجلة وشبكات التوزيع، فضاًل عن الضرر الي تلحقه باملتنزهات 
واألراضي اليت تروى من مشروع ري القامسية. وسجلت املصلحة، 
يف شباط املاضي، بلوغ مستوى الرتسبات يف النهر بسبب عمل 
املرامل، حواىل 60 سنتيمرتًا عند جسر التحرير يف الزرارية، علمًا 
شروط  تنظم  عدة  مراسيم   2011 عام  أصدر  الوزراء  جملس  بأن 
الرتخيص واالستثمار، منها احلصول على إفادة من وزارة الطاقة 
واملياه بعدم التسبب بأي تأثري حمتمل ومباشر على املياه السطحية 
تظهر  خريطة  وإضافة  الكهربائية،  الطاقة  جر  وخطوط  واجلوفية 
تأهيل املوقع بعد كل سنة، طوال مدة االستثمار ووضعه النهائي 

وضمان عدم قطع األشجار.
مياه الصرف

حبسب املسح، يقدر عدد السكان املقيمني يف احلوض األدنى بـ 
302,648 نسمة، يف مقابل 171,942 نسمة يقيمون مومسيًا خالل 
العطل. ويبلغ عدد النازحني السوريني احملصني 52,311، إضافة 
الالجئني  من  )معظمهم  اللبنانيني  غري  املقيمني  من   10,903 اىل 
)املرتبط  للمياه  الفرد  استهالك  نسبة  وتقدر  الفلسطينيني(. 
بكميات الصرف الصحي الناجتة( حبواىل 150 ليرتًا يوميًا يف املدن 
وكنتيجة  النزوح.  خميمات  يف  ليرتًا  و80  الريف  يف  ليرتًا  و130 
لنسبة االستهالك، يسجل الصرف الصحي يف الشتاء 40,144 مرتًا 
مكعبًا، ويرتفع يف الصيف إىل 70,193 مرتًا مكعبًا يوميًا. وعليه، 
مليون مرت مكعب من   17,4 السنوية حواىل  الصرف  تبلغ كميات 
املياه املبتذلة. يوضح املسح، نقاًل عن جملس اإلمناء واإلعمار، أن 
بلدات احلوض األدنى »تستفيد جزئيًا من 8 حمطات تكرير فقط 
)صور، تبنني، حاصبيا، دير ميماس( تتصل بها شبكات 32 بلدة 
وزوطر  إىل 3 حمطات يف حيمر  إضافة  احلوض،  تقع ضمن  فقط 
وكفر صري تستفيد منها 4 بلدات، لكنها ال تعمل، إما بسبب اإلجناز 
شغلت  حال  ويف  الشبكات.  استكمال  عدم  أو  للمحطات  اجلزئي 
احملطات السبع، فإن قدرتها اإلستيعابية )حواىل 20 الف مرت مكعب 
البلدات الذي يقدر يوميًا حبواىل 70  إنتاج  يوميًا( أقل بكثري من 
الفًا. ووفق تقارير اجمللس عن احملطات اليت يشرف على إدارتها 
النهر  »هناك حواىل 12,7 مليون مرت مكعب سنويًا تصرف إىل 
أو البحر أو احلفر الصحية ومنها تتسرب إىل املياه اجلوفية. ومن 
الكميات، هناك حنو مليون مرت مكعب تصرف اىل نهر  بني هذه 
الليطاني مباشرة، فضاًل عن 130 الف مرت مكعب سنويًا تصرفها 
يقيمون  اليت  القامسية  قناة ري  السوريني حنو  النازحني  جتمعات 

يف حرمها.

آمال خليل

 نهر الليطاني: احلوض األدنى 
»مكتف ذاتياً« من التلوث!

علمًا بأن رئيس كل جلنة يتقاضى 10% من تعويضات اللجنة، فيما 
يتقاضى نائب الرئيس %9.

خطورة  يقل  ال  اخلطية  الرمسية  املهنية  االمتحانات  يف  الواقع 
على املستوى الرتبوي، إذ إّن األحزاب السياسية هي اليت ترفع 
لوائح بأمساء رؤساء املراكز واملراقبني العامني، وقد يصل عدد 
املراقبني العامني يف مركز واحد إىل 25، يف حني ال حيتاج املركز 
إىل أكثر من اثنني أو ثالثة كحد أقصى. وتعزو املصادر ذلك إىل 
تسهيل أعمال الغش اليت يساهم فيها أيضًا »مراقبون إداريون« ال 
عمل حمددًا هلم يف االمتحانات. واملفارقة اليت تشري إليها مصادر 
متعاقدين من  أساتذة  تعيني  القطاع هي  متابعة ألحوال  أكادميية 
الفئة الرابعة رؤساء مراكز على مراقيب صفوف من أساتذة املالك 

من الفئة الثالثة.
وحبسب املصادر، فإن اهلدر يبدأ مع التعويضات اليت يتقاضاها 
 250 حنو  تضم  اليت  لالمتحانات  التحضريية  األعمال  جلنة  أعضاء 
شخصًا بني أستاذ وموظف. إذ تبدأ هذه اللجنة عملها الذي يأخذ 
حتى  الثاني  كانون  من  اعتبارًا  وجلسات  إضافية  ساعات  شكل 

تشرين األول من كل عام. 
وتتضمن أعمال اللجنة: تربير اللوائح االمسية للطالب املرشحني، 
بطاقات الرتشيح، وضع األسئلة، تفتيح املسابقات، فرز النتائج 
والتدقيق فيها، علمًا بأن يف إمكان املوظفني التدقيق يف اللوائح 
خالل الدوام الرمسي من دون احلاجة إىل ساعات إضافية، كما ميكن 
تقليص فرتة االمتحانات من مخس مراحل متتد على 18 يومًا إىل 3 

مراحل ال تتجاوز 10 أيام.
واحدًا  أيضًا  يشّكل  اللجان  بعض  اخلطية يف  املسابقات  تصحيح 
اآلتي: يضع  السيناريو  اعتماد  يتم  ما  غالبًا  إذ  اهلدر.  أبواب  من 
ويودعها  منفصلة  ورقة  على  األمحر  باللون  عالمة  األول  املصحح 
رئيس اللجنة ونائب الرئيس، ثم حيصل تواطؤ بني املصحح األول 
واملصحح الثاني الذي يضع عالمته باللون األخضر حبيث ال يتجاوز 
الفرق العالمتني من دون أن يصحح املسابقة فعاًل، وكي ال حتتاج 
إىل تصحيح ثالث يقوم به رئيس اللجنة، وذلك ملزيد من االستفادة 

من الوقت والكسب املادي!

األحزاب السياسية هي التي ترفع لوائح بأسماء رؤساء املراكز واملراقبني العامني!)مروان طحطح(

تقاضى أعضاء لجنة 
املعلوماتية 24 

مليون لرية يوميًا 
العام املاضي، فيما 
ال تتعدى الكلفة 

مليونني و250 ألفًا

االمتحانات العملية، ومتريك تعويضات خيالية هلم«. ولفتت املصادر 
اىل أن »الرتشيد« مل ميّيز بني من حضر فعال إىل االمتحانات وبني 
األعضاء الوهميني، وساوى بينهم جلهة التعويضات، كما مل يرتافق 

مع أي إجراء حملاسبة املزورين واملرتكبني. 
بهؤالء جمددًا  املديرية ستستعني  كانت  إذا  ما  املصادر  وسألت 

مر  بأّنه  علمًا  العام،  هذا  امتحانات  يف 
اللجان  يف  األعضاء  بعض  وجود  على 

حنو 20 عامًا.
لجان »منفوخة« وتكليفات حزبية

تضم  اليت  »املنفوخة«  التسع  اللجان 
»مراقبني مصححني« للمشاريع  أساتذة 
االمتحانات  مراكز  على  العملية، وجتول 

الفين  االمتياز  يف  املعلوماتية  جلنة  هي:  واملناطق،  بريوت  يف 
)TS(، جلنة امليكانيك )TS( وجلنة امليكانيك يف البكالوريا الفنية 
)BT(، جلنة اإللكرتونيك )TS(، جلنة اإللكرتونيك )BT(، جلنة العناية 
التمريضية )TS(، جلنة الرتبية احلضانية )TS(، جلنة الطوبوغرافيا 
)TS(، جلنة الكهرباء )TS(. وكمثال على احلشو املبالغ فيه للجان 
باألساتذة ألغراض تنفيعية، تشري املصادر إىل أن جلنة املعلوماتية 
أساتذة   106 املاضي  العام  ضّمت  املثال،  سبيل  على   ،)TS(
ألربعة طالب أجروا امتحاناتهم يف مركز معهد مهين يف الصرفند 
)اجلنوب(! علمًا بأن عدد األعضاء يف أي جلنة ال جيب أن يتجاوز 

10 أساتذة حّدًا أقصى. 
ومبا أن اللجنة تعقد 3 جلسات عمل يف اليوم الواحد، ويبلغ البدل 
املالي للجلسة الواحدة 75 ألف لرية، فإن كل عضو من الـ 106 
يتقاضى 225 ألف لرية يوميًا، ما يرفع موازنة هذه اجللسات إىل 
23 مليونًا و850 ألف لرية، يف حني أّنها ال جيب أن تتعدى مليونني 
و250 ألفًا! اللجنة نفسها ضمت 120 أستاذًا مراقبًا لـ 10 طالب يف 
 )TS( مركز املعهد الفين الرمسي يف طرابلس. أما جلنة امليكانيك
يف مركز مهنية العاملية اخلاصة فضمت 50 أستاذًا لـ 20 طالبًا! 
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ADVERTISEMENT

FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Tony Burke MP

Electorate Office: Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196 

Mail:  PO Box 156, Punchbowl NSW 2196  

Phone: (02) 9750 9088  Email: tony.burke.mp@aph.gov.au 

  Tony Burke MP     @Tony_burke

Authorised by T. Burke, Australian Labor Party,  Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196

- Tony Burke  Member for Watson

Happy Easter 
Wishing you a very 

يتقدم
أصحاب محالت

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الطوائف املسيحية بأحر 
وأصدق التهاني بحلول عيد 
الفصح السعيد، أعاده  اهلل 

بالخري والربكات على الجميع..
فـصح مبارك
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أسرتاليا،  يف  املرده  تيار  َم  َنظَّ
ندوة  مركزه،  يف  األحد  أمس 
ة اإلنسانية  بعنوان »وثيقة اأُلُخوَّ
حيث   والتطبيق«،  النظرية  بني 
األحزاب  عن  ممثلون  حضر 
وحشد  والروابط،  واجلمعيات 
وأصحاب  واإلعالم  الصحافة  من 

الثقافة والفكر .
َم هلا، أمني سر  دوة وَقدَّ َأداَر النَّ
احلاج،  بدوي  املهندس  التيار، 
»الوثيقة«  أنَّ هذه  دًا على  ُمَشدِّ
يف  والتفاهم  »احلوار  نقَلت  قد 
يف  ة  اأُلُخوَّ إىل  األمور  بعِض 
التمييز بني  والُبعد عن  عاُمل  التَّ
مهما  اإلنسان،  وأخيه  اإلنسان 
أو  مذهبه  أو  عقيدته  كانت 
مسؤولية  على  وأكدت  طائفته، 
واألدبية  الدينية  األديان 
ثقافة  نشر  يف  واألخالقية 
التسامح والتعايش والسالم بني 
بين البشر على اختالف دياناتهم 

ومعتقداتهم«.
َم احلاج »ِركنًا، ال َبل  من ثم َقدَّ
َعَلمًا من أعالم اجلالية، مِلا حيمل 
قلبه  ويف  ثقافة  من  فكره  يف 
الدكتور  وهو  أال  تسامح«  من 
بالوثيقة  حُياضر  كي  بّرو،  عماد 
عَملّي،  بشكٍل  تطبيقها  وكيفية 
من  امَلراد  إىل  وَتِصل  َفَتسمو 

َفحواها .
ومما جاء يف ندوة الدكتور بّرو 
ألنقض  جئت  أني  تظنوا  »ال 
جئت  ما  واألنبياء.  الناموس 
-أجنيل  ألكمل«  بل  ألنقض 
متى- »نّزل عليك الكتاب باحلق 
وأنزل  يديه،  بني  ملا  قًا  مصدِّ
ُهدًى  قبُل  من  واإلجنيل  التوراة 
للناس وأنزل الفرقان - »القرآن 

الكريم«.
األخوة  وثيقة  أّن  شك  ال 
السالم  أجل  من  اإلنسانية 
دعوة  املشرتك«،  والعيش 
اآلخر  ومع  الذات  مع  للمصاحلة 
اإلميان  و  احملبة  على  وتأكيد 
مساواة  و  احلوار  ثقافة  ودعم 
والواجبات  احلقوق  يف  البشر 
تصلح  الوثيقة  هذه  والكرامة. 
لألجيال القادمة من خالل نشرها 
أهمية  تطبيقها...إذن  وتعميق 
تصبح  ان  ضرورة  يف  الوثيقة 
موضع تطبيق، وإخراجها اىل حّيز 
احتضان كافة  التنفيذ من خالل 

»وثيقة األخوة األنسانية«، يف بيت املرده اسرتاليا من أجل السالم والعيش املشرتك، »بني النظرية والتطبيق«

ُيْفَصل فيها الدين عن السياسة 
وعن احلكم، دولة يتساوى فيها 
مجيع مواطنيها أمام القانون يف 
متّيز،  دون  والواجبات  احلقوق 
بكل  اإلجتماعية  العدالة  دولة 

ابعادها.
يقوم  احلياة  حوار  فإن  هنا،  من 
املتبادل  االعرتاف  مبدأ  على 
االعرتاف  املتبادل،  والقبول 
وكما  هو  كما  اآلخر  بالرأي 
بالتكافؤ  وقبوله  نفسه،  ُيقدم 
والتكامل كما هو وكما يرغب أن 
الغلبة  »نزعيت  عن  بعيدًا  يكون 

والتماهي«.
لتطبيق  آلية  أي  أن  بنظرنا، 
تأخذ  ال  الوثيقة  هذه  مضمون 
اهلدف  هذا  االعتبار  بعني 
وحوار  احلياة  حوار  أي  السامي، 
أي  عنها،  ستغيب  املعرفة، 
اإلنسانية  القيم  حقيقة  اآللية، 
آلية  أي  وأن  وقلبها،  وضمريها 
بني  احلدود  رسم  عنها  يغيب 
االرتباط  وفك  واملدني،  الديين 
الديين  واالنتماء  السياسي  بني 
ستغيب  املستويات،  كافة  على 
البشر  التقارب بني  عنها حقيقة 

والتعايش بسالم.
والفيلسوف  املفكر  يقول 
معرفة،  »اجملتمع  سعادة  أنطون 
نرى،  قوة«...لذلك  واملعرفة 
ميكن  ومنتجا  جمديا  حوار  ال  أن 
ان يسلك طريقه دون أن يسلك 
املعرفة  الذاتية،  املعرفة  سبيل 
باإلميان  املتصل  مبعناها  الدينية 
األخالقي  البعد  ذي  الشخصي 
والعاقل، واملعرفة الثقافية اليت 
تقوم على اإلملام بالثقافة الذاتية 
هذه  أبعاد  لفهم  اآلخر  وبثقافة 

الدكتور عماد  برو مع اللجنة االدارية لتيار املردة - سيدنياملرده يقدم درعا لـ د. برو ويبدو املنسق  مللو وشدياق والحجالدكتور عماد برو واملهندس بدوي الحج

الدكتور برو يتوسط د. مصطفى علم الدين  وخضر صالح وحضور د. برو يتوسط نادر والخوري ولودي ايوب والسيدات فرنجيه ومللو وعبد اهلل يتوسط  طوني بو ملحم وايلي بو هارون ورمزي فرنجيه والياس شدياق

ماما حريكي، الياس شدياق، سليم شدياق، روميو عويس، جوزيف سكر وحضور د. برو يتوسط طوني بو ملحم وكامل جبور وبدوي الحج وعباس مراد وحضور

املؤسسات الدولية واحمللية هلا 
اجملتمعات  على  ليس  وتفعيلها 
الدين  رجال  خالل  من  فقط 
مشاركة  من  بّد  ال  إمنا  وحسب 
املثقفني والطليعيني مبستويات 

أفكارهم وختصصاتهم«.
كدعوة  الوثيقة  هذه  جاءت  إذن 
اىل »تنقية الذاكرة«، والتخلص 
جاز  اذا  السيف«  »حوار  من 
أو  الرجاء  عدم  اىل   ، التعبري 
الفائدة من »حوار الالهوت« ذي 
الطابع االستعراضي، ألنه ُيظّهر 
من  بداًل  وُيضخمها  اخلالفات 
والتأسيس  املشرتكات  تظهري 

عليها.
كما جاءت هذه الوثيقة لتساعدنا 
األليم  املاضي  جتاوز  على 
واحلاضر املليء باألحقاد والعنف 

والكراهية.
لكن يبقى السؤال؟

هل تقف هذه الوثيقة يف غايتها 
والقبول  التعارف  حدود  عند 
الوثيقة  بلورت  وهل  املتبادل؟ 
قضايا  حيال  للنضال  برناجمًا 
ومشاكل  واحلضارة  اإلنسان 
التقدم  عملية  لتصحيح  العامل 
قدميها  على  فيقيمها  البشري 

املادة والروح؟
ما  على  أوافق  ال  كنت  وإن 
ورد يف الوثيقة أن أحد مصادر 
الفلسفات  هو  العامل  مشاكل 
املادّية يف نزعة تقليدية للخطاب 
ليس  وهذا  عام،  بشكل  الديين 
الفلسفات  عن  الدفاع  باب  من 
حرّية  عن  دفاعًا  إمنا  الدينية، 
اليت  اآلخر  قبول  وحرّية  املعتقد 

تنادي بها الوثيقة!
ما هو إذن احلوار املطلوب؟

بالطبع، إنه حوار احلياة يف إطار 
الوجود معًا، والذي كما اسلفت، 
يقوم بصورة أساسية أواًل، على 
املشرتكة  املساحات  إكتشاف 
بني  وخاصًة  األديان  بني 
املسيحية واإلسالم يف قضايانا 
اإلنسانية واجملتمعية والثقافية، 
اهلدف  اىل  اإلنتقال  وثانيًا، 
الرئيسي يف بناء ثقافة املواطنة 
حيث ال مسيحي أو مسلم )مبعنى 
وطن  إمنا  الطائفية(  العصبية 
املواطنة  اليه...دولة  ننتمي 
دستور  وفق  اإلنسانية،  بقيمها 
دميقراطي،  حضاري  مدني 

اإلرث  مبعرفة  وربطها  الثقافة 
الروحي لألديان املختلفة.

يقول املفكر واحلكيم كمال جنبالط 
واملناهج  األديان  وجدت  »وإمنا 
مقاييس  لتثبيت  الفلسفية 

األخالق يف النفوس..«
احلوار  ان  اإلشارة  سبقت  وكما 
حوار  مبدأ  على  يقوم  ال  اجلاد 
ان  جيب  باألحرى  بل  األديان، 
»أتباع  حوار  مبدأ  على  يقوم 
األديان« الذين يتوسلونه سبياًل 
وعلى  املشرتكات  على  للرتكيز 

هواجس اآلخر وخماوفه، وإرساء 
أسس االحرتام والقبول املتبادل 
واملخاوف  اهلواجس  هذه  إلزالة 

واجلهل القائم ملعنى احلوار.
ان اجلهل يؤدي اىل االنغالق على 
فيتبّدل  التطرف  ويغذي  الذات 
بالتشدد،  الديين  التسامح 
مكان  الظالمي  الفكر  وحيّل 
ميكن  ال  كما  التنويري.  الفكر 
خالل  من  ااّل  باحلوار  ننطلق  ان 
عملية استعادة وعي كاملة وبناء 

االمنوذج املوضوعي للحوار.

الندوات  هذه  مثل  إقامة  إن 
والتجمعات تعطينا األمل والرجاء. 
واجبنا  ومن  حنلم  أن  حقنا  فمن 

ان نعمل.
أشكر  كما  حضوركم،  أشكر 
األصدقاء يف تّيار املردة اسرتاليا 
منوهًا بدعمهم الدائم لنهج احلوار 
واألخوة  الثقافية  القيم  وتعزيز 
الصاحلة،  واملواطنة  اإلنسانية 
اللقاء  هذا  اىل  دعوتكم  شاكرًا 
اهلادف اىل بناء مشاركة حقيقة 

حوارية مع ابناء اجلالية.

فادي مللو، كامل جبور، طلعت ابو زيد وحضور

الشاعر فؤاد نعمان الخوري، لودي فرح ايوب، ممدوح مطر، بيرت مارون  وحضور
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كـتابات

 بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي 
وخادم كلمة اهلل البشارة الحسنى 
 سدني اوسرتاليا بتاريخ ٢8-3-٢٠1٩

لو نعرف معنى هالعيد
لو نعرف معنى هالعيد 

        شو حامل يف طياتو
حامل النا فجر جديد 

         الفدانا بدماتو
حبو النا ّعم بيزيد 

     املا بغري  كلماتو
اطلب منو شو برتيد 

        بتحصل عاجملد بزاتو 

الرب العل خشبه مصلوب 
          مش مطّول بّدو يعود

حامل بايدو امليزان 
           ميزان احلق املفقود

راجع تا يدين االنسان 
          املا حب يآمن ويعود

راجع عا كل البلدان 
          يهزم ابليس النمرود

راجع تا يشوف االميان 
          بعدو باقي او مفقود

 راجع تا يشوف االنسان 
             ربو عابد او معبود

راجع تا يشوف األديان 
          كم صاير عندن معبود

راجع تا يطفي النريان 
          نريان احلرب املوؤود 

راجع تا يبيد الشيطان 
        شيطان الكون املرصود

وتا يفرجينا من العنوان 
          العامل قديشو مفسود

العم يغرينا بكل مكان 
         حتى نصبح عندو جنود

 منرفض أقوال الشيطان 
       احلط الشبكة وعم بيجود

وتا يسلب فكر االنسان 
         ويصفي الشر املقصود

وبيضلو متوهر حريان 
         عندو روح من اجللمود

العامل من شّرو خيفان
            احلامل نريان وبارود

ارجع آمن يا انسان 
      ال ختطي وعا املاضي تعود

اطلب من اهلل الغفران 
            تا ترجع عاجلنة تعود

 ابعد عن درب العصيان
         درب اخلاطي ماهلا حدود

 مّكن حالك باالميان 
          بتحصل عالكنز املفقود

ال يهمك فالنة وفالن 
       وال يهمك شخص احملسود

موتو مرجع لألديان 
            وحبو النا ما لو حدود

كالمو مرجع للبنيان
         يا خاطئ عن فعلك توب 

ارجع وبقلبك إميان 
              بتحصل عاالبدية 

برتبح جنه ماهّلا حدود 

 2019 نــيسان   20 Saturday 20  April 2019الـسبت 

كيف  املمثل،  جسد  يف  وجمسات  فولتات  هناك 
ممكن التعامل معها وتوظيفها يف فضاء املسرح؟ 
وإجياد  والقفز  البهلوانية  احلركات  السريك  مسرح 
فهم  مع  والتفاعل  املمثل  وفعل    ، الثقل  مركز 
أولي ودرامي ، يتجسد ذلك يف األفعال واملواقف 
 ، املسرح  لغة  على  أيًضا  هذا  ينطبق   ، اجلسدية 
حيث توجد لغة مفردات التدفق احلر اليت توفر يف 
أيًضا  ولكن   ، متني  عمل  أساس  األحيان  بعض 
اليت  الرومانسي  اللون  ذات  املصطلحات  واحدة 
ختدم أحياًنا كعوامة مزدهرة لشخص واحد الغرق: 
احلدس ، احلقيقة ، اخللود ، األصالة والسحر. أين 
جيد املمثل الدافع لدور الدور العمل : يف مستقبل 
الفكر الرتكيز  الدور؟ وأين هو  الدور أم يف دور 
يف اللحظة ذات املناظر اخلالبة على شخصك أو على 
العالقة إىل املناطق احمليطة ؟ كيف تؤثر صور أو 
معتقدات املمثل الفاعلة عليها العمل البدني ، وهذا 
هو  عملها ؟ أنا هنا أيضا التحقيق كيف ميكن أن 
يكون للصياغة اللغوية دور حاكم . إنه يف العمل  
معآ لصياغة  دور الدور  املهمة املسرحية  واللغة 
دور يف هذه العملية معرفة اجلسد ، الثقة والكفاءة 
، أحد املطالب اليت تفرضها املهنة على املمثل : 

أن يتفاعل جسده 
وقت  يف  آخر  والتفكري   ، وغريبة  جديدة  لفكرة   
آخر. والوسائل املتاحة للممثل ،ملعرفة جمموعة من 

اإلمياءات أو املواقف ، ولكن للقيام 
بذلك مفتوح أو متاح للوصول إىل األفعال أو املهام 
اليت تطلبها القصة من جسم املمثل. يقوم املمثلون 
بإجراءات جسدية حركة متد يديك ببطء فوق رأسك 
والصراخ »أوه ، زيوس!«انه يعطي شعورا بالغربة 

: املمثل لديه 
وصف هذه املسافة بالتفكري الذي ظهر أثناء األداء 
اليدين يف الطقس .« ولكن  : »أنا هنا أقف مع 
الشعور بالغربة أمام فعلك اخلاص هي أيًضا إشارة  
إجيابية  حول ذلك املمثل جيعل جتربة جديدة ويدخل 
يصاحب  ما  نادرا   . احلواجز  اليومي  السجل  خارج 
ميكن   ، ذلك  من  بدال   . النشوة  جديد  اكتشاف 
للحركة الشعور باألعلى ، وفقط مع بعض الرتدد ، 

تقبله اهليئة ضبط 
الرقابة الذاتية. ميكن أن يكون اجلسم هيئة حمافظة 
وأحياًنا يكون لديه، تنوع التقنيات اجلسدية ، جيب 

أن خيتار التعليم املسرحي ذلك
من الذي خيدم تنمية الطالب بشكل أفضل؟ الرقص 
واملبارزة ومسرح االرجتال، طريقة ستانيسالفسكي 
إىل  أنفسهم  حتويل  على  املمثلني  ملساعدة 
وال   ، املعايشة   فن   . رائعة  مسرحية  شخصيات 
يعين هذا االصطالح الذي عانى من التباسات كثرية 
، أن يفقد  املمثل نفسه يف الشخصية ، بل يعين  
إنسانية  لشخصية  املمثل   خلق  أو  والدة   عملية 
جديدة ، على أساس من الصفات الفردية اخلالصة 
، أي خيضع املمثل ذاته و أفكاره ومشاعره جلميع 

الدقائق وخصائص إنسان أخر 
وسيلة إلتقان حرفة التمثيل وحتفيز اإلبداع واخليال 
العروض  معظم  على  أثرت  لقد  للممثل.  الفردي 
يتناول  الشاشة.  أو  املسرح  على  نراها  اليت 
 ، التمثيل  مهارات  من  من جماالت خمتلفة  العديد 
االنتباه  وتركيز   ، واخليال   ، العمل  ذلك  يف  مبا 
 ، واألهداف  والوحدات   ، العضالت  واسرتخاء   ،
 ، العاطفة  وذاكرة   ، باحلقيقة  والشعور  واإلميان 
والتواصل ، والتكيف ، والقوى الدافعة الداخلية ، 
و خط غري منقطع ، احلالة اإلبداعية الداخلية ، العقل 
املسرح  ما حيدث على  الباطن.كل  والعقل  الفائق 
املمثل  يستخدم  أن  ،جيب  لغرض  يكون  أن  جيب 
خياله حتى يتمكن من اإلجابة على مجيع األسئلة متى 
، أين ، ملاذا ، كيف، جيب أن يكون للممثل نقطة 
اهتمام ، وجيب أال تكون نقطة االهتمام هذه يف 
القاعة«،راقب األشياء يف احلياة اليومية - امنحها 
خلفيات وهمية إلثارة املشاعر املختلفة. تذكر تلك 
املشاهد وارسم عليها.عند دمج الواقعية النفسية 
م املمثل  والتعبريية ، فإن متارينه االستكشافية ُتعلِّ
تكتشف  اليت  املاضية  املشاعر  استحضار  على 
مثل  مفاهيم  هنا  ستانيسالفسكي  يقدم  ضعفها. 
»السحر العاطفي« و »الذاكرة االنفعالية« و »اخلط 
غري املنقطع« والعديد من الوسائل املعروفة اآلن 
جيب  الذي  الرئيسي  الشيء  الربوفات،  جمال  يف 
تذكره هو أنه يتبع النهج الذي جيب على املمثلني 
أن يسكنوا فيه حًقا الدور الذي يلعبونه. لذلك ال 
ينبغي للممثل أن يعرف فقط اخلطوط اليت حيتاجها 
أيًضا  ولكن   ، اخلطوط  تلك  وراء  والدافع  ليقول 
كل التفاصيل املتعلقة حبياة تلك الشخصية وكذلك 

عـلم املـسرح وإسـرتاتيجية الـفكر والـجسد
عصمان فارس - ايالف

ستانيسالفسكي  مفهوم  إن  املسرح.  خشبة  على 
»للواقعية النفسية« يف األداء حتدى األفكار حول 
لعدة  اليت عقدت  املمثل  األساسية ملهارة  املالمح 
قرون. يف املسرح قبل ستانيسالفسكي ، مت تعريف 
كان  واإلميائي.  الصوتي  للتدريب  كحرفة  التمثيل 
لعواطف  احلياة  إعطاء  املمثل هو  لعبه  الذي  الدور 
النص بطريقة توضيحية واسعة.  مثل امليلودراما 
واألوبرا والفودفيل واملوسيقى ، مجيعها يف هذا 
لألفكار  رئيسًيا  مقدًما  باعتباره  للممثل  املفهوم 
الرئيسية  ستانيسالفسكي  رؤية  الدرامية.كانت 
للحظات  جمرًبا  باعتباره  املمثل  رؤية  يف  تتمثل 
األداء  حرفة  تكون  أن  األصيلة.ميكن  العاطفية 
حول البحث عن جتربة داخلية حقيقية لرحلة السرد 
العاطفية. وعلى هذا األساس ، بدأت الواقعية يف 
عن  األساسية  فكرتنا  من  هذا  يغري  مل  االزدهار. 
اخرتاع  إعادة  إىل  أيًضا  دعا  بل   ، فحسب  املمثل 
املسعى الكامل لرواية القصص من خالل الدراما. 
نعم جتربة وتدريبات ستانيسالفسكي أهلمت أجيال 
من املمثلني واملخرجني املسرح االرجتالي ، وغالًبا 
 ، املسرح  شكل  هو   ، االرجتال   عليه  يطلق  ما 
أو  معظم  يكون  حيث  كوميديا   ،  يكون  ما  وغالًبا 
أو غري مسجل:  له  تنفيذه غري خمطط  يتم  ما  كل 
إنشاء  يتم  املمثلني.   تلقائًيا من قبل  إنشاؤه  مت 
احلوار واحلركة والقصة والشخصيات بشكل تعاوني 
من قبل املمثلني عندما يتطور االرجتال يف الوقت 
إعداده  مت  مكتوب  نص  استخدام  دون   ، احلاضر 
بالفعل بطريقة الدراماتورجيا. وميكن أن تكون جزًءا 
مهًما من عملية الربوفة. ومع ذلك ، فإن مهارات 
سياق  خارج  أيًضا  ُتستخدم  االرجتال  وعمليات 
ديالرت  كوميديا  فناني  األدائية،ارتدى  الفنون 
اعتماًدا على خمطط واسع يف شوارع إيطاليا . يف 
التسعينيات من القرن التاسع عشر ، قام املنظرين 
كونستانتني  الروسي  مثل  املسرحيني  واملخرجني 
الفرنسي ، مؤسسي  ستانيسالفسكي وجاك كوبو 
وكالهما   ، التمثيل  لنظرية  رئيسيني  اجتاهني 
استخدم بشكل كبري االرجتال يف التدريب والتمثيل 
التمثيلي.تلقى داريو فو ، احلائز على جائزة نوبل 
للغاية.  االرجتالي  أسلوبه  بسبب  دولية  إشادة   ،
االرجتال  هو شكل من أشكال املسرح املباشر يتم 
فيه من خالل لعبة مابني شخصيات وحوار لعبة أو 
من  كثري  احلالي. يف  الوقت  قصة يف  أو  مشهد 
األحيان ، سوف يأخذ مرجتلون اقرتاًحا من اجلمهور 
، أو يعتمدون على مصدر إهلام آخر للبدء.ميكن أن 
ختتلف العروض املرجتلة بني فرق االرجتال املختلفة 
، اعتماًدا على تدريبهم وأهدافهم وأسلوبهم. أحياًنا 
يكون االرجتال قائًما على الكوميديا   البحتة ، بينما 
الكوميديا    األحيان قد يكون مزجًيا من  يف بعض 
النصي  املسرح  مثل  دراما.  جمرد  أو   ، والدراما 
بدون الربنامج النصي ، مع التمثيل الفاعل ، توجيه 
بعضهم  مع  والتفاعل   ، النص   كتابة   ، أنفسهم 
مسبق. ختطيط  دون  الوقت  نفس  يف  البعض 
يعتمد  االرجتال  مسرح  وممتعة.  ومسلية  عفوية 
التلقائية وتنمية اخليال، واالكتشاف والبحث  على 
عند ستانسالفيسكي  االسرتخاء  اجلديد،وعملية  عن 
وحالة  والعصيب  النفسي  التوتر  حاالت  لتجاوز 
التشنج العضلي، ومعايشة الدور، يف احلركة   يف 
البداية  اقرتح ستانيسالفسكي أن يقوم املمثلون 
بدراسة املشاعر الشخصية وجتربتها ومن ثم إظهارها  
للجمهور من خالل التعبريات اجلسدية والصوتية. يف 
اخلطوات األوىل لتطوير نظامه ، كان الرتكيز على 
الحًقا  عمل  لكنه   ، حقيقية وجتسيدها  مشاعر  خلق 
على طريقة األعمال البدنية. مت تطوير هذا الحًقا ، 
كان الرتكيز على األعمال البدنية كوسيلة للوصول 
إىل املشاعر احلقيقية ، ومشلت االرجتال. وهكذا ، 
كان ال يزال حول الوصول إىل الالوعي من خالل 
»حياتي  أن  أوليفييه  لورانس  اللورد  الوعي.كتب 
تنوير  مصدر  كانت  ستانيسالفسكي  الفن«   يف 
كبري لي عندما  كنت ممثاًل شاًبا. واالمياءة واللغة، 
ويتطلب من املمثل ان يكون عفوي وتلقائي وميتلك 

اخليال اخلصب .
، إذ كيف ميكن البدء مع املمثل  بدون دور أو نص 
مكتوب ؟ ،  االرجتال الوسيلة الناجحة اليت اكتشفها 
ستانسالفسكي أنها قوة دافعة خليال املمثل ، وهو 
تأكيد للدخول   يف عوامل الشخصية، بصورة أكثر 
صدقا و هو األساس يف حل املقارنة القائمة يف 
الواقع   , اخليال   , احلقيقة   , الوهم   ، املمثل  فن 
. أي باالنتصار للواقعية وللحقيقة السايكلوجية ، 
قسطنطني ستانيسالفسكي. كان ستانيسالفسكي 
إىل   ١٨٦٣ من  عاش  روسًيا  ومعلًما  وخمرًجا  ممثاًل 

١٩٣٨. لقد كان أول رجل يقرتح فكرة وجود عملية 
تدرجيية حمسوبة لفن التمثيل .  يدور الكثري من 
نظام ستانيسالفسكي حول الربنامج النصي نفسه. 
ستانيسالفسكي أنه من خالل حتطيم النص ميكنك 
أن تفهم الشخصية وأن الصفات العاطفية ستتطور 
الكل  تشكل  والوحدات  العملية.    هذه  خالل  من 
أخرًيا ،  يعتقد ستانيسالفسكي أن أفضل طريقة 
خالل  من  كانت  بصدق  األهداف  هذه  لتوصيل 
الذاكرة العاطفية. سيطلب من طالبه القيام بذلك 
شعروا   اليت  اخلاصة  بتجاربهم  التذكري  طريق  عن 
يف  تصويرها  حياولون  كانوا  اليت  بالعاطفة  فيها 
مشهد ما ثم حاولوا إعادة رد الفعل العاطفي هذا. 
، ومع ذلك  األحيان  ناجًحا يف كثري من  كان هذا 
، فقد ثبت أيًضا أنه غري فعال. وذلك ألن بعض 
العاطفي  ماضيهم  عمق  يتابعون  كانوا  الطالب 
يعد  ومل  عقلي  لكسر  سيخضعون  أنهم  لدرجة 
حياولون  كانوا  اليت  املشاعر  التحكم يف  بإمكانهم 
تصويرها. على الرغم من أن هذا قد يكون مقنًعا 
للغاية ، إال أنين ال أعتقد أن املمثل كان جيب أن 
حول  التقنية   ذلك!.تدور  بعد  كبري  بشعور  يشعر 
للممثل خبياله  استخدام اخليال واالتصال اجلسدي 
، وبديهيته ، وعقله كوحدة تعاونية واحدة كاملة. 
ولعل أهم التفاصيل يف هذه التقنية هو استخدام 
اخليال. جيب أن يكون املمثل قادًرا على ختيل صور 
يكون  وأن  وحميطه  نفسه  داخل  رائعة  وأحاسيس 
قادًرا على االنغماس يف هذه التصورات ألداء أي 
ودوافع  حركة  كل  هذه.أن  التمثيل  أساليب  من 
 ، الثالثة  املراكز  أحد  يف  تبدأ  أن  جيب  للحركة 
وهي مركز اإلرادة احلوض ، ومركز القلب منتصف 
أن  يعتقد  كان  الرأس.  املعرفة  ومركز   ، الصدر 
استخدام كل مركز ينتج عنه جودة خمتلفة وأسلوب 
استخدام  أيًضا  ميكن  شخصيته.  عن  متاًما  خمتلف 
حاالت  يف  نفسها  الشخصية  لتطوير  املراكز  هذه 
عاطفية خمتلفة. كان يعلم طالبه ربط بعض الصور 
التعبري عن املشاعر  ، للمساعدة يف  مبراكز معينة 
املختلفة. بعض الصور اليت ميكن للمرء أن يلعب 
بها هي صورة الشمس ، احلرب املتنامية،التمثيل 
األداء  أن  علم  أن  له  سبق  اجلسدي.  النفسي 
الصادق ال ميكن أن ينبع إال من خيال املمثل  يف 
وقت متأخر من احلياة ، أدرك أن األفعال البدنية 
الذي حيدث  القدر  بنفس  العواطف  أن حتفز  ميكن 
النفسي اجلسدي. رغم أن  التمثيل  به. هكذا ولد 
 ، روسيا  يف  معروف  واجلسدي  النفسي  التمثيل 
إال أن التمثيل النفسي اجلسدي يف مراحله األوىل 
يف  اجلسدي  النفسي  التمثيل  نظام  الغرب.  يف 
يساعد  أن  ينبغي  والذي   ، التجربة«  »فن  جتسيد 
خشبة  على  واعية  ال  وخربات  أعمال  إنتاج  يف 
املسرح. يف بروفة ، جيب على املمثل البحث عن 
احلقيقة ألفعاله - ملاذا تتصرف شخصية بالطريقة 
اليت يفعلها ، وما الذي حيفزه على اتباع مسارات 
خمتلفة ، وما هي الرغبة اليت لديه من ارتباط ما.أن 
أن يشعر كيف شخصية يف كل مرة  املمثل جيب 
يذهب  على خشبة املسرح. إىل هذا احلد ، اختذ 
على  يعمل  والنفسية  الصرامة  شديد  إطاًرا  الفن 
على  ويركز   ، الكالسيكي  التمثيل  من  التخلص 
ستانيسالفسكي  دعا  الدرامية.  واألعمال  اإلسقاط 
األخري ، »فن التمثيل« - الفكرة القائلة بأن املمثل 
هو جمرد وضع العاطفة ، بدال من االنغماس فيه.

النظام يف املقام األول على طرح األسئلة  يعتمد 
مناسبة  بطريقة  الرد  بدورك.فإن  للقيام  التمثيلية 
خشبة  على  اخلاصة  ظروفك  وفقدان  الدور  لتوجيه 
التحضري  النهج.سيتضمن  هلذا  حتمي  أمر  املسرح 
لألداء كائنات داخلية. األشياء الداخلية للشخصية 
ثابت من  احلفاظ على مستوى  املمثل على  تساعد 
بينما  لشخصيته.  الدرامي  العامل  جتاه  االهتمام 
تستعد وتدخل الشخصيات من خالل بروفة ، فإن 
غري  كونه  من  االهتمام سيتغري  من  املستوى  هذا 
 ، اخلارجية  التأثريات   ، الضائعة  اخلطوط  مكتمل 
االخراج حول أشخاص جدد وما إىل    ، املالحظات 
»جيرب  وجريء جيسد ممثال  قوي  إىل شعور  ذلك 
ممثال« وظيفة« عمل شخصية مهمة للغاية كذلك. 
بك سبب  اخلاص  اإلجراء  رغبتك سيحدد  هي  هذه 
دخولك للمشهد وما الذي تنوي القيام به بناًء على 
ظروفك املعينة. سيتيح تقسيم النص الربجمي  إىل 
»بتات« جمموعة ديناميكية من الرغبات عرب املسرحية 
،  ونأمل أن ينشئ حمتوى من شأنه أن جيرب اجلمهور 
البدنية  احلركة  طريقة    . بالشخصية  اإلميان  على 
كانت شيًئا جربه ستانيسالفسكي الحًقا يف حياته 
على  العثور  كيفية  على  البناء  إىل  وتطلع  املهنية 
عدة  الستنباط  نظًرا    . متثيلها  املراد  الشخصية 
سيناريوهات ارجتالية ميكن للشخصية اكتشافها ، 
سعى هذا النظام إىل توسيع معرفة فريق العمل من 

املمثلني مبن كان يلعبها داخلًيا وخارجًيا
عصمان فارس خمرج وناقد مسرحي السويد



Page 19صفحة 19     

إعــالنات
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انه وقت خاص للغاية للعائالت، األصدقاء واالحباء للمشاركة يف هذه املناسبة امليمونة.

This is a very special time for families, friends and loved ones to share during this  auspicious occasion.
It gives me  great pleasure to wish our brothers and sisters of Abrahamic faith a blessed and safe celebration.

Message from 
the President

Assalaamu Alaikum

الدكتور راتب جنيد
رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية )أفيك(

With best wishes and greetings of peace
Dr Rateb Jneid
President  of Muslims Australia AFIC

ومن دواعي سروري أن أمتنى إلخواننا وأخواتنا يف اإلميان اإلبراهيمي احتفاال مباركا وساملا.. مع أطيب التمنيات وحتيات السالم.

• • • •
• • • • • •
• • • • •
• •

• • • • • • •

•• •• • •
• •

Ramadan 
Mubarak

• •• • •• • •• • • •• • • • •• •• • •• •• ••• • • • • •
• • • • • • • •

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

Suite 201, Lvl2, 308 - 312 Beamish St, Campsie NSW  2194
Ph: 97181234, E: canterbury@parliament.nsw.gov.au
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كـتابات

/طرطوس/
من جاء من نصٍّ عصيٍّ قيَد مصباٍح تناوب 

بالغموض وبالوضوِح ،
سينتهي مبسافٍة زرقاَء أشبه باملعّلقة األخرية 

يف كتاب املشهد الكحلّي هْل تبدو الكتابُة
أْم تعبنا من حكايات  الّضباب ونام يف يدها 

الكتاْب ؟..
عطفًا على مخر الّسؤالِ 

أشقُّ حلمَي عند معراج اجلوابِ 
أواصُل البحر القصيدَة

ثم أنبع من جباٍل ميمْت للشعر باكر عطرها 
وأعود خممور اجلواْب ..

هْل كنُت يف املعنى العصّي أم 
اكتفيُت ببعض أسرار الّضباِب

عذرًا  وكنت  احلواس  مبفرتق  آحادي  ربطُت 
مفردًا 

حتى إذا انكشف احلننُي 
وقد بلغت البحَر أبلغ رقصيت ..

مجعًا وأنشُئ يف اجلهات 
مشارَق املعنى املوّحِد    

هذه طرطوس رقصتتا .. امتداُد العامل البحرّي 
.. واسٌم حيسُن التلويح للمطر الغزيِر..

وللّشهادةِ ..هذه .. طرطوس يف
وضح الّنبّوة أٍمُة املعنى وقْد

يعين اجلمال ندميَة الشعر املعّتق يف
قواميس الشراْب ..

طرطوس ساحرٌة تقصُّ
أقام  من  مضارب  على  األخري  اجملد  نوارس 

غناءُه عند الّزوارِق ،
أّيها القلب املرّبى يف القصيدِة 

بني ساحرٍة  تقوُد اىل منابع عريها عند النبيذ 
وبني 

ساحرٍة تدير جماز فتنتها الغماَم 
على خيالَك 

هات من جسد األنوثِة 
بعض ظّلَك قبل أْن يرتّد قلبَك

حنو أرواد امتالؤَك
عند منتصف القصيدِة

أّيها القلُب املساُق من الصالة إىل الصالِة
إىل كروم شواطٍئ تسقى بزقزقة اإلناِث

إىل الّرماِل
إىل غناء املرميات يدرن يف 

فلك الغريزِة،
كاجملاز اللوليّب خيضن يف عشب الّرجال وثّم 

يهززن القصيدة من متاٍه يستحيْل
طرطوس ما قلنا ... قليْل
طرطوُس..قالوا واستقالوا 

غامضًا بقي الغناُء وأنت يف مرمى املياْه
فمتى نقولك للدخول محامًة

ونفك أجراس اإللْه ...
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طرطوس

حممد عامر األمحد  - سورية

مثة من يقول جازًما إن دماغ الرجل خمتلف عن دماغ األنثى، مقدًما طبًعا 
األغصاب  بعلم  العارفة  ريبون،  جينا  لكن  »دماغها«.  على  »دماغه« 

واألدمغة، تدحض هذه الفكرة الرائجة.
ُيلبس  األول لوالدتها، فيما  اليوم  ثياًبا وردية من  البنت  ُتلبس  إيالف: 
الصيب ثياًبا زرقاء. والحًقا، ُتشرتى هلا ُلعب ختتلف عن لعب الصيب. ويف 
ه حنو فروع معّينة، ال تشمل اهلندسة والرياضيات، ثم  مرحلة الدراسة، ُتوجَّ
ُتفهم بأن هناك مهارات ال تستطيع امتالكها مثل قراءة اخلرائط. وهكذا، 

تبدأ عملية التمييز.
دماغ األنثى

اجلديد  األعصاب  علم  »الدماغ اجملنسن:  ريبون  جينا  الربوفيسورة  كتاب 
 The Gendered Brain: The New األنثى«  دماغ  أسطورة  يدحض  الذي 
Neuroscience That Shatters the Myth of the Female Brain )املؤلف من 448 
صفحات، منشورات بودلي هيد( يهشم خرافة »دماغ األنثى« بأدلة دامغة 
تسوقها عاملة تعرف ما تتحدث عنه. فالربوفيسورة ريبون باحثة يف جمال 
علم األعصاب املعريف يف جامعة آستون الربيطانية وداعية تطالب مببادرات 

تزيد متثيل املرأة يف فروع العلم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.
تبنّي ريبون يف كتابها كيف جرى التوصل للمرة األوىل إىل أن عقل املرأة 
التصور  هذا  استمر  وكيف  الرجل،  عقل  عن  قاصر(  )وبالتالي  »خيتلف« 
اخلاطئ وما زال يف القرن احلادي والعشرين، وكيف أن أحدث االخرتاقات 

يف علم االعصاب تدحض مثل هذه األوهام مرة وإىل األبد.
كتاب الربوفيسورة ريبون مفهوم حتى للقارئ غري املتخصص، وهو مهم 
أيًضا، وإىل جانب ما فيه من علم مثري، فإنه ميتلك يف داخله قوة جتعله 
أجدى لقضية مساواة املرأة من أي بيانات تصدرها احلركة النسوية، على 

حد تعبري صحيفة غارديان.
مواهب تعويضية

ميكن اقتفاء التصميم على إجياد اختالفات بني دماغ املرأة ودماغ الرجل إىل 
القرن الثامن عشر. وكان ُيراد من ذلك القول إن تكوين املرأة البيولوجي 
ناقص وهش. ويف القرن التاسع عشر، أطلق علماء وأطباء هوًسا بقياس 
األدمغة ووزنها بوسائل خمتلفة، بينها صب بذور داخل مجاجم فارغة، ثم 
أثبتت هذه املقاربة خطأها،  الكمية املطلوبة مللء اجلمجمة. وعندما  وزن 
تنحت اآلراء القائلة بقصور دماغ املرأة جانًبا ليحل حملها إصرار على أن 
االختالفات بني الرجل واملرأة »تكميلية«، وأن املرأة غري مؤهلة للسياسة، 

لكن لديها »مواهب تعويضية« ترتدي شكل احلدس املرهف. 
باملسح  الدماغ  لتصوير  جديدة  تكنولوجيات  تطوير  بعد  حتى  أنه  الالفت 
اإلشعاعي وطرق أخرى يف أواخر القرن العشرين، وهي تكنولوجيات تكشف 
رجل«  »عقل  بوجود  القائلة  فالفكرة  واملرأة،  الرجل  دماغ  »متاثل«  مدى 

و«عقل امرأة« استمرت قائمة يف العلم ويف اإلعالم على السواء.
الحظ الباحث ساميون بيكون كوهن، الذي اشتهر بعمله يف دراسة مرض 
التوحد، أن اإلنسان ال يتعنّي عليه أن يكون ذكًرا ليمتلك عقل رجل )أي أن 
يكون تنظيمًيا ال عاطفًيا(. لكن هذا الرأي ال يلقى آذاًنا صاغية، وتستمر 

القولبة النمطية يف تصوير املرأة على أنها ختتلف سلًبا عن الرجل.  
لغو بال أساس

ريبون تفكك هذا التاريخ ُلبنة إثر ُأخرى، وما تقوله »كالم ثوري إىل درجة 
جميدة«، حبسب تعبري صحيفة غارديان. وباختصار، الفكرة القائلة بوجود 
عقل مرأة وعقل رجل لغو ال أساس له يف الواقع. واآلن بعدما عرفنا أن 
أدمغتنا تتسم بدرجة عالية من املطاطية، فإن سلوكنا ومواقفنا جيب أال 
ترتبط بالرتبية والتوعية بداًل من اجلنس فحسب، بل وأن ترتبط باحلياة 

نفسها، بكل ما نفعله وخنربه يف سنوات العمر. 
اجلانب العلمي من كتاب ريبون معقد ومتعدد املستويات، لكنها تتناول 
أيًضا التأثري الضار للغة الدارجة يف علم النفس الشعيب. وتوّجه الكاتبة 
انتقاًدا الذًعا إىل علم النفس النشوئي وكذلك إىل املدرسة الفرويدية. 
وتتألق يف دراسة أدمغة األطفال، مبا يف ذلك األسباب اليت تقف وراء 
الوجوه  على  البنت  وتعرُّف  معنّي،  جبنس  ترتبط  لعًبا  األطفال  تفضيل 
يكون  الغالب،  يف  أبكر.  وقت  يف  املشي  من  الصيب  ومتكن  بسهولة 
املسؤولون عن تربية األطفال مسؤولني عن مثل هذه األشياء. وتشّرح 
الكاتبة األسباب الكامنة وراء العدد القليل نسبًيا من النساء يف العلوم. 
يف املقام األول تثبت بالدليل العلمي أن املرأة ال تقل عن الرجل قدرة 

على التحليل البصري - املكاني.
ال مربر للتمييز

لعل القسم األشد إثارة للتفكري يف الكتاب هو القسم املتعلق باهلرمونات. 
وحبسب ريبون، أظهرت البحوث األخرية أنه بداًل من تأثري الدورة الشهرية 
يف قدرة املرأة على الرتكيز، رمبا هناك عالقة بني مرحلة اإلباضة ومرحلة 
ما بعد اإلباضة يف دورة املرأة وحدوث تغريات سلوكية إجيابية مثل حتسن 

التحليل املعريف والذهين. 
ليس مبالغة القول إن مثل هذه املعلومات تقدم مادة للتفكري إىل املطالبني 
حيمل  زال  ما  فالطمث  الشهرية.  الدورة  إجازة  ُتسمى  ما  املرأة  بإعطاء 

وصمة، لكن االعتقاد الشائع كثرًيا ما يكون بعيًدا كل البعد عن العلم.
وعندما تتسلح املرأة باحلقائق الكاملة وتكّف عن إستبطان ما يقوله آخرون، 

نساء ورجااًل، عن جسدها، فإنها رمبا تعيش حرية جديدة. 
كما تبنّي ريبون مرات متكررة، ال شيء يف تكوين املرأة البيولوجي يربر 
التمييز املستمر بني اجلنسني، والذين يصرون على خالف ذلك يقفون 

يف طريق التقدم.  

عبداالله جميد - ايالف

الدماغ اجملنسن: االختالف بني دماغي 
املرأة والرجل لغو بال أساس

عندما حتدث فضيحة يف عامل الربجميات، تتوّجه أصابع االتهام إىل الشفرة أو 
إىل خلل يف عمل اآللة أو كبوة تعرّّض هلا الذكاء االصطناعي، كأن ُتستحدث 
أداة جديدة تقرر أحكام السجن، ويتضح أنها تصدر أحكاًما أقسى على السود، 

أو خترج عملية حبث عن لقاحات على اإلنرتنت بنظريات مؤامرة خبيثة. 
إعادة صنع العامل

إلقاء اللوم على آلة أمر مثري للسخرية، ألن أيدي البشر موجودة يف كل ما 
تفعله، مبا فيها األخطاء. يتناول كاليف تومسن يف كتابه اجلديد »مشفرون: 
 Coders: The Making of a New العامل«  صنع  وإعادة  جديدة  قبيلة  صنع 
Tribe and the Remaking of the World )املؤلف من 448 صفحة، منشورات 
بنغوين(، هؤالء البشر وما تفعله أياديهم على وجه التحديد. وبعني العامل 
األنثروبولوجي، يستعرض صفاتهم الشخصية املختلفة وتارخيهم ومعايريهم 

الثقافية.
ستطلع كيف يعيش املربجمون، وما الذي يدفعهم، ومن أجل ماذا يتنازعون 
يف ما بينهم. وبتفكيكه طبيعة مهنة التشفري، اليت كثرًيا ما تؤديها فرق، ال 
نابغون يعملون مبفردهم، يزيل الغموض الذي يكتنف عملهم، ويسلط عليه 
الضوء. فالبشر ومثالبهم هم السبب يف كون اإلنرتنت على النحو الذي هي 

عليه، سلًبا أو إجياًبا، ويف أحيان كثرية سلًبا.
يضع تومسن يف كتابه منطقة وادي سيليكون، مركز الشركات التكنولوجية، 
على طاولة التشريح، متسائال ملاذا مل يتوقع مصمموها ومهندسوها استخدام 

منصاتها بطرق خسيسة.  
مثالب شخصية مؤثرة

يركز الكاتب على املربجمني واملشفرين، ويتيح للقارئ أن يعرف أن التشفري 
ليس بتلك الصعوبة اليت نتخيلها. ويشرح ما هو الفريوس اإللكرتوني الذي 
ميكن أن حيدث بإسقاط الفاصلة اليت تأتي بعد األداة الشرطية مثال. ونفهم 

أن التشفري يتعلق بتفاصيل صغرية، ميكن التعاطي معها وإدارتها. 
املشفر اجليد يثّمن الكفاءة، والكاتب يبدأ بتقدير هذه الصفة، موضًحا ما عليه 
البشر من تعقيد مقارنة بعملية التشفري. لكنه يفقد متعته الحًقا، ويدرك أن 
هذا العمل يدفعه إىل اكتساب عادات ذهنية تبدو كأنها نفسها نصف آلة، 
أن  الكتاب، مشرية إىل  مراجعتها  تاميز« يف  »نيويورك  كما تالحظ صحيفة 

خلفيته تتمثل يف أن هناك خلال يف وادي سيليكون. 
لفهم هذا اخللل، من الضروري وضع املشفرين أنفسهم وشخصياتهم حتت 
اجملهر. فاالنطوائيون هم الذين استدرجتهم مهنة التشفري، وهؤالء مل يعطوا 
األولوية للتفاعالت اإلنسانية اإلجيابية. والذين يتعاملون مع أفكار الفوضى 

يتوجّسون من إضافة صّمامات أمان إىل الربجميات واألدوات اليت ينتجونها.
تكون  الناس،  مليارات  يستخدمه  حبيث  م  يصمَّ الغوريثم  مع  التعامل  لدى 
أفراد حمدودين تعين  بقع سوداء يف نظر  الشخصية مهمة. وبضع  املثالب 

انتقاهلا إىل منظومة ميكن أن تغرّي العامل. 
تعيد صحيفة »نيويورك تاميز« تذكرينا بأن عدد العاملني يف خدمة إنستغرام 

كان 13 شخًصا عندما اشرتتها فايسبوك، ويف واتساب 55 شخًصا فقط. 
ليسوا عباقرة!

يالحظ الكاتب أن البيض يف الغالب الذين أنتجوا أدوات الشبكات االجتماعية 
فأصبحت  اإللكرتونية،  واالعتداءات  واملضايقات  التحرشات  خطر  يدركوا  مل 
األشياء اليت أنتجوها قنوات هلذه املمارسات. ويذهب إىل أنه لو كانت هناك 
نساء أو سود يعملون معهم لكان من اجلائز بناء أدوات حتمي املستخدمني 
من هذه األفعال منذ البداية. لكن مصّممي هذه األدوات كانوا أبناء عائالت 
ميسورة من جامعات راقية، وبالتالي هذه العقول الفذة ركزت على تطبيقات 
مرحية، مثل منظومات إليصال البقاليات إىل البيت أو تنظيف املالبس حبسب 

الطلب.
عن  واملشفرون  املربجمون  يرّوجها  اليت  الفكرة  تهشيم  إىل  تومسن  ينتقل 
أنفسهم بوصفهم عباقرة. يذكر قضية شركة ناشئة طردت مربجًما »نابًغا« 
عمل على تصميم شفرة معقدة، ال أحد يفك طالمسها سواه، بعدما اكتشفت 
الشركة أن اإلنتاجية ستكون أعلى باالستغناء عنه. العربة من ذلك أن الفريق 

الذي يعمل بصورة أفضل ال حيتاج »أبطاال« خارقني. 
يف هذا اإلطار، يواصل تومسن هجومه على األساطري اليت حُتاك عن وادي 
حُياط  اليت  اهلالة  من  الرغم  على  فًنا،  ليس  التشفري  إن  قائال  سيليكون، 
ذكوًرا  بأن  اقتناع  على  هناك  املهندسني  من  الكثري  أن  إىل  ويشري  بها. 
أكرب  عدد  هناك  ذكور. وسيكون  أجل  من  الربامج  ويصّممون  العمل  يؤّدون 
من املشفرات، إذا كانت املرأة راغبة يف التشفري، وأقل عصابية من الرجل، 

حبسب زعمهم. 
غري مالئمة؟

جيمس دامور، املوظف السابق يف غوغل، كتب يقول إن سبب عدم وجود 
نساء أكثر هو أن املرأة حبكم مزاجها وطبعها ليست مالئمة ملهنة التشفري. 

يفند تومسن هذا الرأي بعرض تاريخ مهنة التشفري، حني كان أفضل املربجمني 
األوائل من النساء، ويبنّي كيف أن بلداًنا أخرى تتسم بقدر أكرب من التوازن 
اجلندري مقارنة بالواليات املتحدة. يقول: »إذا كانت املرأة عصابية بيولوجًيا، 
حبيث ال تتحمل املنافسة يف جمال التشفري، فإن نسبة النساء إىل الرجال يف 

مهنة الربجمة جيب أن تكون متماثلة يف العامل«، لكنها ليست كذلك.
املشفرين  جمموعة  هم  تومسن  كتاب  يف  الوحيدون  األبطال  املشفرون 
احلكومات  إىل  عميقة  بريبة  ينظرون  الذين  اإلتصاالت،  بأمن  املهووسني 
ألنهم  الكتاب،  يف  اخلري  ميثلون  الكربى.  التكنولوجية  والشركات  واملراقبة 
دعوا إىل احلذر مما ُيصّمم من برجميات. يكتب تومسن: »هؤالء مصابون جبنون 

االرتياب قطًعا، لكن لعلنا جيب أن نكون مثلهم«. 

ماذا يدور يف عقول مربجمي وادي 
سيليكون؟
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تتـمات

مرشح املعارضة يتسلم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

والتنمية« وأسالفه االسالميني منذ ربع قرن، وكان الرئيس رجب 
طيب أردوغان رئيسًا لبلديتها يف تسعينات القرن العشرين.

وأظهرت النتائج األولية لالنتخابات البلدية اليت نظمت يف 31 آذار 
خسر  لكنه  الوطين،  املستوى  على  احلاكم  احلزب  فوز  املاضي، 

العاصمة أنقرة، وإسطنبول العاصمة االقتصادية للبالد.
االقرتاع،  بنتائج  استثنائيًا«  »طعنًا  الثالثاء  رمسيًا  احلزب  وقّدم 
مطالبًا بتنظيم انتخابات جديدة يف إسطنبول. وقدم حلفاؤه يف حزب 
»احلركة القومية« طلبًا مشابهًا اليوم األربعاء. ويف حال املوافقة 
على طلب »العدالة والتنمية«، ُتعاد االنتخابات يف إسطنبول يف 

2 حزيران  املقبل.
حزب  يواصل  أن  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  وتعهد 
»العدالة والتنمية« الذي يتزعمه، الطعن بنتيجة االنتخابات احمللية 
يف إسطنبول، بعدما بات مرشح املعارضة أكرم إمام أوغلو رئيسًا 
الصدد  هذا  اجلدل يف  إنهاء  تركيا  على  أن  واستدرك  لبلديتها. 

والرتكيز على ملفات حيوية.
وبعد 17 يومًا على اعرتاضات وإعادة الفرز، توّل إمام أوغلو االربعاء 
منصبه رئيسًا لبلدية إسطنبول، على رغم عدم البّت يف طلب قّدمه 

احلزب احلاكم إللغاء نتيجة االنتخابات يف املدينة، وإعادتها.
هذا  سنغلق  النهاية.  حتى  معركتنا  »سنواصل  أردوغان:  وقال 
املوضوع عندما تقول )اللجنة العليا لالنتخابات( كلمتها األخرية«. 
وشدد خالل مؤمتر نقابي على »أهمية أن نتجاوز النزاعات يف شأن 
االقتصاد  خصوصًا  الفعلية،  أجندتنا  على  نرّكز  وأن  االنتخابات، 

واألمن«.

رئيس جملس الدولة اللييب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ومصر  اإلمارات  املشري  خالد  اللييب  الدولة  جملس  رئيس  اتهم 
بتقديم الدعم العسكري للجيش اللييب بقيادة اللواء خليفة حفرت.

وأوضح املشري يف مؤمتر صحايف أن األسلحة اليت مّت اغتنامها من 
قوات حفرت إماراتية ومصرية الصنع بتواريخ حديثة.

إدارات وزارة  إدارة من  بأنها باتت  العربية  الدول  ووصف جامعة 
اخلارجية املصرية، وال تعرب عن رأي اجلمع العربي، منتقدًا موقفها 
طرابلس  زيارة  مبعوثها  وجتنب  ليبيا،  يف  األخرية  التطورات  من 

واللقاء حبكومة الوفاق.
وأعلنت القوات التابعة حلكومة الوفاق يف ليبيا السيطرة على قاعدة 
»متنهنت« اجلوية جنوب البالد، فيما أكدت قوات حفرت استعادتها.

حيدد،  مل  هلجوم  تعَرضت  القاعدة  بأن  أفادت  قد  تقارير  وكانت 
مشرية إل أنَّ اشتباكات تدور حوهلا.

استهدف  جّراء قصف صاروخّي  قتلوا  أشخاص   4 بالتوازي، شّيع 
العاملية  الصحة  منظمة  فيه  أعلنت  وقٍت  يف  طرابلس،  العاصمة 
ارتفاع حصيلة االشتباكات يف العاصمة الليبية إل 200 قتيل وأكثر 

من 900 جريح.
قبل  املدينة  وسط  هّزت  انفجارات   7 إّن  العاصمة  سكان  وقال 
الذي  طرابلس  جنوب  بوسليم  حّي  فوق  الدخان  أعمدة  تصاعد 

استهدفته صواريخ عديدة.
حمكمة  من  رمسيًا  طلبت  للسّراج  التابعة  الليبية  الوفاق  حكومة 
اجلنايات الدولّية التحقيق يف جرائم حرب وانتهاكات من قبل قوات 

اجليش التابعة حلفرت.
يف املقابل،  فّند املتحّدث باسم اجليش اللييّب بقيادة خليفة حفرت 
أمحد املسماري االتهامات بشأن قصف مناطق مدنية يف العاصمة 

الليبّية طرابلس.
وقال املسماري إّن صواريخ »غراد« اليت ميتلكها اجليش ال ميكنها 
أن تصل إل املناطق اليت قيل إنها تعّرضت للقصف، معربًا عن 
التدمري  ذات  وسبعة«  مئة  »رامجات  عرب  مّت  القصف  بأّن  اعتقاده 
حّد  على  منها،  عددا  طرابلس  ميليشيات  متتلك  واليت  احملدود 

تعبريه.
كما أكد املسماري أن اجليش مل يستهدف أّي جتّمع سكيّن ال يف 

معركة طرابلس وال يف غريها يف السابق.
ورأى رئيس املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا أن استمرار األعمال 
يف  الوقود  توزيع  ويعرقل  املستقبلية  العمليات  يهدد  العسكرية 

البالد.
ورفعت وزارة الداخلية يف حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ إل 
الدرجة القصوى من أجل التصدي ألي حماوالت تهدد أمن العاصمة 

طرابلس.
بالتزامن، يعقد جملس األمن الدولي عقب جلسة استثنائية مغلقة 
مفاوضات  بعد  أملانيا  من  على طلب  بناء  ليبيا،  الوضع يف  حول 

بشأن مشروع القرار الداعي إل وقف إطالق النار يف طرابلس.

اجمللس العسكري يعتقل اثنني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن اجمللس العسكري االنتقالي يف السودان أن السلطات اعتقلت 
االعتقاالت  محلة  إطار  يف  البشري  عمر  املخلوع  للرئيس  شقيقني 

اجلارية »لرموز النظام السابق«.
غري  القوات  إن  االنتقالي  العسكري  اجمللس  باسم  ناطق  وقال 
النظامية املوالية للحزب احلاكم السابق بزعامة البشري ُوضعت حتت 

قيادة اجليش والشرطة.

وقالت مصادر من عائلة الرئيس املعزول إن البشري ُنقل من مقر 
اإلقامة الرئاسي إل سجن كوبر يف العاصمة اخلرطوم.

احملتجني  من  اآلالف  لعشرات  تظاهرة  السودانية  العاصمة  تشهد 
أمام مقر وزارة الدفاع مطالبني حبكومة مدنية.

إنها تهدف إل مواصلة  للتظاهرة  وقالت قوى املعارضة املنظمة 
الضغط على اجمللس العسكري االنتقالي لتسليم السلطة حلكومة 

مدنية.
وكانت هذه القوى سلمت اجمللس العسكري رؤيتها حول املرحلة 
وحكومة  رئاسي  جملس  تأليف  وتتضمن  احلكم  وشكل  االنتقالية 

مدنية وجملس تشريعي 40 يف املئة منه للنساء.
وتضاربت األنباء حول مكان وجود الرئيس السوداني املعزول عمر 
موجود يف  غري  أنه  إعالم سودانية  وسائل  ذكرت  ففيما  البشري، 
سجن كوبر، أكد أحد املسؤولني يف السجن الذي أرسل إليه البشري 
أن األخري »مشى أمام حبل املشنقة ذاته الذي أرسل إليه العديد 

من الناس.
وقال مسؤولون وشهود من سجن كوبر إن البشري حمتجز يف مكان 
منفصل عن باقي مسؤولني يف نظامه حتت حراسة مشددة، بينما 
صرح اجمللس العسكري االنتقالي أن البشري الصادر حبقه عدد من 

مذكرات االعتقال من حمكمة اجلنايات الدولية سيحاكم يف البالد.
ونقلت وسائل اإلعالم السودانية عن مصادر وصفتها باملطلعة أن 
»عبد اهلل البشري شقيق الرئيس املعزول، ومجال الوالي، القيادي 
يف حزب املؤمتر، وعددًا من قادة كتائب الظل وضعوا يف سجن 
البشري هو  إليه، وتوقع أن يصل  آخرين جاري نقلهم  كوبر، وأن 

اآلخر إل هذا السجن«.

عون لرئيس هيئة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كنعان: »ما ميكنين قوله عن اللقاءات يف واشنطن، انه كان هناك 
اهتمام ال سيما لدى البنك الدولي مبشاريع تهم الشباب اللبناني 
لقد  باللبنانيني.  تنحصر  ألنها  لبنان،  االقتصادية يف  والقطاعات 
ادخال مسألة  املشاريع ومدى  نقاش عميق حول هذه  كان هناك 
بالشباب  حبصرها  قرار  هناك  وكان  فيها.  السوريني  النازحني 
اللبناني، ألنها طويلة األمد، وحنن نعترب مجيعا ان وجود النازحني 
السوريني يف لبنان مؤقت وال جيوز البناء على حضور مؤقت يف 
مشاريع طويلة االمد. وهذا امر اجيابي، وستكون هناك اجتماعات 
يف االسبوع املقبل، وسيأتي الينا موفدون، لتطوير اللقاءات اليت 

حصلت ونناقش تفصيليا املشاريع املطروحة«.
موضوع  ال  الرئيس  فخامة  مع  ايضا  البحث  تطرق  »لقد  اضاف: 
املوازنة. وقد أطلعت فخامته على ما لدي من معطيات. وحنن نعرف 
يوجد  ال  انه  موازنة مبعنى  من مشروع  هناك  ليس  اليوم  ال  انه 
مشروع أحيل ال جملس الوزراء، ومن ثم ال جملس النواب من 
بعده، وال تزال االمور جمرد أفكار يتم تدواهلا وهي ختلق جوا غري 

مطمئن يف الكثري من االحيان يف اجملتمع اللبناني«.
اقرب  يف  موازنة  مشروع  على  مصر  الرئيس  فخامة  »ان  وتابع: 
فرصة، وهو يعترب ان كل االفكار اليت يتم تدواهلا هي جمرد افكار 
وبالنظر  مر،  الذي  الوقت  بعد  علينا  احدا. وما هو واجب  تلزم  ال 
طاولة  على  موازنة  مشروع  طرح  يتم  ان  هو  املالي،  الوضع  ال 
الدستورية  املؤسسات  ضمن  نقاشه  ال  ويصار  الوزراء،  جملس 
سواء يف احلكومة او يف اجمللس النيابي. وعندها يبدي كل طرف 
وماليته  لبنان  ملصلحة  القرارات  اختاذ  ويتم  شفافية،  بكل  رأيه 
العامة، عرب مكافحة اهلدر وضبط العجز من خالل خطة عامة تعرب عنها 
هذه املوازنة. املطلوب اذا يف اقرب فرصة مشروع موازنة واضح 
املعامل يتضمن االصالحات اليت تبدأ بوقف اهلدر وضبط العجز وبكل 
العامة. عندها نبدي  ما هنالك من افكار تهدف ال تعزيز املالية 
رأينا مجيعا. لكن اليوم، وبغياب هذا املشروع وهذا النقاش داخل 
املؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن املطلوب«. )مزيد 

من التفاصيل ص 2(
رئيس هيئة  العماد ميشال عون  اجلمهورية  رئيس  أبلغ  ذلك  ال 
نيكوالس  السري  اجلنرال  الربيطاني،  اجليش  يف  العامة  االركان 
كارتر، الذي استقبله قبل ظهر امس االول يف قصر بعبدا، »التزام 
الرقم 1701، حفاظا على  الكامل بتطبيق قرار جملس االمن  لبنان 
اهلدوء واالستقرار يف املنطقة احلدودية اجلنوبية، على رغم اخلروقات 
االسرائيلية املستمرة يف الرب والبحر واجلو«، منوها »بالتعاون القائم 
بني اجليش اللبناني والقوات الدولية«، الفتا ال »ان الدفاع عن 

انفسنا يف وجه اي اعتداء اسرائيلي هو من حقنا الطبيعي«.
وشكر الرئيس عون اجلنرال كارتر على »الدعم الذي تقدمه بالده 
ابراج املراقبة على طول  اللبناني ال سيما يف جمالي بناء  للجيش 
اللبنانيني«،  العسكريني  وتدريب  السورية،   - اللبنانية  احلدود 
مشريا ال ان »هذه االبراج ساهمت يف متكني اجليش من مراقبة 
احلدود وضبط عمليات التسلل، كما لعبت دورا خالل معركة فجر 
بعضا  احتلوا  الذين  االرهابيني  بالقضاء على  انتهت  اليت  اجلرود، 

من اراضينا«.
وأعرب الرئيس عون خالل اللقاء، الذي حضره وزير الدولة لشؤون 
لبنان  يف  الربيطاني  والسفري  جريصاتي  سليم  اجلمهورية  رئاسة 
التداعيات  من  عن خشيته   ،CHRIS RAMPLING رامبيلنغ  كريس 
ما  يف  سيما  ال  االسرائيلية  السياسية  املواقف  بها  تتسبب  اليت 
خص اعتبار القدس عاصمة السرائيل، ووضع اجلوالن احملتل حتت 
اجلوالن  يف  اراضي  للبنان  وان  خصوصا  االسرائيلية،  السيادة 

نتمسك بلبنانيتها«.
وجدد الرئيس عون »التأكيد على موقف لبنان من مسألة النازحني 
السوريني وضرورة عودتهم اآلمنة ال بالدهم من دون انتظار احلل 

السياسي الذي قد يتأخر«، عارضا ألبرز التداعيات اليت سببها هذا 
النزوح على القطاعات اللبنانية كافة.

احلدود  على  »اسرائيل«  مع  »اخلالف  ان  اجلمهورية  رئيس  وأكد 
البحرية يف املنطقة االقتصادية اخلالصة مل حيسم بعد، لكن ذلك 
لن حيول دون املباشرة يف اعمال التنقيب عن النفط والغاز يف 

البلوكات اليت حددتها احلكومة اللبنانية«.
زيارته ال  اهداف  الرئيس عون على  أطلع  اجلنرال كارتر،  وكان 
لبنان، مؤكدا »استمرار الدعم الذي تقدمه بالده للجيش اللبناني«، 
ومنوها مبواقف الرئيس عون يف قيادة البالد وما حتقق منذ انتخابه 

رئيسا للجمهورية.
رتبة الغسل

بشارة  مار  الكاردينال  املاروني  البطريرك  احتفل  آخر  على صعيد 
اخلارجية  الباحة  كنيسة  مذبح  على  الغسل،  برتبة  الراعي  بطرس 
فيها  عاونه  القيامة«،  »كابيال  بكركي  يف  البطريركي  للصرح 
املطرانان رفيق الورشا وبولس الصياح، أمني سر البطريرك االب 
شربل عبيد، مبشاركة املطرانني مسري مظلوم وطانيوس اخلوري، 
من  ولفيف  قويق،  مارون   - جان  االب  العام  البطريركي  القيم 
الفتوح جوزف منصور، مجعية  قائممقام كسروان  الكهنة، حبضور 

»إميان ونور« - جبيل، وحشد من املؤمنني.
»قام  بعنوان  عظة  الراعي  البطريرك  ألقى  املقدس،  االجنيل  بعد 
يسوع عن العشاء وغسل أرجل تالميذه« )يو13: 4-5(«، قال فيها: 
»يف مثل هذا اليوم، منذ ألفي سنة، فيما كان يسوع يأكل عشاء 
الفصح األخري مع تالميذه، ليلة تسليمه وآالمه وصلبه، »قام يسوع 
بذلك  فأعطى   .)5-4 )يو13:  تالميذه«  أرجل  وغسل  العشاء  عن 
من  )مزيد  واخلدمة«.  التواضع  يف  جيل،  ولكل  ولنا  هلم  أمثولة 

التفاصيل ص 4(
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وصفت منسقة التعاون املالي متعدد األطراف يف وزارة اخلارجية 
بـ«الناجحة«،  »داعش«  عمليات متويل  مكافحة  انتونيال،  اإليطالية 
موضحة أنها قطعت التدفقات املالية عن التنظيم، لكنها أشارت 

إل أن »داعش« مازال يشكل خطرًا على اجملتمع الدولي.
اجلماعية  االتفاقات  ملتزمة  الدولية  اجملموعة  زالت  »ما  وتابعت: 
االيطالية يف   املندوبة  وقالت  داعش«،  متويل  ملكافحة  والثنائية 
يف املؤمتر الصحايف ا على هامش االجتماع الـ11 للمجموعة املعنية 
البحرينية  العاصمة  عقد يف  والذي  »داعش«،  مكافحة متويل  يف 
املنامة على مدى يومني، إل وجود تهديدات للمناطق احملررة من 
خاليا التنظيم، واخلطر الذي يشكله »داعش« عرب أذرعه وشبكاته، 
كذلك اخلطر الثالث اخلاليا الفردية، وكذلك الدول اليت تشكل ممرًا 

لتمويل التنظيم أو أفراده.
وأشارت إل عدم مناقشة الوضع يف ليبيا، أو يف منطقة الساحل 
اإلفريقي، وأوضحت أن تهريب اآلثار جزء من طرق تنظيم »داعش« 
يف التمويل، وأضافت »حنن ملتزمون دعم العراق يف هذا اجلانب 

لوضع قائمة بيانات باآلثار املهربة واملسروقة«.
من جانبه، أكد مساعد وزير اخلزانة األمريكية لشؤون مكافحة اإلرهاب 
مارشال سكوت بيلينجسلي، أنه مت جتفيف منابع متويل »داعش« 
التنظيم  وفقدان  عسكريًا،  هزميته  بعد  ماليًا  التنظيم  وحماصرة 
منابع  جتفيف  مت  أنه  موضحًا  عليها،  يسيطر  كان  اليت  األراضي 
متويل »داعش«، وقال: »أعتقد أننا جففنا أمواهلم بشكل كبري«، 
بلدانهم«،  إل  داعش  أموال  يأخذون  أشخاص  »وجدنا  وأضاف 
وأضاف »كانت مصادرهم النفط واجملتمع الذي يسيطرون عليه، 

وهذه انتهت، ولن نسمح هلم بالعودة أو الظهور مرة أخرى«.
وتابع: »اآلن لديهم مصادر صغرية للتمويل مثل اخلطف أو التجارة 
غري املشروعة، وكذلك املمارسات غري الشرعية، يف بعض املناطق 

غري املستقرة«.
مع  جيدة  بعالقات  تتمتع  بالده  أن  األمريكي  املسؤول  وأضاف 
مجيع دول اجمللس، وأنها تعمل معها يف جمال مكافحة اإلرهاب 

ومتويله.
وقال مارشال سكوت إنه مت إنهاء »داعش« جغرافيًا، لكن التنظيم 
من  األخرى  املناطق  وبعض  سورية  يف  وجود  له  ومازال  تطور 

العامل.
وناقش االجتماع كيف ميول تنظيم »داعش« نفسه، وأشار املسؤول 
األمريكي إل أن االجتماع كان يهدف إل استمرار اجلهود واألعمال 

ملكافحة إرهاب »داعش«.
وأشار املسؤول االمريكي إل أن الكثري من الدول عملت مع بعضها 
البعض إلعاقة عمل جمموعة »الراوي« اليت متول »داعش«، موضحًا 
أن جمموعة »الراوي« تعمل يف أوروبا وتركيا وكردستان وبعض 
دول اخلليج، ومت استهداف اجملموعة، ومتت مناقشة اجلهود اليت 
يبدهلا العراق يف هذا الصدد. كما متت مناقشة شبكة »آفاق دبي«، 
وهي منظومة من احلواالت املالية اليت تغذي تنظيم »داعش«، ومت 
وتطبيق  العدالة  إل  جللبهم  أفرادها  ومالحقة  الشبكة  استهداف 

القانون عليهم.
السياسية  البحريين للشؤون  اخلارجية  بدوره، قال مستشار وزير 
رقابة  لديها  »البحرين  إن  البلوشي،  ناصر  الدكتور  واالقتصادية 
فعالة متكنها من منع نقل األموال املشبوهة، ولديها أجهزة رقابية 

تدرك خطورة ذلك«.

مسؤولة يف وزارة اخلارجية اإليطالية:

 »داعش« يهدد املناطق احملررة
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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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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مــلبورن

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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تعايش
زيارة  وخالل   2019 شباط  شهر  من  واخلامس  الثالث  بني 
ظيب،  أبو  اىل  فرنسيس  البابا  الكاثوليكية  الكنيسة  رأس 
نتج  الطيب  امحد  الشريف  األزهر  شيخ  مع  وحوار  لقاء  مت 
عنه وثيقة مسيت »وثيقة االخوة االنسانية من أجل السالم 

العاملي والعيش املشرتك«.
ويف 14 من نيسان احلالي نظم تيار املردة- سدني حماضرة 
الوثيقة  تلك  فيها  ناقش  برو  عماد  للدكتور  جدًا  قيمة 
وقدم إضاءة معمقة وموفقة جدًا لقيمتها املعنوية والعملية 
والقانونية. تلت احملاضرة مداخالت عديدة متنوعة وخمتلفة 
من احلاضرين وبينهم خنبة من االساتذة املثقفني املهتمني 
بالشأن العام. فيما يلي مداخليت اليت كانت االخرية واليت مل 

أستطع إكماهلا هناك بسبب...ضيق الوقت.
أواًل - إن أي انسان فرد متمدن ومتحضر وعنده حد أدنى من 
الشعور االنساني، ال يسعه إال أن يقبل ويوافق على هذه 
الوثيقة اليت تتضمن دعوة اىل ثقافة احلوار واالعرتاف باآلخر 
والتعصب،  والتمييز  والظلم  االرهاب  ورفض  به  والقبول 
االنسان  وحقوق  واحلرية  واالمن  السالم  أجل  من  والعمل 
واملرأة والطفل واملسنني...اخل. ولكن ال يسعنا إال القول 
أن البشر، ومنذ آالف السنني، كانوا قد توصلوا اىل إدراك 
هذه القيم، وأن العقل االنساني قد ميز بني اخلري والشر 
من زمان بعيد، قبل أن يرسل اهلل له مسيحًا أو رسواًل. فقد 
كتب باللغة اآلرامية التدمرية على واجهة أحد معابد تدمر منذ 
الفني ومخسمئة سنة تقريبا: ال تشتم اهلًا ال تعبده، أي ال 
تعبده  الذي  اإلله  آخر غري  اهلًا  يعبد  الذي  ابن بالدك  تكفر 
وال  واحدًا  اهلًا  تعبدان  وإياه  كنت  إذا  باحلري  فكم  أنت، 
ختتلفان إال بطريقة النظر إليه؟. وأن أكثر من نصف البشرية 
اليوم كانوا قد توصلوا اىل إدراك ما تضمنته الوثيقة دون 
أن حيتاجوا يف ذلك ال اىل بابا وال اىل شيخ أزهر. إن قداسة 
البابا ومساحة الشيخ الطيب قد تأخرا كثريًا جدًا يف حوارهما 
الف ومخسمئة سنة من وجود املسيحية واحملمدية معًا  بعد 
التاريخ، وهما مل يتوصال اىل شيء جديد غري معروف  يف 
قد  وثيقتهما  اليت ضمناها  العمومية  االدبيات  وإن  سابقًا، 
وفروضهم  عندنا  املدارس  تالميذ  ألسنة  على  جرت وجتري 

املدرسية كل يوم.
ثانيًا - أما وأن البابا وشيخ االزهر قد التقيا، فإن الناس 
كانوا يأملون أن يلتقيا يف اليمن أو يف غزة أو يف دمشق 
واحلروب  والتعصب  والظلم  االرهاب  من  املعاناة  حيث 
واحلصار والتجويع، وليس يف ابو ظيب يف كنف حكومة تبذل 
النفوذ  اليمن وحيث  حرب  االرهاب وتساهم يف  لدعم  مااًل 

االمريكي الداعم لالرهاب ومموله ومديره ومستثمره.
أما وإن البابا وشيخ االزهر قد التقيا وحتاورا وتوصال، أخريًا، 
اىل وثيقة تدين التعصب واالرهاب والظلم واحلروب وعدم 
االعرتاف باآلخر وقبوله، فإن الناس كانوا يأملون منهما أن 
ومتنعهم  الناس  بني  تفرق  اليت  اخلالفية  االمور  يف  يبحثا 
من »التعايش« بني بعضهم، وليس فقط يف األمور العامة 

البديهية املعروفة من مجيع الناس املتمدنني املتحضرين.
الناس كانوا يأملون وينتظرون من البابا أن يطلب من شيخ 
تكفري  مسالة  من  وعلنيًا،  واضحًا،  موقفًا  يتخذ  أن  االزهر 
احملمديني للمسيحيني: هل املسيحي مشرك وكافر كما هو 
احملمديني،  الدين  ورجال  املشايخ  أغلب  السنة  على  جاري 
»بالتعايش«  فعاًل  يؤمن  الطيب  الشيخ  كان  وإذا  ؟  ال  أم 
مبحاربة  ويؤمن  معه  والسالم  به  والقبول  باآلخر  وباالعرتاف 
االرهاب والتعصب والتفرقة، ويعمل فعاًل مبفهوم املواطنة 
حسب ما تدعو اليه الوثيقة، فأضعف االميان أن يعلن بوضوح 
وصراحة وعلنية أن مفهوم املواطنة ال يتفق أبدًا مع تكفري 
املواطنني بعضهم لبعض، وأول وابسط خطوة جيب أختاذها 
هي أن يوعز الشيخ الطيب اىل مجيع رجال الدين احملمديني 
وأئمة املساجد أن يكفوا عن تكفري ابناء وطنهم الذين هم من 
غري دينهم أو مذهبهم، وأن يدعوا املؤمنني اىل نبذ التأويالت 
الفاسدة واىل تدبر القرآن الصحيح الذي جاء مصدقًا للرسالة 

املسيحية يف آيات صرحية مثل :
»وال جتادلوا اهل الكتاب إال باليت هي احسن إال الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم واهلنا واهلكم 
وإذا  الكثري.  )العنكبوت( وغريها  له مسلمون«  واحد وحنن 
كان قد وجد يف اجلزيرة العربية من كفر من أهل الكتاب 
عندما اساء تأويل االجنيل، فإن الشيء نفسه قد حصل بني 
ويف  القرآن،  تأويل  منهم  اساء  من  كفر  حيث  املسلمني 
التاريخ االسالمي حوادث كثرية تتحدث عن الردة واملرتدين. 
وبديهي أن ال يعين ذلك أن الردة اىل الكفر قد مشل مجيع 
املؤمنني باالجنيل أو بالقرآن. وهكذا جيب تفسري اآلية من 
سورة احلشر اليت تقول: »هو الذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم...« وإن حوادث سوء تأويل بعض 
أهل الكتاب يف اجلزيرة العربية لكتابهم هي حوادث مثبتة يف 
التاريخ، فقد ُوجد منهم من قال بتثليث اآلهلة )اآلب واألبن 

مداخلة شحادي الغاوي يف ندوة الدكتور برو يف بيت املرده - سيدني
والروح القدس( بدل القول بتثليث الصفات أو األقانيم إلله 
واحد. وهلؤالء، وليس لغريهم، نزلت اآلية: »لقد كفر الذين 
مل  وإن  واحد  إله  إال  اله  من  وما  ثالثة  ثالث  اهلل  أن  قالوا 
أليم«  ينتهوا عما يقولون ليمّسن الذين كفروا منهم عذاب 

)املائدة(.
أمحد  الشيخ  من  وينتظرون  يأملون  كانوا  باملقابل  والناس 
الطيب أن يطلب من البابا فرنسيس أن يتخذ موقفًا واضحًا 
وعلنيًا من مسألة إعرتاف الكنيسة ، أو عدم إعرتافها، مبحمد 
نبيًا صحيحًا هدا الناس لإلميان باهلل. هل املسلمون احملمديون 
مؤمنون باهلل أم ال، هل دينهم صحيح أم ال؟ وإذا كان البابا 
يؤمن فعاًل »بالتعايش« وباالعرتاف باآلخر والقبول به والسالم 
معه ويؤمن مبحاربة االرهاب والتعصب والتفرقة، ويعمل فعاًل 
مبفهوم املواطنة حسب ما تدعو الوثيقة إليه، فأضعف االميان 
أن يعلن بوضوح وصراحة وعلنية أن مفهوم املواطنة ال يتفق 
ابدًا مع تشكيك املواطنني بصحة دين وإميان بعضهم البعض. 
وأن أول وأبسط خطوة جيب إختاذها هي أن يوعز بابا روما 
اىل مجيع رجال الدين املسيحيني الواعظني يف الكنائس أن 
هذه  وإنكار  به  واإلميان  اهلل  معرفة  احتكار  إدعاء  عن  يكفوا 
املعرفة وهذا االميان على غريهم من أبناء وطنهم املسلمني.

إن الكنيسة الكاثوليكية قد برأت اليهود، منذ عدة سنوات، 
ومجهورهم  اليهود  رؤساء  أن  مع  املسيح،  قتل  جرمية  من 
كانوا يهتفون، حسب ما يقوله لنا االجنيل »دمه علينا وعلى 
أوالدنا من بعدنا«، وهي بذلك كأنها تكّذب النص االجنيلي 
نفسه وتقول أنها كانت خمطئة يف إدانة اليهود وأن خطأها 
إمتد طيلة الفي سنة ! فلماذا ال تعرتف الكنيسة مبحمد نبيًا 
البشر اىل اهلل بعدما كانوا  وبدينه دينًا مساويًا هدا ماليني 
يف ضالل مبني، ويف هذا االعرتاف ال يوجد تكذيب ألي نص 
أجنيلي؟ إن الكنيسة الكاثوليكية قد أعرتفت بنبوة مجيع أنبياء 
اليهود، ومنهم لوط، واعرتفت بكتاب اليهود كتابًا مقدسًا، 
قراءته طيلة  بعدما كانت حتّرم  االسكندرية  وذلك يف جممع 
عهود طويلة وال تعتربه مقدسًا. أفلم حين الوقت اليوم بعد 
الف ومخسمئة سنة من وجود احملمدية وكتاب القرآن إلعرتاف 

الكنيسة الكاثوليكية به وبدينه دينًا حقيقيًا ؟!
والتسامح  احملبة  قيم  عن  ومطواًل  كثريًا  الوثيقة حتدثت  إن 
واالعرتاف باآلخر والقبول به ودعت اىل األخذ مبفهوم املواطنية 

املتساوية ونبذ التعصب والتفرقة...اخل لكن املوقعان على 
هذه الوثيقة قد أكتفيا بهذه العموميات االدبية، وأكاد أقول 
الشعرية، ومل يتخذا أي خطوة عملية لتحقيق شيء من حمتواها 

وذهب كل منهما يف طريقه... وكفى اهلل شر املؤمنني.
إن الدعوة اىل التعايش اليوم بعد الف ومخسمئة سنة  ثالثًا – 
من وجود املسيحية واحملمدية معًا، يعين بكل وضوح أن حالة 
التناقض أو التقاتل أو التفرقة أو التباعد كانت هي السائدة 
طيلة هذه السنني املمتدة الطويلة، وأن املسؤول عنها هو 
رجال الدين أنفسهم الذين حّولوا الدين من نعمة اىل نقمة. 
وأما التعايش يا سادة فهو مما حيّقر االنسان وال يرفعه. إن 
التفاعل االجتماعي واإلحتاد يف احلياة بكل مصاحل احلياة هو 
ما مييز االنسان ويشرفه، وليس التعايش. إن التعايش هو 
مرحلة بدائية جدًا قد ختطاها االنسان املتمدن من زمان اىل 

مرحلة التفاعل االنساني الذي يليق به ويشرفه.
وهنا نريد أن نعرتف باجلرأة والصراحة اليت عرب فيهما قداسة 
البابا ومساحة الشيخ عن احلقيقة اجلارحة يف وثيقتهما عندما 
ويالحقهم  الناس  يهدد  الذي  البغيض  االرهاب  »إن  أعلنا: 
لرتاكمات  نتيجة  هو  بل  للدين  نتاجًا  ليس  والرعب  بالفزع 
الفهوم اخلاطئة لنصوص االديان...وكذا تأويالت طائفة من 
رجاالت الدين ممن وظف بعضهم الشعور الديين لدفع الناس 
لألتيان مبا ال عالقة له بصحيح الدين من أجل حتقيق اهداف 
والتشريد  القتل  اعمال  لتربير  الدين  سياسية...واستخدام 

واالرهاب والبطش والعنف والتطرف والتعصب االعمى«.
تربير  عن  الدين  رجال  من  طائفة  مبسؤولية  االعرتاف  إن 
القتل والتشريد ونشر االرهاب والكراهية والعنف والتطرف 
والتعصب االعمى، هو الشيء اجلديد الوحيد يف تلك الوثيقة. 
االعرتاف.  هذا  جمرد  من  بكثري  أكثر  يطلبون  الناس  ولكن 
إن الناس يطلبون تدابري عملية لتحّمل مسؤولية إزالة نتائج 
منع  املطلوبة هو  التدابري  وأقل هذه  الدين،  رجال  فعله  ما 
رجال الدين من التدخل يف شؤون السياسة والقضاء، وإزالة 
بني خمتلف  والنفسية  واملدنية  السياسية  احلقوقية  احلواجز 

الطوائف واملذاهب.
السالم على روح سعادة الذي قال: »إن الدين هو لالنسان 
وليس االنسان للدين، وإن إقتتالنا يف االرض على السماء 

قد افقدنا االرض والسماء معًا«.
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مــنوعات

حّققت ساعة مثينة كان ميلكها الرئيس اللييب السابق معمر القذايف، 
رقمًا قياسيًا يف مزاد كريسيت للساعات النادرة الذي أقيم يف دبي 
يف اإلمارات العربية املتحدة، وصل إىل مبلغ 193750 دوالر، حبسب 

موقع »صيحات«.
بناًء على طلب خاص من  وُصنعت الساعة من طراز باتيك فيليب 
الذهب عيار 18 قرياطًا، وهي على  القذايف، يف عام 1979، من 
شكل وسادة، ُنقش على قرصها ذي اللون األخضر، نقٌش باللغة 
العربية يقول: » يف احلاجة، تكمن احلرية«، مصحوبًا بتوقيع الرئيس 

الراحل.
بارز يف  اليت عرضها مسؤول  الساعة  وقّدرت صالة كريسيت مثن 
اإلعالم عن امسه، حبوالي 25  األوسط، مل تكشف وسائل  الشرق 
ألف دوالر، وذلك قبل عرضها يف املزاد، بينما اشرتاها جمهول مببلغ 

193750 دوالرًا، أي مببلغ أكثر بنسبة 675% من السعر املتوقع.
وكان القذايف قد طلب صناعة هذه الساعة، إضافة إىل أخرى حتمل 
النقش نفسه باللغة اإلنكليزية، لالحتفال بيوم العمال اللييب يف عام 

1978، حيث قام فيما بعد بإهداء الساعتني لبعض أعوانه.

رفضت زوجته الرقص أمام أصدقائه... 
فجّردها من مالبسها وضربها!

مالبسها  من  فجّردها  أصدقائه...  أمام  الرقص  زوجته  رفضت 
من  فجّردها  أصدقائه...  أمام  الرقص  زوجته  رفضت  وضربها! 

مالبسها وضربها!
التواصل  وسائل  عرب  وضجة  واسعة  إدانة  احلادث  أثار  بعدما 
اعتقال رجل لضربه زوجته  الباكستانية  الشرطة  أعلنت  االجتماعي، 

أمام آخرين.
وقال مسؤول الشرطة حمبوب حسني يف مدينة الهور شرق البالد 
إن الزوج حممد فيصل يعتقد أنه كان يضرب زوجته بشكل دوري، 

وهما متزوجان منذ سنوات عدة.
وقال حسني إن الزوج اعتقل يوم األربعاء، مضيفا أن زوجته اشتكت 
من أن زوجها جّردها من مالبسها بشكل كامل وضربها، وحلق شعر 
رأسها بعدما رفضت الرقص أمام أصدقائه مبنزهلما، فيما مل يتضح 

متى وقع ذلك.
الذين  فيصل  أصدقاء  عن  أيضا  تبحث  الشرطة  إن  حسني  وقال 

شهدوا واقعة الضرب.
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سّيدة متارس اجلنس مع جارها 
وصديقه مقابل عدم فضح أمرها!

سّيدة متارس اجلنس مع جارها وصديقه مقابل عدم فضح أمرها! 
سّيدة متارس اجلنس مع جارها وصديقه مقابل عدم فضح أمرها!

تتهم   45 العمر  من  تبلغ  سيدة  من  بالغًا  املصرية  الشرطة  تلقت 
فيه جارها وصديقه باغتصابها وتصويرها، وذلك لتهديدها بفضح 
أمرها، حيث روت السيدة أّنها اتفقت مع عشيقها على أن يأتي إىل 
شقتها يف بوالق الدكرور يف مدينة اجليزة، بعد أن يذهب جنلها إىل 
املدرسة صباحًا، وقامت بالتزين، وعندما مسعت طرق الباب دخل 

عشيقها لكّن جارها كشف أمرها وشاهدها.
له  جارها وصديق  فوجدت  الباب،  طرق  وقت قصري مسعت  وبعد 
وقاما  مريب،  وضع  يف  عنها  الرجل  ووجدا  الداخل،  إىل  دفعاها 
بطرده من املنزل، وساوماها على ممارسة اجلنس معها مقابل عدم 
فضح أمرها أمام اجلريان، ثم اعتديا عليها جنسيا وصّوراها وغادرا 

بعد تهديدها بنشر املقاطع املصّورة يف حال أبلغت الشرطة.
وعلى الفور، حضرت الشرطة إىل مكان الواقعة واستمعت إىل أقوال 
السيدة وقت  أكدوا مساع أصوات صراخ من شقة  الذين  اجلريان 
حصول الواقعة، ومتكنت الشرطة من ضبط املتهم اهلارب وهو يف 
العقد الثالث من العمر، والذي أقر بصحة أقوال صديقه عن واقعة 

االغتصاب.
 

ساعة معّمر القذايف حتّقق مبلًغا 
خياليًّا يف مزاد علين!

نوتردام  التهم حريق هائل كاتدرائية 
بوسط  املعامل  أشهر  أحد  تعد  اليت 
يوم  باريس  الفرنسية  العاصمة 
االثنني املاضي حيث دمر سقفها يف 
حادث أصاب فرنسا والعامل بالصدمة، 
إنقاذ  من  متكنوا  اإلطفاء  رجال  لكن 
واجلدران  الرئيسيني  اجلرس  برجي 
السيطرة  قبل  االنهيار  من  اخلارجية 

على احلريق.

وانتشر احلريق، الذي اندلع يف وقت 
مبكر من مساء االثنني املاضي، بسرعة 
يف سقف الكاتدرائية اليت بنيت قبل 
الربج  قمة  إىل  وامتد  قرون  مثانية 
على  انهار  الذي  للكاتدرائية  العمالق 

أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

ظل  بعدما  تقريبا،  احلريق  إطفاء  ومت 
حبلول  ساعات،  مثاني  لنحو  مستعرا 
الثالثاء  يوم  صباح  الثالثة  الساعة 
وقت  ويف  أوروبا.  وسط  بتوقيت 
الذين  اإلطفاء  رجال  حاول  سابق 
انهيار  دون  للحيلولة  يكافحون  كانوا 
إنقاذ  الرئيسيني،  اجلرس  برجي  أحد 
ال  اليت  الفنية  والتحف  الدينية  اآلثار 

حريق يلتهم كاتدرائية نوتردام يف باريس وماكرون 
يتعهد بإعادة بنائها

اإلطفاء  رجال  على  اقرتح  الذي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
»التحرك بسرعة« واالستعانة بطائرات إطفاء، إن هذا اخليار كان 

مستبعدا نظرا ألنه رمبا يسفر عن تدمري املبنى بأكمله.

وعربت املستشارة األملانية أجنيال مريكل ورئيسة الوزراء الربيطانية 
ترييزا ماي عن تضامنهما مع الشعب الفرنسي. ووصفت مريكل 

الكاتدرائية بأنها أحد »رموز فرنسا والثقافة األوروبية«.

أنه  مضيفا  وحزنا«،  »صدمة  سبب  احلريق  إن  الفاتيكان  وقال 
يصلي من أجل رجال اإلطفاء.

إن بعض  املوقع  آن هيدالجو، يف  باريس،  بلدية  رئيسة  وقالت 
التحف الفنية اليت كانت يف الكاتدرائية نقلت إىل اخلارج وجيري 

وضعها يف خمزن آمن.

ودعا رئيس أساقفة باريس مجيع القساوسة يف املدينة إىل قرع 
األجراس يف لفتة تضامن مع نوتردام.

وقالت شاهدة تدعى سامنتا سيلفا والدموع تنهمر من عينيها »لدي 
منهم  أطلب  يأتون  مرة  كل  اخلارج ويف  األصدقاء يف  من  كثري 
الذهاب إىل نوتردام »زرتها العديد من املرات لكنها لن تكون أبدا 

كما كانت. إنها رمز حقيقي لباريس«.

وصدرت بالفعل مناشدات جلمع تربعات يف الواليات املتحدة إلعادة 
بناء كاتدرائية نوتردام، بينما نقل عن الرئيس التنفيذي جملموعة 
كريينج للسلع الفاخرة يف فرنسا قوله يف بيان نشرته وكالة األنباء 
الفرنسية إنه سيتعهد بدفع 100 مليون يورو )113 مليون دوالر( 

جلهود إعادة بناء الكاتدرائية.

الثاني عشر وهي مدرجة على  القرن  الكاتدرائية إىل  بناء  ويعود 
)يونسكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  قائمة 
كل  سائح  مليون   30 حوالة  الكاتدرائية  ويزور  العاملي.  للرتاث 

عام.

ملياردير فرنسي يتعهد بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بـ 
100 مليون دوالر 

تعّهد امللياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، الثالثاء، بتقديم مئة 
مليون يورو إلعادة بناء كاتدرائية نوتردام اليت دّمرها جزئًيا حريق 

ضخم مساء االثنني املاضي. 
ويف بيان تلّقته وكالة »فرانس برس« قال بينو، رئيس جملس 
إدارة جمموعة كريينغ اليت متلك العديد من العالمات التجارية الفاخرة 
مثل »غوتشي« و »إيف سان لوران«، إّن مبلغ املئة مليون يورو 
سيخّصص لتمويل »جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل« وستدفعه 
وامللياردير  عائلته،  متلكها  اليت  االستثمارية  أرتيميس  شركة 
الشهري، هو زوج املمثلة املكسيكية سلمى حايك، حبسب »سكاي 

نيوز«.

تقدر بثمن. وأصيب أحد رجال اإلطفاء جبروح خطرية وهي اإلصابة 
البشرية الوحيدة اليت وردت تقارير عنها.

املوقع  للصحفيني يف  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
قبيل منتصف الليل بقليل »تفادينا األسوأ«.

يف  مبا  الكاتدرائية،  بناء  إلعادة  محلة  ستطلق  فرنسا  إن  وقال 
العامل  أحناء  من  املوهوبني  ومناشدة  التربعات  جلمع  جهود  ذلك 

للمساهمة.

وأضاف ماكرون الذي بدا متأثرا بشدة »سنعيد بناءها معا. ستكون 
بال شك جزءا من املصري الفرنسي ومشروعنا للسنوات القادمة«.

التام يف  التدمري  من  للكاتدرائية  الرئيسي  احلجري  اهليكل  وجنا 
الوقت الذي متت فيه السيطرة احلريق.

وقال متحدث باسم فرقة اإلطفاء يف الساعات األوىل من صباح 
الثالثاء »سنستمر يف مراقبة أي جيوب متبقية للحريق وتربيد األجزاء 

اليت ال تزال ملتهبة، مثل اإلطارات اخلشبية«.

أبناء باريس والسياح املصدودين غري مصدقني ملا حيدث  ونظر 
بينما كان احلريق يستعر يف الكاتدرائية اليت تقع يف جزيرة إيل 
دو ال سيت يف نهر السني وتعد معلما رئيسا يف وسط العاصمة 

الفرنسية.

وعرب زعماء العامل عن صدمتهم وأرسلوا برقيات مواساة للشعب 
الفرنسي.

وغطت سحابة دخان كربى مساء املدينة فيما تساقط الرماد على 
مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

الرصاص  من  املتساقطة  والقطع  الدخان  اإلطفاء  رجال  وكافح 
املنصهر وهم حياولون إنقاذ بعض كنوز نوتردام.

وقال مكتب املدعي العام يف باريس إنه بدأ حتقيقا بشأن احلريق. 
على  بناء  حاليا  يعملون  إنهم  الشرطة  يف  مصادر  عدة  وقالت 

افرتاض أن احلريق حادث غري متعمد.

وألغى ماكرون خطابا كان من املفرتض أن يوجهه إىل األمة مساء 
هزت  اليت  االحتجاجات  من  موجة  على  للرد  حماولة  يف  االثنني 

رئاسته.

وذهب بدال من ذلك إىل موقع احلريق مع زوجته برجييت وبعض 
وزرائه. ووجه الشكر إىل خدمات الطوارئ ورجال اإلطفاء.

على  ردا  يكون  قد  فيما  الفرنسية،  املدني  الدفاع  خدمة  وقالت 
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أنغام  املصرية  املطربة  وجهت 
زواجها  منتقدي  إىل  قاسًيا  ا  ردًّ
أمحد  املوسيقي  املوزع  من 
حياتها  إّن  فيه  قالت  إبراهيم، 
وإّن  وحدها،  ختصها  الشخصية 
منتقديها ال يعرفون معنى احلب، 
وال يقدرون قيم احلرية، وقالت 
إنها حرة وال تهتم برأي الناس، 
ومن ال يعجبه قرارها »يتفلق«.

أثناء  أنغام،  الفنانة  وأضافت 
برنامج  على  ضيفة  حلوهلا 
بالعربي«،   Carpool Karaoke«
هشام  اإلعالمى  يقدمه  الذي 
إيه  يعين  تعرفوا  لو  اهلويش: 
إيه  يعين  تعرفوا  ولو  احلب، 
هاتتكلموا  مش  احلياة،  بتحبوا 
كده.. احلياة شيء آخر غري اللي 
واحد  هّم يعيشوه، وبعدين كل 
مالكم،  أنتم  يعين  بصراحة  حر 
أنتوا تعبانني يف حاجة، يعين حد 

خد منكم حاجة.
ملا  تأبه  مل  أنها  أنغام  وأكدت 
مل  أنا  وأضافت:  عنها،  يقال 
الشتيمة،  وال  يقال  ملا  أنتبه 
وكل  وُأنتقد  بتشتم  أني  عارفه 
حاجة وال يفرق معايا حاجة، لكن 

دي حياتي أنا.
أنغام عن سؤال  املطربة  وردت 
بعض  على  الربنامج  مقدم 
الفنانني الذين عارضوا زواجها، 
يزعل  يتفلقوا..اللي  قائلة: 
هناك  أّن  إىل  مشرية  يتفلق«، 
الكثري من جنوم الفن هّنأها على 

الزواج.
مع  أزمتها  من  ضاعفت  أنغام 
السورية  النجمة  عمرها  صديقة 
عليها  ُطرحت  عندما  أصالة، 
أمساء بعض املطربني ملعرفة َمن 
األقرب إليها، واختارت من بني 
الوهاب،  عبد  وشريين  أصالة 
إليسا على  »شريين«، وفضلت 
امتنعت  بينما  الزغبى،  نوال 
كرم  »جنوى  بني  املفاضلة  عن 
»حبيباتي  وقالت:  ولطيفة«، 

االتنني«.
ُيذكر أّن األزمة بني أصالة وأنغام 
من  األخرية  زواج  بعد  بدأت 
إبراهيم،  أمحد  املوسيقي  املوزع 
أصالة،  زوج  قريبة  املتزوج من 
حيث عمدت النجمة السورية إىل 
حذف أنغام من قائمة من تتابعهم 
على انستقرام، وبعدها اعرتفت 
صراحة بوجود أزمة، وأكدت أنها 
تتمنى أن متر احملنة احلالية على 
كثرية  ذكريات  هناك  ألّن  خري، 
اهلل  شاء  إن  وقالت:  بينهما 

بنتصاحل.
وحتدثت أصالة بطريقة مقتضبة 
ا خالل مداخلة هاتفية بربنامج  جدًّ
عمرو  اإلعالمي  مع  »احلكاية« 
كانت  أنغام  قائلة:  أديب، 
اآلن  وحنن  صديقة،  وهتبقى 
بـسيارة،  مطب  خنطو  كأننا 
األزمة  هذه  نتخطى  أن  وأمتنى 

على خري.

أنغام ترد بقسوة على منتقدي زواجها أنا حرة واللي 
يزعل يتفلق وشريين أفضل من أصالة

عمرو رضا - سيدتي

شاء  وإن  حلوة،  كتري  ذكريات  مجعتنا  وتابعت: 
اجلديد  ألبومها  بـ  كثرًيا  وُأعجبت  بنتصاحل،  اهلل 
ا«، الفتة إىل أّن أنغام شخصية  »حالة خاصة جدًّ
تتغري مع مرور الزمن وترتك اخلالفات للوقت لكي 

حيلها.
تزوج  إبراهيم  أمحد  املوسيقي  املوزع  أّن  ُيذكر 
املخرج  شقيقة  ابنة  عيسى  يامسني  من  أواًل 
طارق العريان زوج أصالة، وبعيًدا عن العالقات 
العائلية، هناك صداقة قوية بني أصالة ويامسني، 

وبدا واضًحا يف األيام األخرية، أّن أصالة احنازت 
لقريبتها على حساب صديقتها أنغام، فلم تهّنىء 
األخرية على زواجها وال على ألبومها اجلديد »حالة 

ا«. خاصة جدًّ
مسرية  املغربية  هلما  املقربة  الصديقة  وأعلنت 
أنغام  بني  للمصاحلة  الوساطة  عزمها  عن  سعيد 
إعجاب،  عالمة  بوضع  األخرية  وبادرت  وأصالة، 
بينما امتنعت أنغام منذ بداية األزمة عن التعليق 

على أّي موقف خيص عالقتها بأصالة.

املطربة انغام

اصالة

انغام وزوجها احمد ابراهيم

رجال  من  العربي  العامل  جنمات  بعض  ارتبطت 
كزوجة  الـنجمات  هؤالء  واختاروا  متزوجني  كانوا 
ثانية أو ضّرة إذا صّح التعبري علمًا أن كل جنمة 
حتب ان تكون الزوجة األوىل واألخرية يف حياة 
الرجل، لكن رمبا احلب أو املال جعال من جنماتنا 

يرتبطن برجال محلن معهم لقب الزوجة الثانية.

الزوجة  أصبحت  مثاًل  دياب  مايا  اللبنانية  النجمة 
الثانية لرجل األعمال اللبناني عباس ناصر املقيم 
يف أفريقيا عباس ناصر، والذي كان متزوجًا وأبًا 
لولدين عندما تعّرف إىل مايا يف إحدى السهرات، 
وعاشا قصة حب طويلة قبل أن ينفصل عباس 
منه  أجنبت  اليت  مبايا  رمسيًا  ويرتبط  زوجته  عن 

طفلة مّستها كاي لكنهما عادا وانفصال.

النجمة املصرية شريهان تزّوجت من رجل األعمال 
األردني املقيم يف مصر عالء اخلواجة الذي كان 

 جنمات محلن لقب الزوجة الثانية أو الضّرة!

متزوجًا من صديقتها الفنانة إسعاد يونس.

رجل  من  تزوجت  بشوشة  أمل  اجلزائرية  الفنانة 
ولديه  وليد عواضة وهو مطلق  اللبناني  االعمال 

3 أوالد.
من  تزوجت  كرم  اللبنانية جنوى  األغنية  ومشس 
متعهد احلفالت يوسف حرب يف عام 2000 الذي 
كان متزوجًا ولديه ثالثة أطفال ولكن زواجها مل 

يدم طوياًل وانفصال.

النجمة دنيا بطمة املغربية تزوجت من مدير أعماهلا 
حممد الرتك املطلق ولديه 3 أوالد .

نجوى كرم وزوجها السابق يوسف حرب

مايا دياب  وزوجها السابق عباس ناصر

كارول سماحة وزوجها وليد مصطفى

شريهان وزوجها عالء الخواجة

اصالة نصري وزوجها طارق العريان

دينا بطمة وزوجها محمد الرتك

هيفاء وهبي وزوجها السابق احمد بو هشيمة
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تتحكم شهوتنا اليت تتعلق بتناول الطعام يف كل جماالت حياتنا 
تقريبًا، فنوعية الطعام الذي نتناوله من املمكن أن جتعلنا أصحاء، 
وأقوياء بدنيًا ونفسيًا وحتى جنسيًا، ومن املمكن أيضًا أن تفتك 
هي  فاملعدة  األخرى،  الضارة  والعادات  التدخني  يفعل  كما  بنا 

بيت الداء. 
وفيما خيص احلياة اجلنسية بني الزوجني يتحكم أيضًا الطعام يف 
مدى قوتها وصحتها، فهناك بعض األنواع من الطعام، اليت جيب 
أن حيرص االنتظام يف تناوهلا وهناك أنواع أخرى ال جيب التفكري 
اجلنسي  القدرة  على  بالسلب  تؤثر  ال  حتى  منها؛  االقرتاب  يف 

للرجل.
لذلك يف التقرير التالي سوف تتعرف على بعض األطعمة اليت 
ال حيبذ تناوهلا قبل ممارسة العالقة اجلنسية بني الزوجني خاصًة 

بالنسبة للرجال. 

1- األطعمة املقلية والوجبات السريعة 
هي أشد االطعمة ضررًا و اليت تفتك بالقدرة و الصحة اجلنسية 
السمنة  يف  تسببها  فبجانب  اخلصوص  وجه  على  الرجال  لدى 
الدهون خاصًة يف منطقة املعدة تساهم تلك  تراكم  املفرطة و 
االطعمة يف انسداد الشرايني الدموية اليت تصل بني اجلسم و 
العضو الذكري و هو األمر الذي يؤدي إىل ضعف االنتصاب و 

رمبا العجز اجلنسي على املدى البعيد . 

2- النعناع
بالتأكيد اجلميع يعرف أهمية مشروب النعناع و أوراقه يف حتسني 
اهلضم و أداء جلهاز اهلضمي و لكن فيما خيص القدرة اجلنسية 
يساهم النعناع بشكل رئيسي يف اخنفاض الرغبة اجلنسية لدى 
الرجل بسبب تأثريه على نسبة انتاج اخلصيتني هلرمون الذكورة 

التيستوستريون.

3- املياه الغازية 
تلك  تؤثر  القولون  و  املعدة  انتفاخات  يف  تتسبب  أنها  جبانب 
املشروبات اليت ال حتتوي على أي فوائد سوى على كمية السائل 
املنوي الذي تنتجه اخلصيتني و على عدد احليوانات املنوية اليت 

تتواجد فيه أيضًا . 

4- األطعمة املعلبة 
تعترب األطعمة املعلبة املتمثلة يف البقوليات و األطعمة احملفوظة 
األخرى و اليت متتلئ باألمالح من االطعمة اليت تقتل الرغبة اجلنسية 
لدرى الرجال فارتفاع نسبة األمالح يف الدم يتناسب عالقة عكسية 

مع الرغبة اجلنسية .
وينصح أطباء أمراض الذكورة دائمًا بتناول الشاي التقليدي ألنه 
احلالة  و حيسن  التناسلية  األعضاء  إىل  الدم  تدفق  على  يساعد 

املزاجية .

5- مشروبات الطاقة
كل ما يقال حول أن هذه املشروبات متنحك الطاقة الكبرية ما هو 
إال أكذوبة فالطاقة اليت حتصل عليها من تناولك تلك املشروبات 
ال تدوم طوياًل كما أنها تدمر نشاط اخلصيتني و إفرازها هلرمون 

الذكورة  »التيستوستريون«.

للمتزوجني .. ال تتناول تلك 
األطعمة قبل العالقة احلميمة!

بكل تأكيد تعد العالقة اجلنسية وسيلة إلفراغ الرغبات اليت توجد 
بداخل كل نفس بشرية سواء للرجال أو السيدات؛ فاالحتياج إىل 

اجلنس أمر فطري خلقه اهلل تعاىل يف نفوس البشر.

فإن  اجلنس؛  ممارسة  عن  تتولد  اليت  املتعة  عن  النظر  وبغض 
تلك الغريزة مل حيفرها اهلل يف البشر من أجل هذا األمر فقط، 
اجلانب  على  الفوائد  من  العديد  هلا  احملللة  اجلنسية  فالعالقات 

العقلي أيًضا سوف تتعرف إليها من خالل السطور التالية.

1- مثل املخدرات!
يف احلقيقة ال خيتلف تأثري ممارسة العالقة اجلنسية كثرًيا عن تأثري 
املدمرة  اجلانبية  األعراض  النظر عن  الدماغ بغض  املخدرات يف 
الدماغ  من  نفسها  املنطقة  يؤثر يف  فكالهما  بالطبع،  للمخدرات 
املواد  عن  جمموعة  عبارة  وهو  الدوبامني،  إفراز  على  وحيفزها 

الكيميائية املسؤولة عن شعور اإلنسان باالنتشاء والسعادة.

2- مضاد االكتئاب 
من حكمة اهلل تعاىل يف أهمية اجلنس هو أن العالقة اجلنسية بني 
األزواج تعمل عمل مضادات االكتئاب، وخباصة لدى السيدات؛ 
حيتويه  ما  أن  وجدت   2012 عام  نشرت  طبية  دراسة  فبحسب 
السائل املنوي من هرمون الربوستاغالندين جيعله ميتلك خصائص 
مضادة لالكتئاب خصوًصا إذا متت عملية القذف بشكل طبيعي 

داخل جسد املرأة.

3- مسكن لألمل
يف دراسة طبية أملانية نشرت عام 2013 وجد املتخصصون أن 
ممارسة العالقة اجلنسية تساعد على تسكني الكثري من األوجاع 
الصداع  حاالت  حدة  من  والتخفيف  األسنان  أمل  مثل  الرهيبة 

النصفي اليت ال تطاق.

4- ذاكرة حديدية 
 ممارسة العالقة اجلنسية بني األزواج بشكل منتظم مرة واحدة 
ا على األقل له مفعول رائع على الذاكرة وتقويتها سواء  أسبوعيًّ
لدى الرجل أو السيدات، وذلك وفًقا لدراسة أجريت عام 2010 

على العالقة بني اجلنس وقوة الذاكرة.

5- نوم أفضل 
بعد عملية القذف لدى الرجال يصبح الشعور بالنعاس هو السمة 
الغالبة بكل تأكيد، ويرجع العلماء هذا الشعور إىل التغري الذي يطرأ 
على جزء من الدماغ يعروف باسم قشرة الفص اجلبهي، وهو األمر 
الذي يفرز الكثري من  هرمونات األوكسيتوسني والسريوتونني 

املسؤولة عن الشعور باالسرتخاء والنعاس.

6- استجابة أفضل 
على  الرجال،  وخباصة  البشر،  اجلنسية  العالقة  ممارسة  تساعد 
التمتع بعقل صاٍف وُمْنَعش وقدرات واستجابات عقلية أكثر كفاءة 

يف املواقف اليت حتتوي على الضغط العصيب أو النفسي. 

املتعة ليست كل شيء.. هذا ما 
يفعله اجلنس يف عقولنا!

بكل تأكيد من الطبيعي أن تتعدد النساء ومواصفاتهن النفسية، 
فبنات حواء لسن نسخًا متطابقة ولكن مثلما توجد بعض املواصفات 
واألنواع  املختلفة من النساء واليت يتمنى أي رجل العثور على نوع 
واحد منها هناك أيضًا العديد من األنواع واملواصفات النفسية اليت 

ال جيب على أي رجل جمرد التفكري يف االقرتاب منها .

ويف التقرير التالي سوف نبعث لك برسالة حتذيرية؛ حتى ال تقرتب 
من املرأة اليت متتلك إحدى تلك الصفات الشخصية الـ 8 إذا كنت 

تريد حياة عاطفية هادئة دون مشاكل .

1- الكاذبة

هناك بعض النساء الالئي يتنفسن الكذب بداًل من األوكسجني، 
فاملرأة من هذا النوع إذا مل تكذب يوميًا سوف تشعر بشيء غريب 
وبالطبع الكذب من الصفات اليت تعد عاماًل أساسيًا يف فقدان الثقة 
يف شريكتك، وبالتالي سوف تفشل العالقة العاطفية وميوت احلب 

فالثقة بني الرجل واملرأة تعد أهم من احلب يف بعض األحيان.

2- العاطفية

نعم بالتأكيد معظم النساء عاطفيات والعاطفة واملشاعر شيء كبري 
ومهم جدًا هلن، ولكن يف حدود املعقول أو املتعارف عليه فأنت لن 
تكون سعيدًا بشريكتك، وهي من املفرتض أن تكون امرأة ناضجة 
وهي تبكي أو تتأثر عاطفيًا على أتفه األسباب، وببساطة لن جتد 
من يليب احتياجاتك العاطفية أو الزوجية بل ستجد طفلة جيب أن 

تقوم برتبيتها من جديد .

3- الشخصية النرجسية

سواء املغرورة أو املتعجرفة اليت تشعرك بأنها تتكرم عليك؛ ألنها 
ال  حوهلا  من  األشخاص  مجيع  أن  ترى  أو  األساس  من  حتادثك 
برج  الثقايف فهي جتلس يف  أو  املادي  يرتقون ملستواها سواء 

عاجي افرتاضي تظن أنها أفضل من أجنبت الكرة األرضية .

4- حمبة السهر واالحتفاالت

بالتاكيد الرجل حيب أن تكون شريكته منطلقة وحمبة للحياة والضحك 
ولكن ليست للدرجة اليت تصل فيها أن تكون مستعدة أن تبقى 
خارج املنزل لـ 24 ساعة طوال أيام األسبوع، فاالعتدال أمر جيد 

حتى يف تقضية األوقات املمتعة .

5- املادية

أغلى  تريد  بالنقود  سوى  تفكر  ال  فهي  النساء  أنواع  أسوأ  من 
األشياء وأفخمها دائمًا وال توجد لديها أي مشكلة يف رفض هدية 
تعرب بها عن حبك هلا مادامت تلك اهلدية ليست فخمة أو مرتفعة 
الثمن، وبالطبع تلك الشخصية ال جيب أن تفكر بالبقاء معها ولو 
جملرد دقيقة واحدة، فهي لديها االستعداد ألن تبحث عن غريك 

لتليب احتياجاتها املادية أو أن حتول حياتك إىل جحيم .

6- احملققة
لتقدم  ساعة  نصف  من  أكثر  معك  تقضي  سوف  الشخصية  تلك 
برفقتهم  كنت  الذين  واألشخاص  تواجدك  مكان  عن  تقريرًا  هلا 
واألحاديث اليت دارت بينكما وسببها وكل شيء ميكن أن خيطر أو 
ال خيطر ببالك من أسئلة، فاملرأة اليت متتلك تلك الشخصية متتلك 
قدرات على التحليل ومعرفة التفاصيل من أصغر املعلومات لذلك 

احذر.

7- غري املستقرة

نعم من واجبك أن تدعم شريكتك عاطفيًا، ولكن إذا كانت لديها 
مشكلة نفسية كبرية وعميقة  لن حتتاج إىل دعمك بل إىل الذهاب 

8 أنواع من النساء.. ال تقرتب منها حتى لو أحببت إحداهن!
إىل استشاري لألمراض النفسية؛ لذلك ال تقحم نفسك يف دوامة 

كبرية لن خترج منها ساملًا من الناحبة العقلية أنت أيضًا .

8- فقدان االحرتام

من املرة األوىل اليت تقلل فيها من احرتامك جيب عليك أن خترج 
من تلك العالقة فرجولتك عندما تهان أو جترح لن تداويها مجيع 

نساء األرض مهما بلغت درجات مجاهلن.
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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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»اخلام«  الثوم  تناول  أن  أمريكيون  علماء  وجد 
فقدان  منع  يف  يساعد  أن  ميكن  املطبوخ  غري 
الذاكرة املرتبط بالعمر، الذي يعاني منه مرضى 

ألزهامير والشلل الرعاش.

الثوم،  يف  املوجود  الطبيعي  املركب  وحيسن 
بكترييا  صحة  من  األليل«،  »كربيتيد  وامسه 
كبار  لدى  املعرفية  الصحة  وكذلك  املعدة 

السن.

واكتشف العلماء أن هذا املركب يستعيد وحيسن 
املعروفة  الدقيقة،  احلية  الكائنات  تريليونات 
يف  الدقيقة،  املعوية  امليكروبات  باسم  أيضا 

األمعاء.

وأظهرت األحباث السابقة أهمية الكائنات احلية 
احلفاظ  اهلضمية، يف جمال  القناة  الدقيقة يف 
على الصحة، ولكن دراسات قليلة استكشفت 

صحة امليكروبات والظروف املرتبطة بالعمر.

جامعة  من  بهريا،  جيوترمايا  الدكتور  وقال 
أن  إىل  النتائج  »تشري  كنتاكي:  يف  لويزفيل 
كبار  لدى  املعرفية  الصحة  الثوم حيسن  تناول 

السن«.

ويف الدراسة، قام العلماء بإعطاء الفئران البالغة 
من العمر 24 شهرا )ما يعادل حنو 56 عاما لدى 

البشر(، مركب كربيتيد األليل لدراسة آثاره.

وأظهرت النتائج أن ذاكرة الفئران حتسنت على 
املدى الطويل والقصري، وكذلك أمعاؤها، مقارنة 

بالقوارض األخرى اليت مل تتناول املركب.

ويأمل العلماء أن يؤدي هذا االخرتاق إىل حماربة 
واجلروح  للشفاء،  القابل  غري  الكيسي  التليف 

املزمنة لدى مرضى السكري أيضا.

للجمعية  السنوي  االجتماع  يف  النتائج  وُقدمت 
الفسيولوجية األمريكية، خالل اجتماع البيولوجيا 

التجريبية لعام 2019 يف أورالندو.

الثوم »خيفي« فائدة مذهلة 
مرتبطة بالتقدم يف العمر!

جدًا،  املهمة  الفيتامينات  من  هو  د  الفيتامني 
كونه يؤثر بشكل كبري على عمل أنظمة اجلسم 

كافة.
على عكس الفيتامينات األخرى، يعمل الفيتامني 
د مثل اهلرمون، ويف كل خلية من اجلسم هناك 
نقص  أن  هو  الصادم  ولكن  له.  مستقبالت 
الفيتامني د شائع جدًا، إذ تشري بعض األرقام 
اىل أن حنو مليار شخص حول العامل يعانون من 
يف  الفيتامني  هذا  مستويات  اخنفاض  مشكلة 

دمائهم.

فما هي أعراض نقص الفيتامني د؟

-آالم العظام والظهر: يساعد الفيتامني د يف 
كونه  عدة،  بطرق  العظام  صحة  على  احلفاظ 
للكالسيوم.  اجلسم  امتصاص  عملية  حيّسن 
قد  الظهر  وأسفل  العظام  آالم  فإن  وبالتالي، 
تكون إشارة اىل عدم وجود مستويات كايف من 

الفيتامني د يف الدم.

– الكآبة: قد يكون االكتئاب يف كثري من األحيان 
توصلت  وقد  د.  الفيتامني  نقص  على  عالمة 
دراسات عدة اىل اكتشاف وجود رابط بني نقص 

الفيتامني د واالكتئاب خباصة لدى البالغني.

– عدم التئام اجلروح: الشفاء البطيء للجروح بعد 
اخلضوع لعملية جراحية أو التعّرض إلصابة ما، قد 
يكون إشارة تدل على أن مستويات الفيتامني د 

يف اجلسم منخفضة للغاية.

تساقط الشعر: غالبًا ما يكون اإلجهاد السبب   –
األساسي لتساقط الشعر، إال أن هذه املشكلة 
يف بعض األحيان هي نتيجة اإلصابة حبالة مرضية 
الغذائية.  العناصر  يف  نقص  وجود  أو  معينة 
إشارة اىل أن بعض األحباث قد ربطت تساقط 
الشعر عند النساء باخنفاض مستويات الفيتامني 

د.

أعراض صحية ال تتجاهلونها 
تكشف عن نقص الفيتامني د 

يف جسمكم!
جسم  احليوية يف  األعضاء  أهم  أحد  الكبد  يعد 
اإلنسان، إذ يؤدي وظائف ال غنى عنها، أهمها 

ختليص اجلسم من السموم.

تؤثر سلبا على عمل  وهناك عوامل خمتلفة قد 
الكبد، أهمها:

1- الكحول
يعلم اجلميع أن الكحول عدو الكبد، ألنها تسبب 
اليت  الكمية  عن  النظر  بغض  كبرية  أضرارا  له 
يتناوهلا الشخص. وعندما تصل املواد السامة 
آليات  ومبشاركة  ببطء  الكبد  يعمل  الدم،  إىل 
إضافية لرتشيح وحتييد اإلثانول، وهذا يسبب 

اضطراب عمل الكبد.

2- الغذاء غري الصحي

عمليا،  اجلسم  كل شيء يف  التغذية يف  تؤثر 
مبا فيها وظائف الكبد، لذلك جيب اختيار املواد 
املواد  تؤثر  ال  لكي  فمثال،  بدقة.  الغذائية 
الغذائية يف عمل الكبد، جيب أال تكون دهنية أو 
ماحلة جدا، ألن الغذاء الدهين يسبب اضطراب 
عملية التبادل الغذائي ومرض الكبد الدهين غري 
ما  الصفراء،  تدفق  أيضا  ويضطرب  الكحولي، 
يؤدي إىل ركودها ومن ثم تطورها إىل التهاب 

القنوات الصفراوية أو تكون احلصى.

3- مركبات الديوكسني والزئبق والرصاص

الكبد.  على  كبرية  خطورة  املواد  هذه  تشكل 
والديوكسينات هي مواد حتتوي على الكلور. كما 
تؤثر سلبا يف الكبد مركبات الزئبق والرصاص 
اليت تدخل اجلسم عادة مع املاء والغذاء، أو مع 

اهلواء املشبع بغازات عوادم السيارات.

4- األدوية والعقاقري

ومنها  الكبد،  يف  سلبا  األدوية  بعض  تؤثر 
سبيل  على  احلرارة  وخمفضات  األمل  مسكنات 

املثال ال احلصر.

5- الوزن الزائد 

التأثري  عوامل  من  الزائد  والوزن  السمنة  تعد 
السليب يف الكبد، ألن تراكم الدهون يؤثر يف 
إنتاج  الكبد  يف  ويتم  الداخلية.  األعضاء  حالة 
الكوليسرتول واملادة الصفراء اليت من دونها 

ال ميكن هضم الدهون.

 5 عوامل تؤثر سلبا يف 
صحة الكبد
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The way cash is raised to 
run political campaigns 
is resulting in “shocking” 
levels of corruption, Aus-
tralians are being warned, 
in a new push for drastic 
reforms to donation laws, 
including swift disclosure 
of big donors.
The call for reform in-
cludes a warning about 
“war chest corruption” as 
the federal election cam-
paign begins, with voters 
unable to discover who is 
paying the political par-
ties at fundraising events 
in the weeks ahead.
Former Victorian Su-
preme Court judge Ste-
phen Charles, a key ad-
viser in the formation of 
the state’s corruption 
watchdog, said Australia 
needed the stricter laws 
to curb “payments for ac-
cess” to elected leaders.
“Elections shouldn’t be 
bought,” Mr Charles said.
This view is echoed by 
Geoffrey Watson, the for-
mer counsel assisting the 
NSW Independent Com-
mission Against Corrup-
tion, who said his work 
had shown the scale of 
the problem in politics.
“It was shocking to see 
just how willing some of 
our politicians were to 
participate in illegal con-
duct,” Mr Watson said.
“I was absolutely stunned 
at the venality. You would 
not believe just how of-
ten it was that very small 
sums were involved.
“Some $10,000 was re-
garded as well and truly 
sufficient to warrant a 
politician turning a blind 
eye or actually becoming 
personally involved in fa-
cilitating money chang-
ing hands.”
Mr Watson said the prob-
lem occurred on all sides 
of politics and has set 
out five steps to change 
the system, starting with 
a cap on election spend-
ing by political parties 
and other organisations, 
such as unions and activ-
ist groups, to reduce the 

‘Elections shouldn’t be bought’: Push for dona-
tion limits to prevent corruption

demand for finance.
In a call backed by oth-
ers, Mr Watson also 
wants a cap on donations 
to parties and third-party 
organisations to stop 
“badly motivated people” 
gaining influence over 
politicians.Other mea-
sures included real-time 
disclosure of donations, 
enforcement by a new na-
tional integrity commis-
sion and a ban on foreign 
donations, as legislated 
last November.
Donations made during 
the election campaign will 
not be revealed to voters 
until February 1, under 
current rules that ask po-
litical parties, unions, ac-
tivist groups and donors 
to lodge annual returns 
in November. Left-wing 
activist group GetUp dis-
closes donations more 
swiftly on its website.
Former Western Austra-
lian Labor premier Geoff 
Gallop said voters should 
know of the donations 
soon after they were 
made.
“It’s now technically pos-
sible to have real-time 
disclosure and therefore 
it should be done. There’s 
really no excuse for not 
doing it,” he said.
“What we need is the 
underpinning of a cor-
ruption commission, be-
cause when you get indi-
vidual episodes that need 
examination, that involve 
politicians, there’s just 
no avenue at all at the na-
tional level in Australia to 
do that.”Add to shortlist
Melbourne University pro-
fessor Joo Cheong Tham 
said it was “beyond scan-
dalous” that politicians 
were not taking stronger 
action against corruption, 
while Monash University 
professor Colleen Lewis 
said history showed that 
vested interests would al-
ways push back against 
disclosure.
Transparency Interna-
tional director and Grif-
fith University professor 

A.J. Brown said finance 
reform was now a prob-
lem for the election cam-
paign because of the big 
promises being made by 
all parties.
“There’s no question that 
the electorate is genuine-
ly ready for reform that 
will clean up politics and 
a national integrity com-
mission is one of the big 
steps to achieving that 
outcome,” he said.
The comments came at 
the release of a Transpar-
ency International report 
into the creation of a na-
tional integrity commis-
sion, an idea backed by 
both major parties but 
with no agreement on its 
rules or donation reform.
While curbs on political 
expenditure have trig-
gered claims of a restraint 
on freedom of speech, 
Sydney University pro-
fessor Anne Twomey 
said recent High Court 
decisions showed there 
could be a way to impose 
fair limits without breach-
ing the constitution. 
Geoffrey Watson SC said 
he was “stunned at the 
venality” in NSW when 
running ICAC.
“And what that means is 
that you can legitimately 
place restrictions and 
caps on political commu-
nication of the most well-
funded in order to expand 
the diversity of communi-
cations,” she said.
“So you just don’t end up 
with one well-resourced 
body flooding the air-
waves and taking up all 
the room so that nobody 
else gets a say.”
The Liberal Party spent 
$66 million and Labor 
spent $48 million in the 
year before the 2016 
election, according to an-
nual returns to the Aus-
tralian Electoral Com-
mission, although the 
paper-based disclosures 
are unreliable. The Na-
tionals spent $10 million 
and the Greens spent $14 
million.

Australians are paying 
more for healthcare than 
most other developed 
nations, forking out $34 
billion a year on out-of-
pocket health costs, an 
analysis of official data 
reveals.
The latest data from the 
Australian Institute of 
Health and Welfare shows 
that of the $181 billion 
spent annually on health, 
19 per cent is paid direct-
ly from patients’ pockets.
Those out of pocket 
costs equate to 3 per 
cent of Australian house-
hold spending, the third-
highest in the OECD be-
hind South Korea (5.7 per 
cent) and Sweden (3.8 
per cent).
The analysis comes as 
Opposition Leader Bill 
Shorten prepares to an-
nounce a $200 million 
pledge to keep pathology 
tests free for older Aus-
tralians and those with 
cancer on Tuesday, after 
rejecting claims his bulk 
billing cancer plan could 
blow a $6 billion hole in 
the budget.
Consumer Health Forum 
chief executive Leanne 
Wells called for action 
from both major parties to 
address spiralling costs 
borne by patients across 
the health system.
“We’re among the highest 
out-of-pocket spending 
countries in the OECD. 
We know that people are 
just not going to the GP, 
filling scripts, following 
up on specialist referrals, 
because of cost,” Ms 
Wells said.
“That’s a concern, be-
cause they’re going to 
be missing out on basic 
healthcare and having 
later diagnoses - mean-
ing they’ll need treatment 
for more advanced ill-
nesses.” 
The issue came into 
sharp relief on the cam-
paign trail in Melbourne 
on Monday, when a man 
fighting leukaemia and 
facing huge out-of-pocket 

‘Missing out on basic healthcare’: Australians spend 
$34 billion a year on out-of-pocket health costs

health costs challenged 
both major party leaders 
to look after the nation’s 
“battlers”.
In an unscripted mo-
ment captured on live 
television, Rob Gibbs in-
terrupted Mr Shorten’s 
press conference to 
share his frustration over 
the $20,000 he had spent 
on his treatment over four 
years - including a $1500 
incurred for an MRI scan 
earlier in the day.
Health Minister Greg 
Hunt claimed on Monday 
that Labor’s bulk billing 
plan would cost $6.8 bil-
lion, but it emerged this 
was based on a Health 
Department costing of a 
different proposal.
The Labor plan only ap-
plies to specialist consul-
tations and is costed at 
$433 million by the Par-
liamentary Budget Office, 
part of a $2.3 billion can-
cer funding package.
Mr Hunt’s claim prompted 
Labor’s health spokes-
woman, Catherine King, 
to write to departmental 
secretary Glenys Beau-
champ on Monday de-
manding clarification of 
her role in “providing 
analysis of Opposition 
policy ... for partisan pur-
poses”.
Ms Beauchamp said in 
her response that the de-
partment had calculated 
the cost of increasing the 
Medicare rebate for all 
420 cancer item numbers 
to the Australian Medi-
cal Association’s recom-
mended fee, at the gov-
ernment’s request before 
caretaker mode.Add to 
shortlist
Asked if the resulting $6.8 
billion figure highlighted 
the reality of out-of-pock-
et costs for cancer pa-
tients, Trade Minister Si-
mon Birmingham said Mr 
Shorten had “promised 
the earth, but is going to 
deliver relatively little” 
after “coming out and try-
ing to make a big hero of 
himself in his budget re-

ply speech”.
“What we are doing is 
running our appropri-
ately budgeted, careful 
approach ... Bill Shorten, 
however, appears to have 
decided that there are 
cheap political headlines 
to grab in this space,” 
Senator Birmingham 
said.
“But worse than that ... he 
hasn’t even done the ef-
fective homework to work 
out what it would cost, 
how he would pay for it, 
and how many people 
would be left out.
“It seems as if more than 
400 different treatments 
may well be completely 
ignored under Bill Short-
en’s policy promises.”Add 
to shortlist
Grattan Institute health 
economist Stephen Duck-
ett said any effort to ad-
dress out-of-pocket costs 
must look at the role of 
insurers, with increased 
complexity and exclu-
sions leaving private pa-
tients with hefty medical 
bills.
“The people who have 
the biggest out of pocket 
costs are those with pri-
vate health insurance,” 
Dr Duckett said.
Labor has promised a 
Productivity Commis-
sion inquiry into the sec-
tor, while the Morrison 
government has brought 
in a new star rating sys-
tem - but back-tracked on 
changes to extras poli-
cies banning some natu-
ral therapies.
Ms Wells said her re-
search showed that Aus-
tralians wanted certainty 
about being able to ac-
cess the right healthcare 
when they needed it, and 
were not reassured by the 
“piecemeal approach” to 
funding through election 
promises.
“If we really want to 
strengthen our health 
system what would be 
really helpful for the elec-
torate to see a long term 
plan,” she said.
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الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

أتـمنى للـجميع عـيد فـصح سـعيد وآمـن، 
مـع الـرجاء ان تـمضوه مـع أحـبائـكم ملـيئًا 

بالـسالم، الصحة والـسعادة.
Jihad Dib MP

Wishing everyone a happy and safe Easter. May it be 
spent with loved ones and filled with peace, happiness 

and gratitude.

Member for Lakemba
Shadow Minister for Education P 9759 5000,  F 9759 1945, E: lakemba@parliament.nsw.gov.au

 Upper Level, The Broadway Shopping Centre
Corner of Broadway & The Boulevarde Punchbowl

P.O. Box 80 Punchbowl NSW 2196

Shaoquett Moselmane MLC

»أطيب التمنيات لكم، ألحبائكم ولعائالتكم 
بعطلة نهاية أسبوع طويلة آمنة بمناسبة عيد 

الفصح املجيد«

فـصح مـجيد
Happy Easter

«I wish you, your 
loved ones and your 
family a safe and 
happy Easter long 
weekend« 

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ

تتقدم جمموعة سواقي 
االعالمية بأحر التهاني من 

اجلالية العربية واملسيحية  
حبلول عيد الـفصح 

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

www.sawaki.com.au 

الدكتور عالء العوادي
فـصح مــبارك

الـمجيد، أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات..
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Labor leader Bill Shorten 
has triggered a political 
clash over superannua-
tion after telling voters 
he had “no plans” to in-
crease taxes on their nest 
eggs despite taking four 
policies to the election to 
raise at least $18.9 billion 
over a decade.
More than one million 
Australians could pay 
more tax on their super 
under Labor plans, in-
cluding stricter caps on 
payments into funds and 
a bigger contributions tax 
for workers on higher in-
comes.
Labor rushed to clarify its 
position after Mr Shorten 
also struggled on cli-
mate change policy when 
asked about the econom-
ic impact of his pledge to 
reduce carbon emissions, 
including a new permit 
scheme for manufactur-
ers.
Prime Minister Scott Mor-
rison declared he would 
not make changes to su-
per if he held power at the 
election, adding that Mr 
Shorten “must have for-
gotten” the Labor policies 
to raise more revenue.
The economic debate 
is likely to intensify on 
Wednesday when the 
Treasury and Finance de-
partments release the Pre-
Election Fiscal Outlook, 
an update that will set the 
budget baseline for the 
election campaign.
The contrast on super 
deepens the political fight 
over Labor tax policies 
that raise $157 billion over 
a decade according to a 
contested government 
analysis of its changes to 
negative gearing, capital 
gains tax, dividend impu-
tation, family trusts and 
super.
Rice Warner executive di-
rector Michael Rice said 
the Labor policies on 
super qualified as tax in-
creases, as did the plan 
to increase tax revenue 
by $56 billion over a de-
cade by scaling back tax 

refunds on dividend im-
putation.
“It does seem the ‘no new 
taxes’ claim is a bit con-
trary to the policy,” he 
said.
Mr Shorten was asked by 
journalists on Tuesday 
whether he would rule out 
“new or increased” su-
perannuation taxes and 
responded with a general 
assurance that made no 
mention of his policies.
“We have no plans to in-
crease taxes on superan-
nuation,” he said.
Asked again to rule out 
change, he said: “We have 
no plans to introduce any 
new taxes on superan-
nuation.”
When pressed on ruling 
out new or increased tax-
es, he said: “Sure”.
The four Labor policies 
on super include a reduc-
tion in the threshold for 
the High Income Super 
Contribution tax, which 
means workers earning 
more than $200,000 a 
year would pay twice the 
rate of the standard 15 
per cent tax on contribu-
tions.
The government esti-
mates 130,000 people 
would pay more tax under 
the cut from the current 
threshold of $250,000 a 
year.
Mr Rice said the change 
would result in more work-
ers paying 30 cents in the 
dollar on their super con-
tributions, leading them to 
put less into their funds.
“It’s a discouragement 
to people being self-suf-
ficient in retirement,” he 
said. “If people want to 
put money away for a long 
time you really want to en-
courage that.”
The second Labor mea-
sure would abolish a 
government rule to allow 
“catch up contributions” 
so that workers who do 
not make one-off pay-
ments into their funds over 
several years can make a 
lump sum payment.
A worker who chose not 

Bill Shorten sparks political firestorm with superan-
nuation tax claim
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to put $25,000 into his 
or her fund for four years 
could make a one-off con-
tribution of $125,000 in 
the fifth year under the 
rules, but Labor would 
stop this.
The government esti-
mates this might con-
strain 230,000 workers 
who could use the rules.
The third Labor change 
would undo a government 
initiative to allow more 
small business owners to 
claim their personal super 
contributions as a tax de-
duction, a measure avail-
able to about 800,000 
workers.
The fourth change would 
reduce the non-conces-
sional contribution cap 
from $100,000 to $75,000, 
curbing the ability of 
people to put lump sums 
such as inheritances into 
their funds. This is esti-
mated to impact 20,000 
people.
Labor released a cost es-
timate in November 2016 
saying the four measures 
would raise $18.9 billion 
over a decade.
The government released 
Treasury modelling last 
Friday that forecast $34 
billion in tax revenuefrom 
the same measures, al-
though this was based on 
the Coalition’s descrip-
tion of the Labor policies 
rather than Labor’s own.
Labor is in the process 
of compiling new cost 
estimates from the Par-
liamentary Budget Office 
ahead of the release of its 
costings in the final week 
of the campaign.
A Labor spokesman said 
the party’s policy had 
been public for a long 
time and Mr Shorten had 
made clear there were no 
other changes.
He noted the Opposition 
was also spending $400 
million to increase super 
fund balances for women 
and was making sure that 
recipients of common-
wealth paid parental leave 
would continue to receive 

super contributions.
Another Labor measure 
would phase out the $450 
minimum monthly income 
threshold at which em-
ployers do not have to 
pay super for their work-
ers, a reform intended to 
increase retirement sav-
ings for those on low in-
comes.
Mr Rice said Labor would 
probably not raise the $56 
billion it estimated over a 
decade from its changes 
to dividend imputation 
rules, saying many retir-
ees would transfer money 
to a super fund or change 
their investments in other 
ways.
The stumble on policy de-
tail came when Mr Shorten 
is expecting the govern-
ment to intensify its at-
tacks on Labor’s target to 
reduce carbon emissions 
by 45 per cent by 2030, 
requiring changes in the 
electricity grid as well as 
new rules on manufactur-
ers, gas producers and 
others.
Asked to explain the eco-
nomic impact of his poli-
cy, Mr Shorten attacked 
Mr Morrison’s claims 
about a strong economy 
but did not answer the 
question at a press con-
ference while campaign-
ing in South Australia.
An analysis of alternative 
policies by Australian Na-
tional University profes-
sor Warwick McKibbin in 
2015 estimated the gov-
ernment’s reduction tar-
get of 26 per cent would 
reduce gross domestic 
product by 0.2 to 0.3 per 
cent by 2030.
Professor McKibbin found 
that a target of 45 per cent 
would reduce GDP in 2030 
by 0.5 to 0.7 per cent.
Labor expects the govern-
ment to launch a new at-
tack on its carbon policies 
during the campaign, with 
new estimates by econo-
mist Brian Fisher that 
could apply a financial 
impact to the more ambi-
tious target.

A panel of government-
appointed experts has un-
covered “integrity issues” 
with the Coalition’s flagship 
climate change policy, trig-
gering a warning that some 
of the emission reductions 
claimed by Australia may not 
be genuine.
The findings relate to the 
Abbott-era Emissions Re-
duction Fund, established in 
2014 to replace Labor’s so-
called “carbon tax”. The Mor-
rison government extended 
the fund in February with a 
$2 billion injection of taxpay-
er funds, and renamed it the 
Climate Solutions Fund.
The direct action initiative 
gives financial incentives, 
in the form of credits, to 
projects that reduce carbon 
emissions or draw them from 
the atmosphere, such as by 
revegetating land.
An official panel of experts 
has identified “integrity is-
sues” with two revegetation 
methods under the fund. 
Among the committee’s find-
ings are that some projects 
may have received credits 
for carbon sequestration 
that has not yet occurred 
and may never occur - for 
example, because the land is 
not capable of growing forest 
cover.
In one sample cited in the 
panel’s report, almost half 
the projects had not achieved 
the required vegetation seven 
years after they commenced.
The findings pose a concern 
because half the 193 million 
tonnes of emissions cuts 
claimed by the Coalition gov-
ernment under the fund re-
late to projects using one of 
the methods under a cloud.
The chair of the Emissions 
Reduction Assurance Com-
mittee, Australian National 
University law professor 
Andrew Macintosh, said 
there was no guarantee that 
all carbon credits issued to 
existing projects would ac-
curately reflect the carbon 
abatement they achieved.
The methods under review, 
known as carbon farming, 
involve changes to farming 
practices such as limiting 
cattle grazing and managing 
feral animals, to allow native 
plants to regrow. The plants 
draw carbon dioxide from the 
atmosphere and sequester it 
as carbon.
Professor Macintosh said 

that the extent to which proj-
ects may have been forward-
credited or over-credited 
could not yet be measured 
because some still had de-
cades to run.
He said forward-crediting 
posed one of the greatest 
material risks to the scheme. 
This occurs when carbon 
credits are issued for se-
questration that has not yet 
occurred. If it never occurs 
– for example if vegetation 
grows slowly – credits may 
be wrongly issued.
The government recently 
introduced changes to the 
scheme’s guidelines. Pro-
fessor Macintosh said the 
changes took a stricter ap-
proach to new projects than 
those that had already be-
gun. This was because creat-
ing uncertainty in the rules 
might deter future participa-
tion in the scheme.
Proponents of existing proj-
ects, and their investors, 
were also opposed to retro-
spective changes.
Professor Macintosh said 
the changes ensured new 
projects were robust. How-
ever he said the government 
should have more flexibility, 
within reason, to change the 
rules for existing projects “to 
address integrity issues”.
Australian Conservation 
Foundation chief executive 
Kelly O’Shanassy said the 
concerns identified in the re-
view “aren’t minor technical 
issues”.
Environment Minister Me-
lissa Price said the commit-
tee raised concerns during 
the review process that have 
now been addressed.
“The report, and the chang-
es that the government 
has already made to these 
methods, demonstrates the 
integrity of the Emissions 
Reduction Fund and its or-
ganisational and institutional 
arrangements,” she said.
Labor’s climate change and 
energy spokesman Mark 
Butler said the party “has 
been critical of the ERF for 
years”.
“This is an ineffective policy 
that hasn’t seen emissions 
fall, while costing taxpayers 
$2.5 billion,” he said.
Labor will dump the fund if it 
wins office, but will continue 
with carbon farming meth-
ods, including improving 
their robustness, he said.

Experts find ‘integrity issues’ with 
Coalition’s direct action policy



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

ماندارين )1 كيلو( بـ 2,50  $

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

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

19 نـيسان

 ..)Extra Virgin( زيت بلدي اسرتالي
حلويات مشكـّلة مستوردة من دبي أونـيكا  )Box( بـ  4,99  $

صــميد )1  كيلو( بـ 1,50 $

لــوز نــيء )1 كيلو(  بـ 9,99 $

خيار لبناني )1 كيلو( بـ 1,99 $

جــوز )1 كيلو( بـ  11,99  $

مــوز )1 كيلو( بـ  1,20  $

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

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,99 $

نتـقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح املجيد.. فصح مبارك للجميع
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