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أيام  الثالث من  اليوم  يف 
املوازنة أجنز جملس الوزراء 
من  مادة  وعشرين  مخسًا 
يتقدمها  املوازنة،  مواد 
اجلمركية  االعفاءات  إلغاء 

لسيارات النواب.
ومن زاوية التزام احلكومة 
كشف  املوازنة،  بإجناز 
احلريري  سعد  الرئيس 
القيام  على  اإلصرار  عن 
املطلوبة  باالصالحات 
الصعوبات  كل  من  بالرغم 
املوجودة، ألنها تصب يف 
وتطوير  الوطن  مصلحة 
فرص  وتوفري  االقتصاد 

عمل الشباب.
وزارية  مصادر  وكشفت 
جرى  تفصيليًا  نقاشًا  ان 
االربعاء  جلسيت  يف 
االول(،  )أمس  واخلميس 
اتفاق عام للوصول  ضمن 
إىل املوازنة، واقرارها يف 
إحدى اجللستني املقبلتني.

وقالت املصادر ان الرئيس 

من  متكن  احلريري  سعد 
رّد  ان  بعد  التوتر،  احتواء 
وزير املال علي حسن خليل 
أثاره بعض وزراء  ما  على 
احلر، مؤكدًا  الوطين  التيار 
ان من حقه كوزير للمالية 
اعداد املوازنة وان الوزراء 

من حقهم املناقشة.
انه  إىل  املصادر  ولفتت 

تسريب  إىل  التطرق  جرى 
وزير  قدمها  اليت  الورقة 
بطيش  منصور  االقتصاد 
جلسة  يف  املوازنة  حول 
املوازنة األوىل، اليت عقدت 
يف قصر بعبدا، ونفى ان 
يكون هو من قام بتسريبها 
اإلعالم..  وسائل  إىل 
حول  النقاش  واستغرق 

Follow us on          ; The Middle East Herald

جملس الوزراء ينجز 25 مادة من مواد املوازنة بينها الغاء االعفاءات اجلمركية لسيارات النواب 

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

نصر اهلل: اذا فكرت الفرق واأللوية االسرائيلية يف الدخول 
اىل اجلنوب ستدمر وحتطم أمام شاشات التلفزة العاملية 

جناح العملية املشرتكة للجيش السوري واحلشد الشعيب 
على طريف احلدود السورية العراقية

نصر اهلل يلقي خطابه

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 :

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

مادورو حيّض اجليش على حماربة »االنقالبيني« 
وغوايدو يدعو إىل إضراب عام

أكدت قيادة عمليات األنبار 
للحشد الشعيب مساء  امس 
االول اخلميس جناح العلمية 
مع  املشرتكة  العسكرية 
ضد  السوري  اجليش 

اإلرهابيني على احلدود.
وقالت القيادة إن »قواتنا 
احلدود  حنو  انطلقت  اليت 
التقت  السورية  العراقية 
يف  السورية  القوات  مع 
عليها«،  املتفق  املنطقة 
»العملية  أن  مضيفة 
تنسيقًا  شهدت  العسكرية 
وشرطة  احلشد  بني  عاليًا 
السوري  واجليش  احلدود 

ومل تشهد أي خروقات«.
عمليات  قيادة  أكدت  كما 
األنبار سيطرتها يف العملية 
مساحات  على  املشرتكة 
كبرية كانت تشكل تهديدًا 
من اإلرهابيني على احلدود 

العراقية«.
افادت  قد  وكانت 
عملية  بانطالق  املعلومات 
للجيش  واسعة  مشرتكة 
واحلشد  وحلفائه  السوري 
التتمة صفحة 21الشعيب على طريف احلدود 

التفاصيل ص 21

السورية العراقية لتطهريها 
من فلول تنظيم داعش.

السوري  اجليش  وطهر 
من  املناطق  وحلفاؤه 

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

تهنــئة
نتقدم بأحر التهاني من اجلالية مبناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.
الهريالد هذه النقطة بعض الوقت.

التتمة صفحة 21
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إعــالنات
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تتوفر لدينا مـختلف انـواع 
املـعلبات والـسكاكر واملـواحل 
واألجـبان واأللـبان واملرطبات 
والـقهوة والعصائر واالراكـيل  

والـخبز وغريها 

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع
من الـ 9 صباحا - 12 ليال

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street  Bankstown NSW 2200 (Opp. Bankstown sports club) - TEL: 02 – 9796 1399

ختفيضات كـبرية على األسـعار مبناسـبة شـهر رمـضــان املـبارك
جانب من داخل املحل ويبدو صاحبه السيد فادي مصطفى جمال الدين

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.    رمضـان كـريـم
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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 أيــار   4 Saturday 4 May 2019الـسبت 
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لـبنانيات
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حتى  مرة  ألول  تراه  أن  ما 
تشعر وكأنك تعرفه منذ عشرين 

النائب صويف  كوتسيس )MP( تهنئ

رمــضان هو شهر املساحمة، العطاء 
والصالة.. أمتنى لكم ولعائالتكم شهر 

رمـضان سـعيد وآمن.

Ramadan is a time of forgiveness, 
giving and prayer.

I wish you and your family a 
happy and safe Ramadan.

 Ramadan Kareem

SOPHIE COTSIS MP
Member for Canterbury

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

رمــضان كريم

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتـقدم مـجموعة سـواقي االعـالمية 

بأحر التهاني من اجلالية العربية 
واالسـالمية  حبلول شـهر رمـضان املبارك،  
شـهر الصوم واخلري والربكات.. جعل اهلل 

صيامه مـقبوال للـجميع.

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

الدكتور عالء العوادي
رمـضان كـريم
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لـبنانيات

انتهت عند اخلامسة عصر امس 
الوزراء  جملس  جلسة  االول 
دراسة  ملتابعة  املخصصة 
العامة.  املوازنة  قانون  مشروع 
االعالم  وزير  أثرها  على  وأدىل 
الرمسية  باملقررات  مجال اجلراح 

اآلتية:
»لقد حصل تقدم مهم جدا اليوم 
املواد،  مبناقشة  يتعلق  ما  يف 
اليت   25 املادة  إىل  ووصلنا 
اجنزت، وسيجتمع جملس الوزراء 
جمددا غدا عند األوىل والنصف 
مناقشة  الستكمال  الظهر  بعد 

بقية البنود.
تتعلق  أقرت  اليت  البنود  وأهم 
تسجيل  على  االعفاءات  بإلغاء 
للنواب  السيارات  ومجارك 
على  مجيعا  ووافقنا  والوزراء، 
على  املوافقة  متت  كما  ذلك. 
االرقام  على  رسوم  فرض 
املميزة، وتلك املؤلفة من ثالثة 
أو أربعة أرقام، وسيناقش غدا 

جدوال بقيمة الرسوم.
جديدة  شرائح  وضع  ومت 
للضريبة على املبالغ اليت تفوق 
أننا  أي  لرية،  مليون  ال225 
أضفنا شرحية اىل ضريبة الدخل 
تطال  ال  واليت  العالية،  للمبالغ 
ذوي الدخل املتوسط واملتدني، 
ارباحها  الفئات اليت تتجاوز  بل 

ال225 مليون لرية.
حول  بالعمق  نقاش  جرى  كما 
واقتصادية،  ضريبية  اصالحات 
من  جواب  لدينا  سيكون  وغدا 
املالي  اثرها  حول  املالية  وزير 

على اخلزينة ودخل الدولة.
االعفاءات  إلغاء  مت  كما 
ممنوحة  كانت  اليت  اجلمركية 
ذوي  باستثناء  الناس،  لبعض 
واآلالت  اخلاصة  االحتياجات 
املستعملة يف الزراعة والصناعة 
واليت تهدف اىل تشجيع هذين 
القطاعني والغيت بقية االلغاءات 

يف موازنة عام 2019.
مادة   25 حواىل  أقرت  لقد 
أو  مادة  وتعليق  املوازنة  من 
باالرقام  تزويدنا  ننتظر  اثنتني 

الستكماهلا غدا.
حوار

سئل: ماذا عن قوانني الربامج؟
قوانني  اقرت  »لقد  اجاب: 
الربامج تقريبا كما وردت. ومن 
عام  منذ  مدورة  اعتمادات  لديه 
2018 اصبح بامكانه صرفها يف 
عام 2019، وما كان مرصودا يف 
 ،2020 لعام  اصبح   2019 عام 
إذ  التنفيذ،  يؤخر  ال  هذا  ولكن 
كامل  تلزم  ان  الوزارة  بامكان 
يتوافر  مل  ولو  حتى  املبلغ 
االعتماد هذا العام، وتبدأ العمل 
والتنفيذ وتنتهي من العمل عام 
املتعهد  حيصل  ان  على   2019
امواله عامي 2019-2020. ومن 
هنا، فإن أي مشروع مل يتوقف 

كما اثري يف االعالم«.
القديسني  طريق  له:  قيل 

ايضا؟
اعتمادات  الطريق  »هلذه  اجاب: 
يف موازنة هذا العام مدورة من 
العام املاضي، فكل االرقام اليت 
املاضي  العام  من  تدويرها  مت 
وضعت بتصرف الوزارة يف عام 
2019، وكل ما هو مطلوب يف 
 .2020 لعام  اصبح   2019 عام 
وأؤكد جمددا أنه بامكان الوزارة 
ان تلزم اعتبارا من اليوم كامل 
املبلغ. واذا نفذ املتعهد املشروع 
على  ، حيصل  العام  هذا  كامال 
مستحقاته يف 2019 -2020، أي 
أن ال تأخري أو عرقلة ألي مشروع 
عكس  الربامج،  قوانني  تضمنته 

ما اثري مؤخرا«.
سئل: ما هو حجم االموال اليت 

مت تدويرها؟
مليار  ال700  »حبدود  اجاب: 
لرية لعامي 2019 و2020. كما 
 ،2018 عام  اموال  تدوير  مت 
وزارة  من  حرص  هناك  وكان 
أال  على  الوزراء  وجملس  املال 

يتوقف أي مشروع«.
كانت  املاضية  اجللسة  سئل: 
جلسة  كانت  فكيف  عاصفة 

اليوم؟
أجاب: »ما حصل باالمس سببه 
صدرت  اليت  التصاريح  بعض 
وأثرت على اجواء اجللسة وانتهى 
هذا املوضوع باالمس، وآمل ان 
واليوم،  منه.  انتهينا  قد  نكون 
كانت اجللسة هادئة جدا ختللها 
نقاش بالعمق وتفاهم على كل 
لقد  اختذناها.  اليت  القرارات 

جملس الوزراء أقر إلغاء االعفاءات على تسجيل ومجارك 
السيارات للنواب والوزراء ويتابع مناقشة بقية بنود املوازنة

تتضمن  أن  على  العادة  درجت 
باملئة   90 لغاية  اعفاء  املوازنة 
هذه  وأصبحت  الغرامات،  من 
وملرة  املئة،  85 يف  االعفاءات 
أخرية. ومن سيتأخر عن تسديد 
الرسوم سترتتب عليه غرامات، 
ولن تكون فيه اي اعفاءات يف 
قانون  وسيصدر  املستقبل. 
 3 خالل  الضريبية  االجراءات 
اشهر، وفيه لن تكون هناك اي 
وزير  من  طلب  وقد  اعفاءات. 
املالية االنتهاء من وضع قانون 
ثالثة  خالل  الضريبية  االجراءات 

اشهر«.
املوازنة  ستتضمن  هل  سئل: 
او  احلساب  بقطع  تتعلق  مادة 
ام  دونها  من  املوازنة  ستصدر 

سيكون هناك قطع حساب؟
قطوعات  انتهت  »لقد  اجاب: 
ديوان  اىل  وحتولت  احلسابات، 
قطع  النواب.  احملاسبة وجملس 
 2017 بعام  املتعلق  احلساب 
من  فيه  مدقق  وغري  موجود 
فحني  احملاسبة،  ديوان  قبل 
عندها   2019 عام  موازنة  تصدر 
ميكن للديوان اجراء الرقابة على 
حسابات عام 2017 ، وهذا حق 
الجراء  للديوان  حنفظه  ان  جيب 

التدقيق الالزم«.
سئل: هل هناك جلسة جمللس 

الوزراء السبت املقبل؟
السبت،  جلسة  »ال  اجاب: 
األحد،  يوم  إىل  بالنسبة  ولكن 
شهر  ببداية  متعلق  فاملوضوع 
بدأ  فإذا  املبارك،  رمضان 
اجللسة  تعقد  األحد  يوم  الشهر 

االثنني«.

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الحريري
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اهلل  حلزب  العام  االمني  لفت 
السيد حسن نصر اهلل يف كلمته 
للشهيد  السنوية  الذكرى  خالل 
الدين  بدر  مصطفى  القائد 
الكثري  ان  ذوالفقار(  )السيد 
تقدميهم  يتم  مل  الشهداء  من 
اىل الناس إال بعد استشهادهم 
السباب هلا عالقة حبياتهم وبعمل 
جيب  تقدميهم  وعند  املقاومة 
والعرب  الدروس  من  االستفادة 

يف حياتهم.
ذوالفقار  السيد  ان  اىل  واشار 
االوائل يف  اجملاهدين  من  كان 
التدين  صفاته  ومن  املقاومة، 
وبلده  شعبه  هم  ومحل  والذكاء 
من  املسؤولية  وروح  وامته 
السيد  ان  واضاف   . البداية 
ذوالفقار كان من الشباب الذين 
احملتلة  فلسطني  هم  حيملون 
وكيف ان ثروات امتنا تنهب من 
شعوبنا  ان  وكيف  االمريكيني 
ومن بينها الشعب اللبناني حتمل 

االهمال والفقر.
كما لفت ان هؤالء الشباب من 
امثال السيد ذوالفقار كانوا يرون 
واالسرائيلية  االمريكية  اهليمنة 
املسؤولية  حتمل  على  ويرتبون 
العمل والنشاط ، مشريا ان يف 
لبنان اليوم يعترب محل هّم امتك 
او وطنك او مقدسات االمة امرا 
مستغربا او مدان لدى البعض او 

يرقى اىل اخليانة الوطنية.
لبنان  يف  البعض  واضاف: 
يريدك ان حتمل فقط هّم حزبك 
دون  طائفتك  او  منطقتك  او 
يف  مشرتكون  اننا  رغم  غريك 
احلرمان والبطالة، ويعيبون عليك 
الطوائف  شؤون  يف  التدخل 
االخرى، وميزة املقاومة والسيد 
ذوالفقار واخوانه انهم يرفضون 

هذه الثقافة .
لفت  لبنان  على  التهويل  حول 
جو  يوجد  انه  اهلل  نصر  السيد 
تهويل دائم باحلرب االسرائيلية 
جمرد  ليس  وهذا  لبنان  على 
او  سياسي  او  اعالمي  كالم 
جمرد حرب نفسية باهلواء، وامنا 
على  بالضغط  يتمثل  هدف  له 
الدولة اللبنانية للخضوع وتقديم 

التنازالت.
واشار السيد نصر اهلل ان أمريكا 
تنازالت  على  احلصول  تسعى 
الربية  احلدود  مبوضوع  لبنانية 
لصاحل  شبعا  ومزارع  والبحرية 
وايضا  االسرائيلي،  العدو 
بنقاط  تنازالت  على  احلصول 
املقاومة  وبينها  لبنان  قوة 

وصوارخيها.
ال  اللبنانيون  ايها   : وقال 
تسمحوا ألحد ان يهول عليكم وال 
ميارس حربا نفسية، انتم لستم 
جبيشه  قوي  ولبنان  ضعفاء 
ميلك  لبنان   ، ومقاومته  وشعبه 
قوة كبرية جدا وهي قوة حقيقية 

وجادة .
اخلرباء  اهلل:  نصر  السيد  وقال 
عن  يتحدثون  العدو  كيان  يف 
نقاط الضغف الكثرية يف جيش 
هناك  لبنان  يف  وكذلك  العدو 
الكثري من نقاط القوة وال ميكن 
وجهوزية  بقدرة  ان ميس  للعدو 

املقاومة يف لبنان.
لديها  املقاومة  ان  لفت  واذ 

اجلليل،  اىل  تدخل  ان  القدرة 
العاجزة  هذه  اسرائيل  سأل: 
هي  هل  غزة  اىل  الدخول  عن 
قادرة على الدخول اىل اجلنوب؟ 
ليضيف: اجدد لكم باسم اخوانكم 
يف املقاومة االسالمية ان الفرق 
وااللوية االسرائيلية اليت ستفكر 
لبنان  جنوب  اىل  الدخول  يف 
شاشات  وامام  وحتطم  ستدمر 

التلفزة العاملية.
السيد  قال  شبعا  مزارع  وحول 
 2000 العام  منذ  انه  اهلل  نصر 
حول موضوع االرض اللبنانية يف 
شبعا او غريها، قلنا ان الدولة 
هي اليت حتدد اذا كانت لبنانية 
او غريها، واملقاومة تلتزم بذلك 
وتعترب ان من مسؤوليتها حتريرها 
، اضاف : القرى السبع مل تقل 
وكذلك  لبنانية  انها  الدولة 
النقاط  من  العديد  خبصوص 
ترسيم  عند  االمامية  القرى  يف 
احلدود، على الرغم من قناعاتنا 
بلبنانيتها اال ان االمر مرتوك ملا 

تقرره الدولة اللبنانية.
اضاف ان مزارع شبعا ومنذ العام 
2000 يتم التأكيد على لبنانيتها 
يف كل البيانات الوزارية وحتى 
اليوم وحنن نلتزم بذلك، اما من 
يغري برأيه حول هذا االمر فهذا 
وامنا  يؤخر شيئا  ولن  يقدم  لن 

هذا كالم باهلواء.
انه  اهلل  نصر  السيد  واعترب 
صوابية  يتأكد  يوم  بعد  يوما 
قرارنا بالذهاب اىل سوريا حيث 
استشهد السيد ذوالفقار، وكلما 
سقطت االقنعة وظهرت الوثائق 
واالعرتافات حنن نزداد ثقة ان 
ما قمنا به كان يف زمانه ومكانه 

الصحيح.
اهلل  حلزب  العام  االمني  وتطرق 
انه ال  اىل داعش ودوره فقال 
جيوز لشعوب املنطقة ان تنسى 
فكرها  هو  وما  داعش  هي  من 
وكيف  دعمها  ومن  صنعته  وما 
يصدر هذا الفكر من السعودية 
امريكي.  بطلب  العامل  اىل 
واضاف ان البعض ال يفعل اي 
شيء ضد اسرائيل بينما يسأل 
سوريا عن املقاومة يف اجلوالن، 
تستسلم  مل  انها  سوريا  يكفي 

ودعمت املقاومني.
ولفت ان داعش حققت اجنازات 
واوجدت  واسرائيل  المريكا 
شعوب  بني  الدم  من  شالالت 
احلقد  من  جدرانا  وبنت  املنطقة 
متثل  زالت  وما  والبغضاء، 
فالفة  املنطقة،  لشعوب  تهديدا 
داعش املزعومة انتهت واجليش 
داعش  لكن  انتهى  العسكري 
الفكر والقيادة واخلاليا االنتحارية 
ال تزال موجودة وسيتم تفعليها 
مشريا يف  والعراق،  يف سوريا 
من  جيري  ما  ان  السياق  هذا 
سوري  عراقي  عسكري  تعاون 
على احلدود هو واجب وضروري 

واكيد.
ان  اهلل  نصر  السيد  ولفت 
اخلطر مل ينته عن لبنان، حققنا 
داعش  على  كبرية  انتصارات 
ان  نتعامل  جيب  لكن  واخواتها 
يعاجل  ان  وجيب  قائم  التهديد 
مشريا اننا جيب ان ال ننسى من 
والسعودية  امريكا  املسؤول.. 

بالدرجة االوىل مسؤولتان.
االمريكية  السياسة  وعن 
االصرار  ان  قال  والسعودية 
االمريكي السعودي على استمرار 
جيوز  ال  اليمن  على  احلرب 
السكوت عنه، وكذلك االعدامات 
اليت حصلت يف السعودية بينما 
احملاكمات صورية وسرية، اجلميع 
يسكت عن كل هذه اجلرائم فقط 
بدون  املصاحل  حيكم  املال  الن 
ومؤسسات  وقانون  قيم  وجود 
ما جيري  ان كل  دولية. واشار 
اسرائيل  خدمة  يف  املنطقة  يف 
وامريكا ، كما اعترب ان على اهل 
السودان واجلزائر التنبه لكل ما 

جيري وملا خيطط هلم.
واشار اىل االذالل الذي متارسه 
االدارة االمريكية وترامب للنظام 
السعودي فقال انه رغم كل ما 
خيرج  امريكا،  خلدمة  يفعلونه 
ويشتمهم،  ويهينهم  ترامب 
االذالل  الدرجة  اهلذه  متسائال 
ما  اىل  اشار  واذ  ؟  واالنسحاق 
على  احلصول  عن  ترامب  قاله 
450 مليار دوالر من السعوديني 
تدفع  اليت  االموال  هل  سأل 
سعود؟  آلل  ملك  هي  لرتامب 
هذا ملك عام للشعب السعودي 
ولالمة واملسلمني، بأي حق تدفع 

هذه االموال لرتامب؟
اىل  اهلل  نصر  السيد  وتطرق 
فقال:  اللبناني  املالي  املوضوع 
ال  ان  نفضل  املوازنة  خبصوص 
االعالم  بوسائل  آرائنا  عن  نعرب 
جملس  يف  النقاش  وميكن 
بتسجيل  قمنا  اذا  الوزراء، 
االعالم  يف  بعضنا  على  النقاط 
باالصالح  املطلوب  حنقق  لن 
ومنع االنهيار . اضاف ان الكثري 
مما نشر يف وسائل االعالم غري 
موجود يف مشروع املوازنة على 
طاولة جملس الوزراء وهذا جيب 

ان خيفف بعض املخاوف .
واكد مساحته ان املطلوب تقشف 
وايضا  اقتصادي  واصالح 
تتحمل  ان  املصارف  على  جيب 
مسؤولية لكن السؤال للمصارف 
اذا انتم مل تتعاونوا يف الوضع 
القائم ماذا ستحّصلون اذا حصل 

االنهيار؟
وشدد ان على املصارف املبادرة 
خدمة  باحلل خبصوص  للمشاركة 
وهذا  الفائدة  وختفيض  الدين 
واالخالقي  الوطين  الواجب  اقل 
تبادر  مل  اذا  و  واملصلحي 
املصارف فعلى احلكومة وجملس 
النواب ان يتحملوا مسؤولية يف 

هذا االطار .
السيد نصر اهلل كان يف مستهل 
السنوية  بالذكرى  جدد  احلديث 
بدر  مصطفى  السيد  الستشهاد 
الدين، التربيك والتعزية لعائلته 
بارك  كما  فردا،  فردا  الكرمية 
رمضان  شهر  بقدوم  للجميع 
ان  تعاىل  اهلل  سائال  املبارك 
وقيامه  لصيامه  مجيعا  نوفق 
الضيافة  حسن  من  واالستفادة 
للعمال  بارك  ، كما  فيه  االهلية 
لقمة  سبيل  يف  واجملاهدين 
مبناسبة  الكرمية  عياهلم  عيش 
كاجملاهدين  وهم  العمال،  عيد 
متاما وهلم حقوقهم اليت جيب ان 

تؤدى هلم ايا كانت الظروف.

اذا فكرت الفرق وااللوية االسرائيلية يف الدخول اىل اجلنوب ستدمر وحتطم

السيد نصر اهلل للبنانيني: ال تسمحوا ألحد ان 
يهّول عليكم فلبنان ميلك قوة حقيقية

وصل عند العاشرة والنصف من 
مساء امس االول اىل مطار رفيق 
عرب  بريوت   - الدولي  احلريري 
االسباني  اخلارجية  وزير  الرنكا 
وفد  رأس  على  بوريل  جوزيف 
اىل  رمسية  زيارة  يف  وزاري 
حمادثات  خالهلا  جيري  لبنان، 
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  مع 
ورئيسي  عون  ميشال  العماد 
جملس النواب نبيه بري وجمس 
كذلك  احلريري.  سعد  الوزراء 

يلتقي وزير اخلارجية واملغرتبني 
الوزير  وسيزور  باسيل.  جربان 
االسباني كتيبة بالده االسبانية 
ضمن  لبنان  جنوب  يف  العاملة 

»اليونيفيل|.
الوزير  استقبال  يف  وكان 
االسباني والوفد املرافق مديرة 
اخلارجية  وزارة  يف  املراسم 
رياشي  جنال  السفرية  اللبنانية 
لدى  اسبانيا  وسفري  عساكر 

لبنان خوسيه ماريا دوال بينا.

وزير اخلارجية االسباني يزور لبنان على رأس وفد وزاري

وزير الخارجية االسباني بوريل يتوسط نجال رياشي والسفري بينا
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لــبنانيات

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
يف  االول  امس  عون  ميشال 
برئاسة  القائم  بعبدا،  قصر 
اجمللس األعلى اإلسالمي العلوي 
الشيخ حممد خضر عصفور على 
هيئة  أعضاء  من  وفد  رأس 
تهاني  إليه  نقل  الذي  اجمللس 
بعيد  العلوية  الطائفة  أبناء 
الفصح اجمليد، كما أطلعه على 
يف  بها  قام  اليت  اجلولة  نتائج 
اللبنانيني  ومشلت  اوسرتاليا 
خصوصا  الطائفة  وأبناء  عموما 
وال  أوسرتاليا  يف  املنتشرين 
سيما يف سيدني وملبورن، كما 
اجلالية  ألبناء  مؤمتر  يف  شارك 

عقد الشهر املاضي.
»ان  عصفور:  الشيخ  وقال 
املنتشرون  الذي مسعه  اخلطاب 
هو  أوسرتاليا  يف  اللبنانيون 
خطاب التالقي واحلوار واحلرص 
االرهابي«،  الفكر  حماربة  على 
بني  الرتابط  »تعزيز  إىل  داعيا 

لبنان املقيم ولبنان املنشر«.
واشار إىل أن »وفدا من رجال 
بريوت  إىل  سيحضر  االعمال 
لدرس  املقبل  الشهر  يف 
تعزيز  يف  املساهمة  سبل 
اشار  كما  اللبناني«.  االقتصاد 
مع  عقدها  اليت  اللقاءات  إىل 
املسؤولني األوسرتاليني للغاية 

نفسها.
أبناء  مطالب  من  لعدد  وعرض 
املواقع  يف  العلوية  الطائفة 
السياسية واالدارية والعسكرية، 
شاكرا للرئيس عون »الدعم الذي 

يلقاه العلويون يف عهده«.
بالوفد،  عون  الرئيس  ورحب 

أبناء  اهتمامه ب«مطالب  مؤكدا 
جبميع  أسوة  العلوية،  الطائفة 
أبناء الطوائف اللبنانية األخرى«. 
على  اجلمهورية  رئيس  وشدد 

رئيس اجلمهورية استقبل القائم برئاسة اجمللس األعلى االسالمي العلوي

عصفور: خطابنا للتالقي واحلوار وحماربة الفكر االرهابي

 2019 أيــار   4 Saturday 4 May 2019الـسبت 

اسرتاليا  منسقية  من  وفد  زار 
القوات  حزب  يف  سيدني  ومركز 
الفصح اجمليد  عيد  اللبنانية مبناسبة 
ونيوزيالندا  اسرتاليا   ابرشية  راعي 

منسقية اسرتاليا ومركز سيدني يف حزب القوات اللبنانية تهنئ

املطران انطوان شربل طربيه يف بيت مارون 
بالعيد  التهاني  الوفد  سرتاثفيلد، حيث قدم 
يف  والتوفيق  النجاح  دوام  لغبطته  ومتنى 

مسريته الرعوية.

التواصل  »تعزيز  على  حرصه 
الداخل  يف  اللبنانيني  بني 
دول  يف  املنتشرين  وأولئك 
العامل، ال سيما يف أوسرتاليا«.

أقام رئيس جملس الوزراء سعد 
احلريري، مساء امس االول، يف 
عشاء  حفل  احلكومي  السراي 
تكرمييا على شرف رئيس الوزراء 
املصري الدكتور مصطفى مدبولي 
والوفد املرافق، حضره الرئيسان 
السنيورة،  وفؤاد  سالم  متام 
غسان  احلكومة  رئيس  نائب 
الوزراء  من  وعدد  حاصباني، 
والنواب والسفراء العرب، املدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
العام لألمن  عماد عثمان، املدير 
إبراهيم،  عباس  اللواء  العام 
اللواء  الدولة  ألمن  العام  املدير 
مصرف  حاكم  صليبا،  طوني 
وشخصيات  سالمة  رياض  لبنان 

اقتصادية وإعالمية واجتماعية.
كلمة الرئيس الحريري

للرئيس  بكلمة  احلفل  استهل 
»يشرفين  فيها:  قال  احلريري 
السراي  يف  اليوم  نستقبل  أن 
الدكتور  واألخ  الصديق  احلكومي 
مصطفى مدبولي، رئيس جملس 
العربية  مصر  مجهورية  وزراء 
وأعضاء الوفد املصري املشارك 
العليا  للجنة  التاسعة  الدورة  يف 
يف  املشرتكة  املصرية  اللبنانية 

بريوت.
أعرف أن يومكم كان طويال جدا، 

وغدا سيكون أمامنا جدول أعمال 
يف  عليكم  أطيل  فلن  حافال، 

الكالم هذا املساء«.
أننا  بالقول  »أكتفي  وأضاف: 
العالقات  أفضل  على  حريصون 
لتطويرها  ونطمح  مصر،  مع 
وتعزيز التعاون يف كل اجملاالت، 
األزمات  ظل  يف  خصوصا 
والتحديات اليت متر بها منطقتنا.

على  انطلقت  اليت  اجتماعاتنا 
أسبوعني  منذ  اخلرباء  مستوى 
العليا  اللجنة  باجتماع  غدا  وتتوج 
إزالة  واحد:  هدفها  املشرتكة، 
أمام  من  واملشاكل  العراقيل 
القطاع اخلاص، أمام املستثمرين 
اللبنانيني  األعمال  ورجال 

واملصريني.
بهذا املعنى، األهم من القرارات 
اجتماعاتنا،  يف  سنتخذها  اليت 
سيكون متابعة التنفيذ والتواصل 
أو  مشكلة  أي  حلل  بيننا  الدائم 
اخلاص  القطاع  تعرتض  عقبة 
وقت  بأسرع  ومصر  لبنان  يف 

ممكن«.
وختم :«أخريا، أرحب مرة جديدة 
بدولة الرئيس الدكتور مصطفى 
مصر.  من  واألخوة  مدبولي 
أكثر  يعين  اليوم  هنا  وجودكم 
بكثري من جمرد انعقاد جلنة عليا 

الرئيس  العماد ميشال عون مستقبال الوفد

التقدمي  احلزب  رئيس  أشار 
االشرتاكي وليد جنبالط اىل ان 
احلياة  أراد  السوري  »الشعب 
وتدخلت  قوى  أتت  واحلرية 
لصاحل النظام هي أوال إيران ثم 
روسيا ويف الوقت ذاته الغرب 
ومل  السوري  الشعب  عن  ختلى 
إىل  أدخلت  والحقا  يساعده 
سوريا عناصر غريبة عجيبة عناصر 
مؤقتا  النظام  فنجح  متطرفة 
بالقول: إما أنا أو »داعش« إما 
أنا أو التطرف والغرب ختلى عن 
اإلتفاق  جرى  وعندما  القضية 
بني  »بيتسبورغ«  يف  الكيماوي 
عن  نهائيا  ختلوا  وبوتني  أوباما 
مناصرة الشعب السوري والقوى 

الوطنية شبه العلمانية«.
وسئل جنبالط يف حديث حملطة 
كان  هل  »العربية«:  تلفزيون 
األسد  ببشار  االطاحة  باالمكان 

برأيك؟

أجاب: أعتقد سنة 2012 نعم، لكن 
عندما جرى اإلتفاق الكيماوي يف 
»بيتسبورغ« بني أوباما وبوتني، 
ختلوا نهائيا عن مناصرة الشعب 
شبه  الوطنية  والقوى  السوري 
الصفقة  مثن  إذا،  العلمانية. 
النووية بني الغرب وإيران كانت 

سوريا... أحد األمثان؟
الثورات يف  آنذاك كانت  أعتقد 
بيل  اإلدارة  ونذكر ممثل  أوجها 

برينز يف عمان وغريه.
بشار  أن  يعين  هذا  هل  سئل: 

األسد باٍق 20 أو 30 سنة؟
يبقى.  أن  يستطيع  ال  أجاب: 
سوريا؟  ركام  ماذا؟  على  يبقى 
لبنان  يف  مشرد  شعب  وعلى 
واألردن وتركيا؟ يف كل مكان؟ 
نتيجة  باٍق  هو  يبقى؟  ماذا  على 
سوريا،  يف  املوجودة  اجليوش 
واجليش  الروسي  اجليش 

اإليراني ثم ماذا؟
هلا  ليس  الشعوب  ثورة  أجاب: 
ثار  سوريا،  يف  دقيق.  حساب 
الشعب يف درعا ولذلك ال يريد 
وال  املهجرين  كل  عودة  بشار 
يكمل  أن  يستطيع  أنه  أعتقد 

الطريق، هذا رأيي.
اضاف:« سيعود الدور السوري 
اليت  العربية  اهلوية  لكن  عربيا، 
كانت  أو  آنذاك  بها  حنلم  كنا 
عام  يف  انهزمت  أوجها  يف 
الناصر  عبد  إنهزم  عندما   1967
ولكنها ستعود. حنن عرب. عرب 
على  وليس  والتنوع  التعدد  مع 
الديكتاتورية  األنظمة  طريقة 
أو  وسوريا  العراق  يف  البعثية 

حتى طريقة عبد الناصر.
اهلل  حزب  وجود  اىل  وبالنسبة 
هناك  وان  احلكومة،  يف  بقوة 
دولة  أصبح  لبنان  ان  شعورا 
هذا  »ان  اىل  اشار  اهلل؟  حزب 
معينة  شرحية  ميثل  خطأ،احلزب 
ولكن  اللبناني  الشعب  من 
اإلمتداد  ميثل  الوقت  بنفس 
اإليراني. لكن يف يوم ما، ال بد 
أفضل  أوال  للبنان  الوصول  من 
حلزب اهلل من االمتداد اإليراني. 
ال بد من ذلك، ولكن هذا حيتاج 
بعقيدة  نشأ  وقت.احلزب  إىل 
إيرانية وآنذاك حافظ األسد هو 
الذي سهل وجوده يف البقاع، ثم 
متدد وكان اإلحتالل اإلسرائيلي 
كحركة  إسرائيل  قاتلنا  أن  بعد 
)ياسر(  إسرائيل  وقاتل  وطنية 
عرفات، أتى احلزب واتت حركة 
أمل وكانت األحزاب األخرى، ثم 
اجلنوب.  بقرار  احلزب  إستفرد 
تستفرد  ان  اىل  نطمح  حنن 
بالقرار  فقط  اللبنانية  الدولة 
واجلنوبي  واألمين  العسكري 
احلوار.إتفقنا  خالل  من  ما  يوما 
اخلالف.  تنظيم  على  احلزب  مع 
حول  احلزب  مع  خنتلف  حنن 
فيها  والتدخل  سوريا  موضوع 
من قبله ومن اإليرانيني. ولكن 
يف الوقت ذاته، نعترب أنهم قوة 
سياسية  لبنان،  يف  أساسية 

وعسكرية طبعا.
أيام  املاضي  يف  طرحنا 
قضية  سليمان  ميشال  الرئيس 
أن  أي  الدفاعية  اإلسرتاتيجية 
اللبناني،  اجليش  يستوعب 
الدولة اللبنانية اجلهاز العسكري 
قرارا  ليس  هذا  ولكن  للحزب 
لبناني  قرار  هذا  لبنانيا،  موحدا 

واحلزب يوافق. ننتظر!
سئل: من يعيد التوازن الداخلي 
يف لبنان؟ هل قيام حزب مسلح؟ 

أو ميليشيا أخرى؟
أجاب: »كال، حنن نؤمن بالدولة 

حلظة.  كل  املوقف  هدا  ونؤكد 
من  جزء  وهم  فقط،  الدولة 
سيدركون  انهم  وأعتقد  الدولة 
وحدها  الدولة  أن  ما  يوم  يف 

حتميهم«.
مل  قال:«  سؤال  على  وردا 
دول  مع  عالقاته  لبنان  خيسر 
فاعال  اخلليج  يزال  ال  اخلليج. 
يف لبنان وعلينا أيضا أن نقول 
السعودية  لوال  اخلليج،  لوال  أنه 
هذا  أين  من  وقطر،  واإلمارات 

النمو اإلقتصادي يف لبنان؟
يف نهاية املطاف، هناك اخلليج 
كان  تارخييا  اخلليج  واملهجر. 
اللبنانيني، ملجأ اخلري. أمل  ملجأ 
يدرك حزب اهلل يف تهجمه على 
اخلليج أن ذلك يشكل ضررا على 
اللبنانيني؟ هل من جالية لبنانية 

يف إيران؟ كال.
الطائف  اتفاق  كان  اذا  وعما 
 »: جنبالط  اكد  قائما  يزال  ال 
بالعرف  قائما،  يزال  ال  نظريا، 
القرار  أنهم خيتلفون على  يقال 
يزال  ال  نظريا  ولكن  واألعراف، 
قائما. ليس هناك إتفاق آخر«.

املعادلة،  تغريت  لكن  سئل: 
لبنان  يف  الشيعي  املكون 
مت  عندما  القوة  بهذه  يكن  مل 
التوصل إىل إتفاق الطائف. هل 

أنتم حباجة إىل إتفاق جديد؟
اجاب - أيضا أخالف الرأي ألنك 
تقولني شيعي وأنا ال احب هذه 
آنذاك  اهلل  حزب  التسميات. 
معنا،  إنضم  ثم  اإلتفاق  رفض 
عدة  يف  نصرهلل  السيد  حتى 
خطب أصر على الطائف وهناك 
أمل  حركة  بري،  الرئيس  أيضا 

مع الطائف.
احلاضر،  الوقت  يف  انه  واعترب 
ليس هناك حتالفات وليس هناك 
أفضل،  هذا  يكون  وقد  جبهات، 
يكون للشخص حرية حركة أكثر، 
يزال  آذار ال  و8  إنتهى  آذار   14

موجودا على طريقتهم.
إنهيار  من  خائفا  كان  اذا  وعما 
يف  إجتماعية  ثورة  أو  إقتصادي 
باملشروع  لبنان؟ قال:«إذا سرنا 
التقشف،  مشروع  يف  احلالي، 
املس  جرى  ما  إذا  أنه  أعتقد 
املكتسبات  أي  اجلوهرية  باألمور 
للمواطن  األساسية  املعيشية 
اللبناني،  وللموظف  اللبناني، 
إجتماعية،  ثورة  هناك  أن  أعتقد 
ما  احلذر يف  يلزمنا  لذلك،  نعم. 

يتعلق خبطة ختفيض العجز«.
سئل: هل ختاف على حرب جديدة 

يف لبنان أو على لبنان؟
تارخيي  خوف  هذا  نعم،  اجاب: 
اإلسرائيلي،  العدوان  نتيجة 
»حنفظه عن غيب« 1976 و 1982 

وسواهما.
»أن حزب  على سؤال  ردا  ورأى 
اهلل هو األداة األساسية يف الدفاع 
ضد إسرائيل واملواطن على جبهة 
يف  نسكن  حنن  فيما  التماس، 
اخللف، يف املدن، هم يف األمام، 

يرون إسرائيل كل يوم.
االمريكيون  كان  اذا  وعما 
يسمى  ما  بتمرير  سينجحون 
مع  السالم  أي  العصر  بصفقة 

إسرائيل؟
ذلك  بل  ال  ينجحوا  لن  قال:« 
أنه  قلت  وكما  مستحيل. 
مستحيل على بشار )األسد( أن 
طرد  يف  ويستمر  سوريا  حيكم 
الداخل  يف  سوريا  يف  املاليني 
على  مستحيل  كذلك  واخلارج، 
فلسطني  ينقلوا  أن  األمريكيني 
رأيي،  هذا  آخر.  إىل  مكان  من 

وإذا جنحوا يكون مؤقتا«.

جنبالط: نطمح اىل ان تستفرد الدولة اللبنانية فقط بالقرار 
العسكري واألمين واجلنوبي يوما ما من خالل احلوار

مشرتكة، لي شخصيا، ولبريوت 
تكتسب  اليت  بعروبتها،  الفخورة 
نستقبل  حني  اخلاص،  معناها 
يف  الكربى  شقيقتنا  من  اإلخوة 
العربية.  العروبة، مجهورية مصر 
وعاش  مصر  عاشت  عشتم، 

لبنان«.
كلمة الرئيس مدبولي

الوزراء  رئيس  حتدث  ثم 
عظيم  »شرف  فقال:  املصري، 
أن أكون يف هذا املكان الرائع، 
الذي حيمل عبق التاريخ واألصالة 
مدينة  لبنان،  قلب  والعروبة يف 
بريوت اليت هلا كل احلب والفخر 
بالذات.  وكمصريني  كعرب  منا 
وأنا دائما أقول أن العالقة بني 
ووثيقة،  تارخيية  ولبنان  مصر 
قوي  ارتباط  على  قائمة  وهي 
أن  قبل  الشعوب،  مستوى  على 
السياسيني.  القادة  بني  يكون 
لبنان وحنن  أقدامنا  فمنذ وطأت 
أنتهز  وأنا  بلدنا،  أننا يف  نشعر 
العزيز  أخي  لشكر  الفرصة  هذه 
الرئيس سعد احلريري على كرم 
شاء  وإن  واالستقبال،  الضيافة 
اللجنة  أعمال  نتخذ من خالل  اهلل 
تصب  قرارات  املشرتكة  العليا 
وتشجع  البلدين  مصلحة  يف 
وتفتح اآلفاق ملزيد من التعاون 
من  كل  يف  اخلاص  القطاع  بني 
مصر ولبنان. وكما قال دولته، 
مذكرات  نوقع  أن  املهم  ليس 
أن  األهم  ولكن  فقط،  التفاهم 
تنفيذ  تفعيل  على  مجيعا  نعمل 
هذه املذكرات على األرض، ألننا 
احلرص،  أشد  حريصون  مجيعا 
السياسية  القيادة  مستوى  على 
على  الشعوب،  مستوى  وعلى 
الروابط  هذه  وتعميق  تفعيل 
قوية  هي  ما  بقدر  االقتصادية، 
على املستوى الشعيب والعالقات 

اإلنسانية بني الشعوب«.
عن  أعرب  أخرى،  »مرة  وأضاف: 
سعادتي لوجودي والوفد املرافق 
الوزراء يف قلب  لي من السادة 
بريوت، وهذا مصدر سعادة وفخر 
لنا مجيعا. وامسحوا لي يف النهاية 
أن أؤكد على الدعم الكامل ملصر، 
وشعبه  للبنان  وشعبا،  حكومة 
تدعم  مصر  وستظل  وحكومته، 
لبنان بالكامل، فمصر ولبنان جزء 
وكل  النابض.  العروبة  قلب  من 
الرئيس  لدولة  والتقدير  الشكر 

على استقباله لنا«. 

احلريري اقام حفل عشاء على شرف رئيس الوزراء املصري:
نطمح لتطوير العالقات بني البلدين وتعزيز التعاون يف كل اجملاالت
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املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر امس االول يف 
بكركي،  يف  البطريركي  الصرح 
الفرنسيني  احلجاج  من  وفدا 
»بويف«  ابرشية  راعي  برئاسة 
بونوا  املونسنيور  الفرنسية 

غونان.
وقد استمع الوفد اىل رأي الراعي 
اليت  املواضيع  من  عدد  يف 
الكنيسة  دور  أبرزها:  طرحت، 
البطريركية  دور  الشرق،  يف 
املارونية يف تعزيز العالقات بني 
االديان وأهمية احلضور املسيحي 

يف لبنان والدول احمليطة.
الراعي

بني  العالقة  »ان  الراعي  واكد 
الكنيسة املارونية وفرنسا تعود 
عالقة  وهي  مضت  قرون  اىل 
والبطريركية  وتارخيية.  وطيدة 
بإثنني  سنويا  حتتفل  املارونية 
يف  الصالة  وترفع  الفصح، 
على  تقام  اليت  اإلهلية  الذبيحة 
السفري  حضور  يف  فرنسا  نية 
السفارة،  وطاقم  الفرنسي 
هذه  وقوة  عمق  على  للتأكيد 

العالقة«.
ولفت اىل »ميزة لبنان يف عيشه 
مسلمني  ابنائه  بني  املشرتك 
فريدة  تعترب  واليت  ومسيحيني 
اىل  مشريا  املنطقة،«  دول  يف 
فرضت  الشرق  يف  احلرب  »ان 
تهمها مصاحلها  دول  من  فرضا 
اخلاصة وال تكرتث بتاريخ شعوب 
أصيلة هلا حضارة وثقافة عريقة، 
مكاسب  حتقيق  يهمها  ما  وكل 
وغريها  واقتصادية  اسرتاتيجية 
على حساب كرامة وحرية وسالم 
منطقة  شعوب  واستقرار  وأمن 
الشرق األوسط، واملتضرر األكرب 
املسيحيون  هم  احلرب  هذه  من 
من  أوطانهم  من  هجروا  الذين 
حول  وتشتتوا  وسوريا  العراق 

العامل«.
دعوته  الراعي  البطريرك  وجدد 
سيما  وال  الدولية،  »لالسرة 
فرنسا نظرا للعالقة اليت تربطها 
بلبنان، بوجوب اجياد حل لألزمة 
النازحون  فيعود  السورية 
السوريون اىل ارضهم ويكملون 
والثقافة  باحلضارة  غنيا  تارخيا 

والرتاث والتقاليد«.
النظام  »أهمية  للوفد  وعرض 
الشراكة  على  القائم  اللبناني 
والذي  ابنائه  بني  واملساواة 
كرسه ميثاق ال43، هذا امليثاق 
للعيش  أسس  الذي  الوطين 
هذه  يف  النموذجي  املشرتك 
العامل،  من  الصغرية  البقعة 
القديس  البابا  وصفها  واليت 
يوحنا بولس الثاني ببلد الرسالة، 

وخص هلا سينودسا نظرا ألهمية 
فيها  املسيحي  احلضور  ودور 
الذي  املشرتك  العيش  ومنوذج 

متثله بني باقي دول اجلوار«.
العاملي  »بالصمت  منددا  وختم 
فرضت  اليت  األزمات  حيال 
قسرا وال تزال على دول الشرق 
القضية  من  بدءا  األوسط، 
واليت   1948 سنة  الفلسطينية 
من  سنة   71 حنو  عليها  مضى 
هلا، وصوال  حل  اي  اجياد  دون 
يف  اليوم  املشتعلة  احلرب  اىل 
لبنان  املنطقة واليت يدفع مثنها 
واقتصاديا  وامنيا  سياسيا 
واجتماعيا«، مؤكدا ان »الكنيسة 
ال تنطق اال باحلق واحلقيقة النها 

حرة وغري مرتهنة ألحد«.
غونان

غونان  املونسنيور  قال  بدوره، 
بعد اللقاء: »لقد تأثرت كثريا مبا 
عرضه  ومبا  الغبطة  قاله صاحب 
املنطقة يف  من وقائع عن هذه 
العامل. واكثر ما لفتين ان لبنان 
اإلستسالم  يعرف  ال  بلد  هو 
تهدم،  ما  بناء  أعاد  لطاملا  فهو 
يوميا.  يتجدد  بلد  هو  كذلك 
مواجهة  ويف  كمسيحي،  وأود 
نواجهها  اليت  اجلديدة  التحديات 
اليوم واليت ليست على الصعيد 
ايضا  وامنا  وحسب،  السياسي 
والعالقة  الديين  الصعيد  على 
الكنسي  االديان، والصعيد  بني 
لدينا  تكون  ان  واإلجتماعي، 
نبتكر  حنن  لألمور.  النظرة  هذه 
األفضل بنعمة الرب وبقوة اجنيل 
يسوع املسيح نرى امورا جديدة، 
نعيش  اإلجنيل  ضوء  وعلى 
ايضا جبرأة  وامنا  إلرثنا  بإخالص 
جمتمع  بناء  على  معا  نتفق  لكي 
العيش  من  اجلميع  فيه  يتمكن 

باحرتام متبادل«.
»اليوم، سوف خنصص  اضاف: 
فرتة بعد الظهر للتأمل مبا مسعناه 
املارونية  الكنيسة  رأس  من 
حول  واآلراء  األفكار  ونتقاسم 
تأثرنا  اليت  العبارات  من  عدد 
اليت  النعمة  تهدر  ال  لكي  بها 
نقل  وهو  األهم  ويبقى  نلناها. 
بلدان  يف  اهلنا  اىل  مسعناه  ما 
االوقات  يف  واستعماله  الغرب 

املقبلة«.
مكاوي

ثم التقى الراعي حمافظ جبل لبنان 
يرافقه  مكاوي،  حممد  القاضي 
مدير عام وزارة األشغال طانيوس 
بولس، قائمقام كسروان جوزيف 
بلديات  احتاد  ورئيس  منصور، 
وذلك  حبيش،  جوان  كسروان 
بها  يقوم  اليت  اجلولة  اطار  يف 
يف منطقة كسروان لإلطالع على 
عدد  يف  اإلدارية  اخلدمة  »أداء 

الراعي أمام حجاج فرنسيني: لبنان يدفع مثن احلرب يف املنطقة 
وجندد دعوتنا لالسرة الدولية بوجوب اجياد حل لألزمة السورية

الدولة على الصعيد  ادارات  من 
والصحي  واإلمنائي  البيئي 
تنفيذ  ومراقبة  واإلجتماعي، 
من  عدد  يف  احليوية  املشاريع 

املناطق«.
فرومانتني

رئيس  الراعي  استقبل  بعدها، 
سني«  سور  »نويللي  بلدية 
جان   Neuilly sur seiNe
يرافقه  فرومانتني،  كريستوف 
رئيس مجعية الصداقة الفرنسية 
كارلوس  »نويي«  يف  اللبنانية 
فضول، وكان تبادل لآلراء حول 
وتأثريه  اليوم،  العاملية  موضوع 
بينها  ومن  األصعدة  كافة  على 

على الصعيد الكنسي.
»الكنيسة  ان  الراعي  وأكد 
العاملية هي الكنيسة اليت حتتضن 
تنوعهم،  على  املسيحيني  مجيع 
ان  جيب  وحدات  فيها  وتوجد 
حترتم بعضها البعض واال تسعى 
ابدا إلقصاء اي وحدة من بينها، 
الوحدات  هذه  على  باحلفاظ  ألنه 
على  احلفاظ  ميكننا  ومساعدتها 

الكنيسة العاملية«.
بني  »التنوع  هذا  ان  واعترب 
فسيفساء  لوحة  يشكل  االديان 
حجارتها  احد  اقتلعنا  فاذا 
احلفاظ  جيب  لذلك  نشوهها. 
عليها كما هي. فهذا التنوع خيلق 
وحدة، وهذا ما نعيشه يف وطننا 
لبنان«، مشددا على ان »التحدي 
اليوم هو بني التماثل والعاملية، 
فالتطابق اوالتماثل هو امر ممل 
بعكس التنوع الذي يكسر الروتني 
اشياء  اكتشاف  اىل  ويدعو 
جديدة. فاملوارنة مثال ينتشرون 
حيافظون  ولكنهم  العامل  حول 
على طقوسهم وهويتهم وارثهم 
وتارخيهم وهذه هي الفرادة، هم 
مسيحية  مجاعات  يذوبون يف  ال 
الكنيسة  سالح  ويبقى  اخرى. 
يف مواجهة التحديات واحد وهو 
الصالة واحلقيقة كما قال قداسة 

البابا يوحنا بولس الثاني«.
فرومانتني:  قال  جهته،  من 
اليت  األوقات  هي  »نادرة 
يف  املشاركة  من  فيها  نتمكن 
هذه النظرة الشفافة لألمور كما 
مع  لقائنا  خالل  يف  اآلن  حصل 
صاحب الغبطة البطريرك الراعي. 
غين  موقف  عن  غبطته  عرب  لقد 
الذي  التنوع  هذا  وسط  بوحدته 
يعيشه العامل، وهو موقف جيسد 
هذا  املارونية يف  الكنيسة  دور 
العامل اليت هي يف الوقت نفسه 
العامل،  حول  وموزعة  متجذرة 
العاملية  عن  وهذه صورة مجيلة 
اجلذور  عن  التخلي  عدم  اي 
ولكن التمتع حبرية اإلنتشار حول 

العامل«.

الراعي مستقبال الوفد 

نبيه  النواب  جملس  رئيس  أكد 
بري عمق العالقة اليت تربط بني 
إياها  واصفا  والربازيل،  لبنان 

بأنها »عالقة متميزة وعائلية«.
قبل  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
جملس  رئيس  االول  امس  ظهر 
مايا  رودريغو  الربازيلي  النواب 
تعاون  بروتوكول  وتوقيعهما 

برملاني بني اجمللسني.
وأقيم لرئيس الربملان الربازيلي 
بري  واستقبله  رمسي،  استقبال 
الثانية  الرئاسة  مقر  مدخل  عند 
ثلة  له  التينة، وقدمت  يف عني 

من شرطة اجمللس التحية.
ثم عقد اجتماع بني الرئيسني يف 
املرافق  الربازيلي  الوفد  حضور 
وتناول  بزي،  علي  والنائب 
الثنائية  العالقات  اجملتمعون 
والتطورات  الربملاني،  والتعاون 

يف لبنان واملنطقة.
ويف قاعة أخرى، وقع بري ومايا 
بروتوكول التعاون الذي أكد ما 

يلي:
»املبادئ واالهداف:

البند 1: يهدف هذا الربوتوكول 
بني  العالقات  جتديد  اىل 
على  بناء  وتقويتها  الربملانني 
واملعاملة  املساواة،  مبادىء 
املتبادلة،  والفوائد  باملثل، 
طرف،  كل  استقاللية  واحرتام 
يف  الوسط  احلل  اعتماد  مع 
ذات  واملسائل  املشاورات 

االهتمام املشرتك.
البند 2: ينوي الطرفان االستمرار 
واملعرفة  اخلربات  تبادل  يف 
الربملانية،  النشاطات  خبصوص 
االجتماعات  خالل  من  وخباصة 
اليت  الربملانية،  الوفود  بني 
من  ودعمها  تعزيزها  يتعني 
اىل  إضافة  الربملانني،  رئيسي 
البعثات الفنية وأشكال التعاون 

األخرى.
مجاالت التعاون:

البند 3: لتحقيق االهداف احملددة 
يف البندين 1 و2، يلتزم الطرفان 

التالي:
اجليدة  املمارسات  تبادل   -1
بالرقابة  املتعلقة  املسائل  يف 
التشريعية  والعملية  السياسية، 

واالدارة الربملانية.
املساعدة  وتوفري  التعاون   -2
بالبنية  تتعلق  اليت  املسائل  يف 

التحتية الربملانية.
3- توفري التدريب املستمر، بناء 
لديهما  للعاملني  اتفاق،  على 
على جماالت التدخل املدرجة يف 
قبل  من  املوقع  التعاون  برنامج 
الربملانني، وذلك من اجل زيادة 
هياكل  يف  والكفاءة  املعرفة 

االدارة لكال الطرفني.
4- توفري املساعدة التقنية على 
والنسخ،  التشريعات،  صياغة 
والتوثيق،  اخلارجية،  والعالقات 

واألرشفة االلكرتونية.
املنشورات  توفري   -5
للتشغيل  الالزمة  والتكنولوجيات 

السليم للخدمات الربملانية.
6- تعزيز متبادل كلما كان ذلك 
ممكنا، للفوائد املنصوص عليها 
الربملانات  بني  االتفاقات  يف 

وغريها من املؤسسات.
البند 4: يلتزم كل طرف تبادل 
دوري،  حنو  على  النظر  وجهات 
وتوحيد الرأي خبصوص املسائل 
تلك  وخباصة  املهمة،  الدولية 
هم  اليت  باملناطق  املتصلة 

فيها.
البند 5: يلتزم كل طرف تسهيل 
اجمللسني  وفود  بني  التعاون 
الدولية  الربملانية  املنظمات  يف 

منتظمة  استشارات  وتنظيم 
االهتمام  ذات  املسائل  حول 

املشرتك.
على  طرف  كل  يوافق   :6 البند 
بني  ثنائية  اجتماعات  تنظيم 
بالتزامن  الربملانني  رئيسي 
االجتماعات  يف  مشاركتهما  مع 

الربملانية الدولية.
على  الطرفان  يوافق   :7 البند 
إنشاء برامج سنوية متعددة حول 
دون  الربملاني  التقين  التعاون 
املساس باالفعال املذكورة أعاله. 
وعلى الطرفني أن حيددا جماالت 
العمل وكيفية تنفيذها وعمليات 
شامل  بتقييم  والقيام  املراقبة، 
عند إنهاء كل برنامج، وذلك من 
أجل التحقق من مالءمته وفاعليته 

وتأثريه واستدامته.
املجموعات الربملانية:

الطرفني  كال  يلتزم   :8 البند 
على  احلفاظ  مؤسستيهما  ضمن 
جمموعيت تعاون برملانية برازيلية 
برازيلية،   - ولبنانية  لبنانية،   -

لدعم بناء عالقتهما الربملانية.
بروتوكول  يصبح   :9 البند 
التوقيع،  عقب  نافذا  التعاون 
سنوات.  أربع  وتستمر صالحيته 
وفق  تلقائيا  جتديده  ويتم 
حال  يف  إال  نفسها،  الشروط 
وقف  يف  الطرفني  احد  رغب 
وعليه  الربوتوكول،  بهذا  العمل 
اآلخر عن  الطرف  إبالغ  عند ذلك 
رغبته قبل ستة أشهر من تاريخ 

انتهاء صالحيته.
أيار   2 بتاريخ  بريوت  يف  وقع 
بالعربية  نسخ  ثالث  على   2019

بري وقع ونظريه الربازيلي بروتوكول تعاون:

لعالقة ديبلوماسية برملانية مميزة ومواقف موحدة يف كل احملافل الدولية

واالنكليزية،  والربتغالية 
والنصوص الثالثة مثبتة«.

التعاون  بروتوكول  توقيع  وبعد 
بلقاء محيم  »تشرفت  بري:  قال 
واحد  وطن  من  وكأننا  وعائلي 
العالقة  إن  أقول  بصراحة  فعال. 
والربازيل خمتلفة عن  لبنان  بني 
اي عالقة اخرى ومتميزة عن أي 
أكثر  عائلية  هي  أخرى،  عالقة 
اخرى،  عائلية  عالقة  اي  من 
سكان  عدد  ضعفي  ان  مبعنى 
البلد  هذا  يف  موجودون  لبنان 
الشقيق الربازيل. لذلك كان هذا 
الربوتوكول الذي وقع يف ما بيننا 
من أجل إنشاء عالقة ديبلوماسية 
وان  الربملانني  بني  برملانية 
موحدة  مواقف  هناك  هذا  يكون 
قدر املستطاع للربملانني يف كل 
اىل  باالضافة  الدولية،  احملافل 
النيابية  الوفود  النيابي  التبادل 
وللعالقات االقتصادية والثقافية 
الن  متهد  واليت  واالجتماعية 
هذا  الرمسية  الديبلوماسية  حتذو 

احلذو«.
النواب  جملس  رئيس  ورد 
لدولته،  قلت  »كما  الربازيلي: 
اللبناني  الربملانان  تقارب  اذا 
التقارب  فهذا  والربازيلي 
بني  بل  فحسب،  برملانيا  ليس 
يأتي  وهذا  ايضا،  الشعبني 
بني  وقدمية  تارخيية  عالقة  من 
الذي  والربوتوكول  شعبينا. 
وقعناه اليوم مهم للغاية لبلدين 
على  يساعد  وهو  شقيقني، 
بلدينا  العالقة بني  ترسيخ هذه 

وشعبينا«.

الرئيس بري مستقبال نظريه الربازيلي

استهل   - سيدني   - وطنية 
عضو تكتل »اجلمهورية القوية« 
زيارته  اسحق  جوزيف  النائب 
راعي  مع  باجتماع  سيدني  اىل 
االبرشية املارونية يف اوسرتاليا 
طربيه،  شربل  انطوان  املطران 
االبرشي  النائب  حضور  يف 
املونسنيور مارسيللينو يوسف، 

يف  اوسرتاليا  مقاطعة  رئيس 
»القوات اللبنانية« طوني عبيد، 
جهاد  سيدني  مركز  رئيس 
املاروني  داغر، رئيس اجمللس 
املطران  خطار ومستشار  طوني 
عرض  ومت  حرب.  انور  طربيه 
التطورات  وآخر  اجلالية  اوضاع 

على الساحة اللبنانية.

اسحق استهل زيارته لسيدني بلقاء 
املطران شربل طربيه

النائب اسحق لدى زيارة املطران طربيه
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بدموع  هانسون  بولني  بكت 
مجيع  خذالن  بسبب  مريرة 
من  سلسلة  يف  هلا  الرجال 
فضيحة  آخرها  كان  اخليانات 
هذا  )التعري(  الرتفيه  نادي 
األسبوع  اليت كان »بطلها«  
كوينزالند  يف  احلزب  رئيس 
اجلزيرة  قناة  صورتها  واليت 
اجتماعا  وصورت  سبق  اليت 
مع  احلزب  من  العضاء  سريا 

لوبي السالح االمريكي.
وغري  صرحية  مقابلة  ففي 
»مَرْوتشة« بكت السيناتورة 
وهي  الكامريا  أمام  هانسون 
الرجال  بأمساء  قائمة  تدرج 
الذين كانت تأويهم يف حزبها 
والذين عملوا على حتطيمها أو 

تركها.
وقالت هانسون ملضيفة برنامج 
 )A Current AffAir(
ترايسي  غرميشاو »حتملُت كل 
وأنا سئمت  الوقت  طوال  هذا 

وطفح الكيل!«
فريزر  لدي  »كان  واضافت 
براين  لدي  كان  أنينغ، 
ديفيد  لدي  وكان  بريستون، 
قائمة  لدي  كان  أولدفيلد، 
اآلن؟  هم  أين  منهم..  كاملة 

أين هم؟«
تعرضت  »لقد  تقول  وتابعت 
على  وتكراًرا،  مراًرا  للركل، 
ذلك  حيدث  وكان  املعدة 
أنا  االنتخابات..  قبل  مباشرة 
هذا.  من  غاضبة  أنا  منهارة.. 
أجل  من  لسنوات  عملت  لقد 

التغيري يف هذا البلد«.
استشهدت  ذلك،  بعد 
السناتورة هانسون بسياسيني 
آخرين متورطني يف »فضائح« 
مل يتم لعنها وتسليط االعالم 
مرشحي  مع  جرى  كما  عليها 

»أمة واحدة«.
رود  كيفن  »يذهب  وقالت: 
إىل ناد للرتفيه ، حيمل كريغ 
ائتمان.. بطاقة  تومسون 
األطفال،  مشتهو  الفساد..  
كل شيء.. دعونا نعطي بولني 
املعدة..  على  ركلة  هانسون 

لقد ُخذلُت بشكل خميف«.
على  الدموع  تدحرجت  وبينما 
هانسون  السناتورة  وجه 
ال  »ملاذا  غرميشاو:  سألتها 
)السياسة(؟  فيها  تزالني 
ال  ملاذا   ، نفسك  إىل  انظري 
السياسة(؟  )ترتكني  متشني 

انظري إىل ما يفعلونه بك«.
كانت  األحيان  بعض  ويف 
الكلمات ختتنق حلقها، وجتبب: 
»تريسي ، لقد قمت بتغيري من 
الناس  أنقذت  الشعب..  اجل 
من فقدان أراضيهم.. ساعدت 
قد  األولية..  القطاعات  يف 
يف  هناك  األطفال  ساعدت 
 premiership  احلصول على
احلكومة  أنتجتها   sChemes

هذا العام، هذه  خططي«.
ضمن  غرميشاو  أجرت  فقد 
 A( املشهور  برناجمها 
على   Current AffAir
مع  مقابلة  التاسعة  القناة 
بث  أعقاب  يف  هانسون 
مروع  فيديو  شريط  الربنامج 
لستيف ديكسون مرشح حزب 
»أمة واحدة« جمللس الشيوخ.

إحضار  مت  املقابلة،  بث  بعد 
املراسل دان نوالن، املسؤول 
فيديو  شريط  قصة  عن 

السيناتورة بولني هانسون تبكي مبرارة من خيانة الرجال
لتحليل  االستديو  إىل  النادي، 
دردشة السناتورة هانسون مع 

غرميشاو.
يروا  مل  »الناس  نوالن  وقال 
من  بولني  من  اجلانب  هذا 

قبل«.
للخالف.  مثرية  إنها شخصية   
مع  لطيفة  تكن  مل  السياسة 

هؤالء النساء«.
اليت  الفرتة  نوالن  واستذكر 
هانسون  السناتورة  قضتها 
االحتيال  بتهمة  السجن  يف 
احلكم  إلغاء  قبل  االنتخابي 
الصادر يف االستئناف، وقالت 
الرجال  من  تارخيا  »لديها  إن 
يتخذون  احلزب  يف  السيئني 

قرارات سيئة«.
وقال السيد نوالن: »هنا بولني 
غاضبة بشكل واضح للغاية يف 
مقابلة خام )مل جتِر روتشتها( 
تتحدث عن فصل سيئ آخر يف 
من  الكثري  سيشعر  حزبها.. 

الناس باألسف جتاهها«.
وقد استقال ستيف ديكسون 
أن  بعد  املاضي  الثالثاء  ليل 
 A Current( برنامج  بث 
له  سرًيا  فيديو    )AffAir
احدى  على  يده  يضع  وهو 
حساسة  مواضع  يف  العامالت 
تعليقات  ويصدر  ومثرية 
لقطات  يف  ومسيئة  بذيئة 
ناد  داخل  سرًا  تصويرها  مت 

أمريكي للترتفيه.
حزب  الفضيحة  هذه  وتركت 
سياسية  أزمة  يف  واحدة  أمة 
قبل أقل من ثالثة أسابيع من 

االنتخابات الفيدرالية.
صباح  من  مبكر  وقت  ويف 
انفجرت  املاضي،  االربعاء 
يف  غضبا  هانسون  السيدة 
يف  منزهلا  يف  صحفي  مؤمتر 
على  إجابتها  بعد  كوينزالند 

أسئلة حول السيد ديكسون.
إن  هانسن  السيدة  وقالت 
الوقت  »يف  أعطت  اجلزيرة 
املناسب« األشرطة إىل برنامج 
 )A Current AffAir(
االنتخابات  من  أسابيع  قبل 
الفيدرالية لكنها مل تكن قادرة 
على »جتاهل أو التغاضي« عن 

اللقطات.
أن  السرية  األشرطة  وتظهر 
يتلمس  أنه  يبدو  ديكسون 
ثديي بائعة هوى بشكل متكرر، 
ويضع عمالت بقيمة دوالر واحد 

.G-strinG داخل الـ
إحدى  عن  متحدثا  وقال 
السيدة  تلك  »اآلن  الفتيات، 
الشابة لديها جمموعة رائعة من 

.»CAhoonAs الـ
أحد  يف  اللقطات  تصوير  ومت 
نوادي واشنطن من قبل قناة 
تصور  كانت  عندما  اجلزيرة 
 one عن  وثائقًيا  فيلًما  سرًا 
nAtion يغازل لوبي السالح 

األمريكي.
جرى  الذي  الفيلم،  وُيظهر 
تصويره يف شهر آذار املاضي، 
السيد ديكسون وكبري موظفي 
حزب هانسون، جيمس آشيب، 
األسلحة  لوبي  مع  جمتمعني 

النارية.
عرضته  الذي  الفيلم،  وتسبب 
يف  سي«  بي  »إيه  قناة 
اليت  هلانسون  بصداع  آذار،  
آنذاك  اخلروج  على  ُأجربت 
لدعم الرجلني، نافية أن يكون 
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الرجالن قد حاوال احلصول على 
الوطنية  اجلمعية  من  أموال 

.)nrA( لألسلحة
وادعت أن التحقيق الذي أجرته 
قناة اجلزيرة ملدة ثالث سنوات 
من قبل صحفي سري متظاهر 
بأنه عضو يف مجاعة ضغط من 
»مجعية االسلحة الوطنية« كان 

»فخا«.

خيانات بحق هانسون
ويف ما يلي قائمة السيناتورة  
رجال  بولني هانسون لسلسلة 
وحاولوا  عنها  ختلوا  حزبها  يف 

شق طريقهم يف السياسة.

ديفيد أولدفيلد
عام  شارك  اولدفيلد،  ديفيد 
1997 مع بولني هانسون، يف 
واحدة«  »أمة  حزب  تأسيس 
رمسي،  غري  بشكل  وشغل، 

منصب نائب زعيم حزب.
لكن يف عام 2000، مت طرده 
من احلزب بعد خالف مع هانسون 
وشكل حزب »أمة واحدة - نيو 
توقف  والذي  ويلز«   ساوث 

عن العمل يف عام 2004.
فرايزر أنينغ

يعرف اآلن عضو جملس الشيوخ 
كوينزالند  والية  عن  احملافظ 
تعرض  أنه  أنينغ،  فرايزر 
ببيضة من  للضرب على رأسه 
»صيب  عليه  أطلق  شاب  قبل 

البيضة«.
أدىل   أن  بعد  احلادث  وقع 
معاٍد  بتعليق  أنينغ  السيناتور 
مذحبة  أعقاب  يف  للمسلمني 

مسجد كرايستشريش.
اليميين   أنينغ،  طرد  وجرى 
للهجرة  واملناهض  املتطرف 
واحدة«  »أمة  من  واملسلمني، 

ليخوض االنتخابات كمستقل.
برايان بورستون

بعد تعيينه سيناتوًرا يف حزب 
 ،2016 عام  يف  واحدة«  »أمة 
يتشاجر  بورستون  برايان  كان 
بشأن  هانسون  السيدة  مع 
التخفيضات الضريبية للشركات 

واملصاحل وترك احلزب.
امللياردير  حزب  إىل  انضم 
رجل األعمال كاليف باملر العام 

املاضي.

جيمس اشبي
مع  يزال  ال  آشيب  جيمس 
ككبري  هانسون  السناتورة 
موظفي حزبها، لكن املستشار 
األحراري السابق املثري للجدل، 
للـ  عرضة  يزال  ال  أنه  أثبت 

»انكسار«.
بـ  آشيب  السيد  اشتهر 
وهي   ،  »AshbyGAte«
فضيحة سياسية مشلت رئيس 
بيرت  السابق  النواب  جملس 

سليرب.
بصفته   ،2012 عام  يف 
للسيد  اإلعالمي  املستشار 
سليبري، ادعى السيد آشيب أنه 

كان ضحية للتحرش اجلنسي.
لكن   ، املزاعم  هذه  مت رفض 
داهمت  سنوات  ثالث  بعد 
األسرتالية  الفيدرالية  الشرطة 

منزله.
النائبني  أن  الشرطة  وزعمت 
باين  كريستوفر  الفيدراليني 
 )WyAtt roy( روي  وويت 
أشيب  السيد  على  عرضا  قد 

حوافز للشكوى على سليرب.
ويف العام نفسه، أصبح آشيب 
للسيدة  اإلعالمي  املستشار 
إىل  ترقيته  ومتت  هانسن، 
منصبه احلالي، وجرى تصويره 
اجلزيرة  قناة  قبل  من  سرا 
أثناء االجتماع مع مجاعات لوبي 

االسلحة االمريكي.
آشيب  السيد  يذهب  ومل 
الزيارة  الدعارة..  نادي  إىل 
ستيف  اآلن  أسقطت  اليت 

ديكسون.

ستيف ديكسون
ُأجرب ستيف ديكسون ، مرشح 
»امة  وزعيم  الشيوخ  جملس 
على  كوينزالند،  يف  واحدة« 
االستقالة ليل الثالثاء املاضي 
نادي  مصورة يف  لقطات  بعد 
قناة  مصور  قبل  من  التعري، 
اجلزيرة اليت زعمت أنها مل متنح 

االذن ببثها.
قدم  اللقطات  عرض  وبعد 
اعتذاًرا عن سلوكه وقال السيد 
ديكسون إنه مل يكن »انعكاًسا 

حقيقًيا« له.
»اللقطات  ان  يقول  واضاف 
الشخص  تعكس  ال  املعروضة 
تظهر  إنها  عليه..  أنا  الذي 
شخًصا كان خممورًا وال يتحكم 
يف تصرفاته وأحتمل املسؤولية 
حبدوث  السماح  عن  الكاملة 

ذلك.
دييب  زوجته  أخرب  إنه  وقال 
على الفور بعد يوم من زيارته 
لنادي الرتفيه يف ايلول  2018 
واعرتف بأنه »مل يتذكر سوى 

القليل من الليل«.
ديكسون  السيدة  وتقف 
هذه  اثر  زوجها  جانب  إىل 

الفضيحة.

ستيف ديكسون )اىل اليمني مع اشبي وهانسون( قدم استقالته يوم 
االثنني املاضي

يف أعقاب اجلرمية اإلرهابية النكراء اليت سفكت دماء مئات 
األبرياء يف سريالنكا، إجتمع القادة الروحيون، أعضاء اللقاء 
املطرانية  مركز  يف  اوسرتاليا،  يف  اإلسالمي  املسيحي 
ضد  صرخة  وأطلقوا  سرتاثفيلد،  مارون،  بيت  املارونية، 
اإلرهاب متمسكني مببادئ وفلسفة السالم واإلميان، رافضني 
ظاهرة اليأس واخلوف، مناشدين العامل إنتهاج أساليب جديدة 
ملكافحة مسلسل اإلرهاب الذي بات سرطانًا نوويًا يهدد أمن 

اإلنسانية بكل أطيافها. 
إمام  الشيخ حييى صايف،  من   اللقاء كل  وقد شارك يف 
املركز اإلسالمي العام- مسجد اإلمام علي رضي اهلل عنه يف 
الثقايف  املركز  رئيس  خان،  عبداهلل  شفيق  ،الشيخ  الكمبا 
قاسم،  أمحد  الشيخ  امللك فيصل،  كلية  ورئيس  اإلسالمي 
إمام مسجد عمر يف أوبرن، الشيخ أمحد الّريان، إمام مسجد 
راعي  طربيه،  أنطوان-شربل  املطران   ، ليفربول  يف  بالل 
راعي  رباط،  روبري  املطران  املارونية،  أوسرتاليا  أبرشية 
أبرشية أوسرتاليا ونيوزيلندا للملكيني الكاثوليك، املونسنيور 
مارسلينو يوسف، النائب األسقفي العام ألبرشية أوسرتاليا 
يف  لإلعالم  األسقفي  النائب  خنول،  ايلي  األب  املارونية، 
اللقاء رئيس  املارونية. كما وشارك يف  أبرشية أوسرتاليا 

حترير جريدة النهار األوسرتالية، األستاذ أنور حرب. 
وأصدر اجملتمعون بيانًا جاء فيه:

املرة  هذه  الداعشي  برأسه  ليطل  الشيطاني  اإلرهاب  عاد 
يف بالد سريالنكا املنكوبة مبجزرة نكراء، مستهدفًا األبرياء 
واملؤمنني  يف الفنادق الكنائس، حاصدًا املئات من الشهداء 
الدم  ضريبة  دفعوا  الذين  املصابني  اجلرحى  ومن  الضحايا 
تعرف  ال  اليت  التكفريية  القوى  من  األرض  أشرار  يد  على 
الرمحة وال تقيم وزنًا لألديان السماوية او للقيم اإلنسانية، 
األديان عمومًا  أن هذه  الشريرة، علمًا  بأفعاهلا  بل تنقضها 
يناقض  إذ  بّراء  منها  هي  خصوصًا،  اإلسالمي  والدين 

اإلرهابيون روحيتها وعقيدتها.
باإلضافة إىل  املواقف الشاجبة لإلرهاب  واخلطاب التحريضي، 
وأمام هول املآسي اليت يشهدها العامل، ومبا أننا أهل إميان 
ورجاء وحمبة، نطلق الصرخة مناشدين األمم املتحدة ودول 
بلدنا أوسرتاليا، إختاذ  احمُلبة للسالم  ويف مقدمتها  العامل 
اإلرهابية  املنظمات  متويل  منابع  لتجفيف  الفّعالة  اإلجراءات 
وعدم رفدها بالسالح والعمل على تعميم مناهج تعليمية حتّرم 

تكفري اآلخرين وقتلهم، وُتناصر السالم.   
ونتمسك  اليأس  نرفض  إذ  السالم  أجل  من  نصلي  سنظل 
ونضرع  املشرتك.  والعيش  اإلنسانية  يف  الوحدة  بثقافة 
إىل اهلل لكي يلهم الضالني واملضللني الداعمني لإلرهاب، 
باإلعتداء  اجلهنمية  خمططاتهم  ووقف  الضمري  اىل  العودة 
على األبرياء ومهامجة املعابد الروحية وإغراق العامل بالدماء 

والفوضى والكراهية. 
كما اننا نؤكد وبصوٍت واحٍد أن اإلرهاب املقرتف ألي سبب 
إىل  بالعودة  نواجهه  أن  وعلينا  لإلنسانية،  عدٌو   هو  كان، 
للعنف  الرافضة  السماوية  األديان  وتعاليم  باهلل  اإلميان 

والكراهية. 
نصلي مجيعًا من أجل راحة نفوس الضحايا األبرياء ولشفاء 
النكراء يف دولة سريالنكا، ونضرع إىل  جرحى هذه اجلرمية 
والسالم  احملبة  طريق  على  السري  البشرية  يلهم  كي  اهلل 

والوئام. 

صادر عن اللقاء املسيحي اإلسالمي يف أوسرتاليا يف 27 
نيسان/ أبريل 2019

كفى كفى كفى عنف ودماء... وسنظل 
متمسكني مببادئ السالم واإلميان واحملبة

صرخة اللقاء املسيحي اإلسالمي 
يف اوسرتاليا ضد اإلرهاب
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The Gallipoli Turkish Cultural Foundation condemns in the 
strongest possible terms the recent shooting at the Poway 
Synagogue. This senseless act of hate resulted in the needless 
death of an innocent person and injury to three others.  
This tragic attack is a horrific reminder that the flames of hate 
still burn strong among some in our communities. 
An attack on any house of worship, from churches in Sri Lanka 
to synagogues in San Diego to mosques in Christchurch are 
an assault on human dignity and our rights as people of faith 
to pray in peace.
We send our deepest condolences to the family and friends of 
the victims of this barbaric attack. 
The Gallipoli Turkish Cultural Foundation will continue to 
spread the message of peace and love and stand up against 
anti-Semitism and Islamophobia. 

Yours faithfully 
Abdurrahman Asaroglu ,Chairperson 
Gallipoli Turkish Cultural Foundation 
‘May Peace Be Up On You’ - Prophet Muhammed 
Media Contact: Enver Yasar 0415 643 096

Pauline Hanson has wept bit-
ter tears about all the men 
who have let her down in a 
string of betrayals topped by 
this week’s strip club scan-
dal, which felled her Queen-
sland party chief.
In a frank and unvarnished in-
terview, Ms Hanson cried on 
camera as she ticked off a list 
of men she had harboured in 
her party who crashed and 
burned, or abandoned her.
“I cop all this s**t all the time 
and I’m sick of it! Absolutely 
sick of it,” Senator Hanson 
told A Current Affair host 
Tracy Grimshaw.
“I’ve had Fraser Anning, I’ve 
had Brian Burston, I’ve had a 
whole list of them.
“David Oldfield — you name 
them — where are they now? 
Where are they?
“I am kicked in the guts time 
and time again. It happens 
right before an election.
“I am devastated. I am furious 
about this. I have worked for 
years to get change in this 
country.”
Senator Hanson then cited 
other politicians embroiled in 
“scandals” who had not been 
damned like One Nation can-
didates.
“Kevin Rudd goes to a strip 
club, Craig Thomson with a 
credit card,” she said.
“Corruption, Eddie Obeid, 
paedophiles, everything.
“They sail through it. No, let 
us give Pauline Hanson a 
kick in the guts.
“I have been let down dread-
fully.”
As tears rolled down Sena-
tor Hanson’s face, Grimshaw 
asked her: “Why are you still 
in it? Look at you, why don’t 
you walk? Look at what it’s 
doing to you”.
Sometimes too choked up to 
speak, Hanson said: “Tracy, I 
made a change out there for 
people.
“I save people from losing 

their lands. I have helped the 
primary sector. I have helped 
kids out there get premier-
ship schemes produced this 
year by the government, my 
scheme.”
Hanson gave the interview 
to Grimshaw on Channel 9 
in the wake of the program’s 
airing of a shocking video of 
One Nation Senate candidate 
Steve Dickson.
After the interview aired, re-
porter Dan Nolan, who was 
responsible for the strip club 
video story, was brought into 
the studio to analyse Sena-
tor Hanson’s chat with Grim-
shaw.
“People have not seen that 
side of Pauline before,” No-
lan said.
 “She is a divisive character. 
politics has not been kind to 
this women.”
Nolan recalled Senator Han-
son’s stint in jail for electoral 
fraud before the conviction 
was overturned on appeal, 
and said she “has a history 
of bad men being in a party 
making bad decisions”.
“Here was Pauline today very 
visibly upset in a raw inter-
view talking about yet anoth-
er bad chapter in her party,” 
he said.
“A lot of people will feel sorry 
for her.”
Even before the interview 
aired, Twitter lit up with com-
ments critical of Hanson.
Jason Whittaker tweeted One 
Nation was “a fringe party” 
which “attracts terrible peo-
ple”.
“Terrible people get exposed, 
Pauline emerges as emo-
tional, blameless, martyred 
victim.
“Spare us.”
Jeff Sparrow mocked the One 
Nation leader, saying “It’s 
very sad when racists don’t 
recognise that Pauline put in 
the hard yards of being rac-
ist for years and years and 

years.
“We better have her on prime-
time TV so she can boo hoo 
about it!”
Vanessa Comiskey tweeted, 
“Karma. Suck it up Hanson. 
Your tears are deserved.
“Imagine how many tears 
were shed by innocent fami-
lies when you stood up in 
parliament and attacked 
kids with autism without any 
evidence or facts to back up 
your uneducated opinions. 
What goes around comes 
around.”
But it centred on allegations 
that One Nation was courting 
the US gun lobby, the crux of 
a documentary made by Al 
Jazeera, the same broadcast-
er which secretly filmed Mr 
Dickson at the strip club.
Steve Dickson resigned last 
night after ACA aired secret 
video of him groping an ex-
otic dancer and making lewd 
and offensive comments on 
footage secretly filmed inside 
a US strip club.
The scandal has left One Na-
tion in a political crisis less 
than three weeks before the 
federal election.
Early this morning, Ms Han-
son stormed away from a 
press conference at her 
Queensland property after 
answering questions about 
Mr Dickson.
In the strip club footage, 
filmed by broadcaster Al 
Jazeera, the married 56-year-
old says at one point, “I’ve 
done more Asian than I know 
what to do with”.
Ms Hanson said this morn-
ing Al Jazeera had “conve-
niently” given the tapes to A 
Current Affair weeks out from 
the federal election but she 
was unable to “ignore or con-
done” the footage.
The secret tapes show Dick-
son appearing to repeatedly 
grope a stripper’s breasts, 
and place one-dollar notes 

inside her G-string.
He remarks about one of the 
girls, “Now that young lady 
has a wonderful set of cahoo-
nas”.
The footage was shot in 
a Washington club by Al 
Jazeera when it was secretly 
filming a documentary about 
One Nation’s courting the 
American gun lobby.
Screened in March, it shows 
Mr Dickson and Ms Hanson’s 
party chief of staff, James 
Ashby, meeting with pro-gun 
lobbyists.
Broadcast on the ABC in 
March, that footage created 
a headache for Hanson who 
was forced to come out in 
support of both men, deny-
ing the pair had tried to get 
money from the National Rifle 
Association (NRA).
She claimed the three-year Al 
Jazeera investigation by an 
undercover journalist posing 
as an NRA lobbyist was “en-
trapment”.
PAULINE’S BETRAYALS
Pauline Hanson’s list of the 
string of men involved in her 
party who have abandoned 
her include defectors who 
have tried to forge their own 
way in politics.
DAVID OLDFIELD
Co-founder of One Nation in 
1997 with Pauline Hanson, 
David Oldfield served as an 
informal party deputy leader.
But in 2000, he was expelled 
from the party after a dispute 
with Hanson and formed One 
Nation NSW, which folded in 
2004.
FRASER ANNING
Conservative Queensland 
senator Fraser Anning, is now 
best know for being hit on the 
head with an egg by a young 
man dubbed “egg boy”.
The incident happened af-
ter he made an anti-Muslim 
comment in the wake of the 
Christchurch mosque mas-
sacre.

Anning’s far-right, anti-im-
migration and anti-Muslim 
views have seen him expelled 
from One Nation to run as an 
independent.
BRIAN BURSTON
Appointed a One Nation sen-
ator in 2016, Brian Burston 
had a falling out with Ms Han-
son over company tax cuts 
and left the party.
He joined billionaire busi-
nessman Clive Palmer’s Unit-
ed Australia Party and was 
announced its new leader 
last year.
JAMES ASHBY
James Ashby is still with 
Senator Hanson as the One 
Nation leader’s chief of staff, 
but the controversial former 
Liberal adviser has proven he 
is still accident prone.
Mr Ashby is best known 
for “Ashbygate”, a political 
scandal involving the former 
Speaker of the House of Rep-
resentatives, Peter Slipper.
In 2012, as Mr Slipper’s media 
adviser, Mr Ashby claimed he 
was the victim of sexual ha-
rassment.
The allegations were dis-

missed, but three years later 
the Australian Federal Police 
raided his home.
They claimed federal MPs 
Christopher Pyne and Wyatt 
Roy had offered Mr Ashby in-
ducements to complain about 
Slipper.
In the same year, Ashby be-
came Ms Hanson’s media 
adviser, was promoted to his 
current position, and unbe-
known to him was secretly 
filmed by Al Jazeera meeting 
gun lobbyists in America.
Mr Ashby did not go out to 
the strip club for the visit 
which has now brought down 
Steve Dickson.
STEVE DICKSON 
Senate candidate and leader 
of One Nation in Queensland, 
Steve Dickson was forced to 
resign last night after sleazy 
strip club footage, which 
Al Jazeera claimed it had 
not given permission to be 
broadcast.
He has since released a state-
ment over the footage, apolo-
gising for his behaviour and 
saying it was not a “true re-
flection” of him.
“The footage shown does 
not reflect the person I am. 
It shows a person who was 
drunk and not in control of 
his actions and I take full re-
sponsibility for allowing that 
to happen,” Mr Dickson said.
He said he had immediately 
told his wife Debbie the day 
after he visited the strip club 
in September 2018 and ad-
mitted he had “little recollec-
tion of the night”.
Mrs Dickson is standing by 
her husband.

All Pauline’s men: Hanson’s bitter tears at string of betrayals

David Oldfield with Pauline Hanson at a press con-
ference in One Nation’s early days.Source:News 
Limited

Senator Brian Burston abandoned Pauline Hanson and 
defected to Clive Palmer’s party. Picture: Mick Tsikas.
Source:Supplied

Steve Dickson (right, with Ashby and Hanson after the 
gun lobby film) resigned on Monday after the Strippergate 
scandal. Picture: Dan Peled.Source:AAP

Poway Synagogue Shooting
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 :Children’s MediCal researCh institute معهد االحباث الطبية لألطفال

 60 عاما من االجنازات واالكتشافات الطبية من أجل األطفال يف أسرتاليا والعامل

تقرير نسرين خضرا ضاهر
االحباث  معهد  زيارة  تشبه  ال 
الطبية لالطفال زيارة أي مؤسسة 
حبثية أخرى، فمنذ اللحظة االوىل 
تطالعك  االحباث  مركز  لدخول 
ارتسمت  أبطال،  أطفال  صور 
سحرية  ابتسامة  وجوههم  على 
عريضة غلبوا بها حتديات احلياة 
الصعبة... حتديات مل يكن هلم 
ذنب...  أي  أو  قرار  أي  فيها 
خاضوها  »وجودية«  معركة 
نعومة  منذ  األمراض  ضد 
اليافعة  وبأجسادهم  أظافرهم 
فرصة  أجل  من  بشجاعة  حاربوا 
ألن  للحياة  فرصة  جديدة... 
الوحيد...  سالحهم  هو  االمل 
اذا  وكيف  األقوى..  سالحهم 
باحثون  األمل يصنعه  هذا  كان 
مؤسسة  ونهج  برؤية  ملتزمون 
كرست أعوامها الستني من أجل 
خدمة األطفال وتطوير العالجات 
هلم.. لطاملا كان األمل بالنسبة 
لنا فكرة فلسفية واميانية بعيدة 
عن احلس امللموس اال أنه داخل 
تنقلب  املؤسسة  هذه  جدران 
املقاييس اليت اعتدناها ليصبح 
منهجية  طريق  خريطة  االمل 
اىل  املطاف  نهاية  ستؤدي يف 
لكل  أفضل  مستقبل  حتقيق 

طفل... لكل أطفالنا!
صحة  يف  األطفال  معظم  يولد 
جيدة، ولكن لألسف، يولد واحد 
من بني كل 20 طفاًل مصابا خبلل 
خلقي أو مرض وراثي. هذا طفل 
واحد يف كل صف مدرسي! منذ 
األطفال  طبيب  قام  سنة،   60
السري  األسرتالي،  والباحث 
لورمير دودز، انطالقا من اميانه 
أن الوقاية خري من العالج وأن 
الوقاية،  مفتاح  حيمل  البحث 
نيابة  بتحويل رؤيته إىل حقيقة 
عن األطفال يف كل مكان، من 
األحباث  معهد  تأسيس  خالل 
 Children’s لألطفال  الطبية 

 MediCal researCh
جون  الدكتور  مع   institute

فولتون. 
 Children’s تقوم 
 MediCal researCh
البحوث  بإجراء   institute
األساسية.  والبيولوجية  الطبية 
ليعمل  الصعبة  األسئلة  تطرح 
الباحثون على اجياد االجابات هلا: 
ما الذي يسبب السرطان؟ كيف 
نوقف ذلك؟ ملاذا تسوء التنمية 
وكيف ميكننا منعها؟ كيف يعمل 
ما  استخدام  ميكن  هل  الدماغ؟ 
تعلمناه لعالج السرطان والصرع 

واألمراض الوراثية؟ 
وُتعترب CMri رائدة يف اجلراحة 
ضد  والتطعيمات  اجملهرية 
أمراض الطفولة املميتة ورعاية 
حتسني  إىل  أدى  ما  األطفال، 
حياة عدد ال حيصى من األطفال 
األسرتاليني على مدار 60 عاًما 
 CMri ُتصنف  كما  املاضية. 
من بني املؤسسات الرائدة يف 
العامل يف جماالت مثل السرطان 
واألجنة  العصبية  األحياء  وعلم 
هذه  وحتظى  اجليين.  والعالج 
باالحرتام  البحثية  املؤسسة 
بسبب  الدولي  املستوى  على 
اليت  اهلامة  الطبية  التطورات 

حققتها منذ انشائها.
معهد  تأسيس  على  عاما   60
لألطفال الطبية  البحوث 
 Children’s MediCal

 researCh institute
دودز  لورمير  السيد  قام 
والدكتور جون فولتون بصياغة 
الطبية  األحباث  مؤسسة  فكرة 
من  كل  لعبت  وقد  لألطفال، 
الكبري  وااللتزام  والقدر  الرؤية 
دورها يف والدة معهد األحباث 
الطبية لألطفال. ويروي السيد 
مجع  رئيس  كيلي،  أندرو 
التربعات، بدايات املؤسسة اليت 
بأموال   1958 عام  يف  ُأنشئت 

يف  تلفونية  محلة  أول  مجعتها 
أسرتاليا يوم 28 اغسطس 1958 
واليت مجعت مبلغ 210 ألف باوند 
مليون   48 اليوم  ُيعادل  ما  أي 
دوالر أسرتالي. يف عام 1959 
مت تعيني أول باحث وبدأ العمل 
األطفال  مستشفى  أروقة  يف 
االطفال  لعالج  معدات  لتطوير 
املتعلقة  باالحباث  والقيام 
بها.  يصابون  اليت  باالمراض 
الستينيات  يف  العمل  واستمر 
من  العديد  مع  والسبعينيات 
االكتشافات. يف الثمانينات مت 
اكتشاف متالزمة الكحول اجلينية 
للمرأة  الكحول  شرب  وخماطر 
االجنازات  من  وغريها  احلامل 
املؤسسة  حققتها  اليت  املهمة 
يف  البحثي.  نشاطها  خالل  من 
االحباث  بدأت  التسعينيات 
تتجه حنو الرتكيز على االسباب 
ُيصاب  اليت  لألمراض  اجلينية 
الذي  واخللل  االطفال  بها 
كما  البشرية،  اخلاليا  يصيب 
اجلديد.  املبنى  اىل  االنتقال  مت 
يف عام 1994 مت اطالق احلملة 
 Jeans for Genes االعالنية 
جلمع املال بهدف دعم االحباث 
ال  وهي  املعهد  بها  يقوم  اليت 

تزال مستمرة حتى اليوم. 

سنة  العشرين  اجنازات  أبرز 
املاضية:

األول  العاملي  املشروع   •
تشخيص  يف  ثورة  إلحداث 
الطابع  وإضفاء  السرطان 
العالج  ختطيط  على  الشخصي 
يف غضون 7 سنوات، وهو جزء 
إلنهاء   »Moonshot« من 

السرطان
العثور على عيب وراثي واحد   •
ميكن أن يسبب الشفة املشقوقة 

واحلنك
اجلنني  تطور  خريطة  اكتشاف   •
للمساعدة  املبكرة  املراحل  يف 

املشاكل  من  العديد  فهم  على 
التنموية

التيلومرياز  مكونات  حتديد   •
teloMerase، واليت ستكون 
مهمة لعالج 85 ٪ من مجيع أنواع 

السرطان
لسرطانات  دم  فحص  تطوير   •
اليت ستسمح لألطباء بتشخيص 
وختطيط عالجات للسرطانات مثل 

أورام الدماغ وغريها
• الشراكة مع مستشفى األطفال 
WestMead يف عالج أمراض 

الكبد الوراثية
• اكتشاف وتطوير فئة جديدة من 

األدوية لعالج العصر

ارتِد   ...Jeans for Genes
شهر  يف  مجعة  أول  الدينيم 
وشارك  عام  كل  من  اغسطس 

باحداث فرق!
 Jeans for محلة  وعن 
Genes الشهرية جلمع التربعات 
ملعهد البحوث الطبية لألطفال، 
انطلقت  احلملة  ان  كيلي  يقول 
معهد  قبل  من   1994 عام  يف 
األحباث الطبية لألطفال لتمويل 
البحوث الثورية اليت تساعد على 
تشخيص وفهم وإجياد عالجات 
للحاالت اليت تؤثر على األطفال، 
الوراثية  األمراض  ذلك  يف  مبا 

والسرطان والصرع.
أن  منذ  أنه  كيلي  ويضيف   
انطالق احلملة، شاركت أكثر من 

12000 مدرسة و20000 شخص 
ومجعوا  عمل  مكان  و41000 
الطيب  للبحث  دوالر  مليون   60

احليوي.
اطلقت  قد  املؤسسة  وكانت 
هذا  اجلديدة  االعالنية  محلتها 
ستة  شارك  حيث   الشهر 
أطفال مصابني بأمراض وراثية 
أمل  على  بقصصهم  وأسرهم 
التفاهم  وزيادة  الوعي  زيادة 
للبحث  التمويل  من  واملزيد 

احليوي.
ويشرح كيلي أن كل واحد من 
األطفال يتعامل مع حالة  هؤالء 

تؤثر سلًبا على حياتهم اليومية. 
الكيسي والسرطان  التليف  من 
إىل احلاالت اليت رمبا مل نسمع 
بها من قبل مثل التهاب املثانة 
وغريها العديد من األمراض غري 

القابلة للشفاء.
اجلميع  كيلي  اندرو  ويدعو 
احلملة  يوم  يف  املشاركة  اىل 
السنوي الواقع يف أول مجعة يف 
شهر أغسطس من كل عام حيث 
يشارك مجيع االسرتاليني حبملة 
Jeans for Genes ويرتدون 
ملساعدة  بهم  اخلاص  الدينيم 
مولوًدا   20 كل  من  واحد  طفل 
به عيب خلقي أو مرض وراثي. 
ُيقام عشاء الدنيم لعام 2019، 
وهو حفل العشاء السنوي الذي 
األسرتالية  اخلريية  احلملة  يدعم 
الطبية  البحوث  ملعهد  الشهرية 
يف  حزيران   22 يوم  لألطفال، 
من  ملزيد   .the star صالة 
املعلومات أو للحجز  ميكن زيارة 
للمؤسسة  االلكرتوني  املوقع 
https: / / WWW. CMri.
orG.au/events/deniM-

 .dinner
أنه  كيلي  اندرو  ويضيف 
اليت  املؤسسة  بعمل  جدا  فخور 
للقيام  للباحثني  يلزم  ما  تؤّمن 
اعجابه  عن  عرب  كما  بأحباثهم 
الذي  املتربعني  جلميع  وتقديره 
يؤمنون ويلتزمون بأهمية العمل 

البحثي للمؤسسة. 

نسرين خضرا ضاهر مع اندرو كيلي وأالنا شاينولك



Page 11صفحة 11     

مـقابلة

 2019 أيــار   4 Saturday 4 May 2019الـسبت 

اعترب وزير اخلارجية واملغرتبني 
جربان باسيل، يف حديث إىل 
قرار  أن  »العربية«،  قناة 
دونالد  األمريكي  الرئيس 
احملتل  اجلوالن  بشأن  ترامب 
ألنه  اجلوالن،  سورية  »يعزز 
يف  دولة  اي  هناك  ليس 
السابقة  بهذه  تقبل  العامل، 
اخلطرية، وهي أن مينح شخص 
لشخص  ملكه،  ليس  شيئا 
فهذه  أساسا،  له  ليس 
تطال  أصبحت  دولية  سابقة 
ويصبح  جارتني،  دولتني  كل 
يأتي  أن  من  خوف  لديها 
ويأخذ  كبرية،  دولة  رئيس 
السبب،  وهلذا  أحاديا،  قرارا 
الدول مل تتجاوب، بل  بعض 
يعين  مبا  املوضوع.  رفضت 
طبعا  شبعا،  ومزارع  لبنان 
بالنسبة لنا، هي أرض لبنانية، 
حقوقها لبنانية، وسنعمل كل 
ما يلزم الستعادتها. أوال بوجه 
األخرية  هذه  ألن  إسرائيل، 
عندما  وثانيا  شبعا،  حتتل 
سورية،  إنها  بالكالم  يشار 
نعتقد أنها من ضمن العالقات 
وسوريا،  لبنان  بني  املميزة 
لبنان جيب أن يستعيدها، ألن 
وسنطالب  لبناني  احلق  هذا 

به«.

العالقات  هذه  لليوم  سئل: 
وسوريا،  لبنان  بني  املميزة 
مل ترس إىل ترسيم احلدود، 
أن  وشك  على  لبنان  واليوم 
خيسر أراضي، هل الحقتم هذا 
اخلارجية  وزير  مع  املوضوع 

السوري؟
أجاب: »أعتقد أنه من املرات 
القليلة، لكي ال أقول الوحيدة، 
إن لبنان مبعركة اجلرود، عندما 
جبال  سلسلة  يف  أرضه  حرر 
بغرز  قام  الشرقية،  لبنان 

العلم اللبناني«.

سئل: تتكلم عن املعركة على 
احلدود السورية ضد داعش؟

أجاب: »صحيح، لبنان بعالقاته 
مزيد  إىل  ذهب  سوريا،  مع 
استقالله  على  التأكيد  من 
أرضه  وعلى  وسيادته 
والعالقات املبنية مع سوريا، 
أن  ميكن  ال  العالقات  وهذه 
تكون مميزة، إن مل تكن مبنية 
تأكيدات،  من  سبق  ما  على 
وتعلمني كم عشنا من مشاكل 
أن  إىل  وسوريا،  لبنان  بني 
القبول  من  ملرحلة  وصلنا 
املتبادل يف السفارات وبهذه 
هذا  وعلى  املبنية،  العالقة 
األساس من واجبنا أن نرسم 
احلدود مع سوريا، وخاصة مبا 
والتأكيد  يتعلق مبزارع شبعا، 
واستمرارنا  لبنانيتها  على 
أن  ننسى  وال  بها،  باملطالبة 
وجياهد  يطالب  فصيل  أكثر 
حزب  هو  املوضوع،  هذا  يف 
عالقة مميزة  لديه  الذي  اهلل، 

مع سوريا«.

فأمريكا  تقرر.  أمريكا  سئل: 
وأنت  تريد،  ما  على  حتصل 
الدولي  اجملتمع  إن  تقول 
رفض قرار أمريكا، ولكن هل 
تصبح  أن  حقيقي،  خوف  من 

هناك  إسرائيلية؟  اجلوالن 
القرن،  صفقة  عن  حديث 
رمسي  بشكل  تبلغتم  هل 
بني  سالم  مشاورات  عن 
بني  واإلسرائيليني؟  العرب 

الفلسطنيني واإلسرائيليني؟

نسمع،  كلنا  »أعتقد  أجاب: 
رمسي.  شيء  هناك  وليس 
إمنا ما يتناهى لنا، ال يطمئن، 
واملعين األول بهذا املوضوع، 
اليت  الفلسطينية،  اجلهة  هو 
مباشرا فيه  منها كالما  نسمع 
الكثري من القلق، وما يتسرب 
يوحي  ال  الصفقة،  هذه  عن 
أو  السالم،  على  قادرة  بأنها 
حتى العيش، نتأمل أن تكون 
العدالة،  مبادئ  على  مبنية 
لنستطيع تأمني سالم حقيقي 

وتوازن«.

سئل: هناك من يقول إنه حبكم 
احلقول النفطية املشرتكة بني 
على  فحكما  وإسرائيل،  لبنان 
لبنان يوما ما، أن يعقد صفقة 
سالم مع إسرائيل. هل لبنان 
إىل  حباجة  أصبح  وهل  جاهز، 

هذا املوضوع؟
السالم  »كال، فصفقة  أجاب: 
أبعد من موضوع  إسرائيل  مع 
حقول نفطية، فهي بالنهاية من 
حقنا، إذا كانت يف منطقتنا، 
وإذا كانت خارج منطقتنا فهي 

ليست من حقنا«.

سئل: هناك حقول مشرتكة؟
من  الكثري  »هناك  أجاب: 
العامل،  يف  املشرتكة  احلقول 
أن  وإما  حروبا  تسبب  أن  إما 
السالم  من  مزيدا  تسبب 
يكون  بالبداية  واالستقرار، 
االستقرار ويرى الناس أنه عند 
تقاسم أي مورد أو أي شيء 
مشرتك، على أساس املكاسب 
املادية، وعلى أساس احلقوق 
إمنا  السالم،  فيعم  املتبادلة، 
والغصب  االغتصاب  على 

والقوة فلن يعم السالم«.

سئل: »إذا إسرائيل عدو حتى 
لبنان  حدود  هل  آخر،  إشعار 
وهل  حممية،  إسرائيل  مع 
حزب اهلل حليف التيار الوطين 
احلر على تنسيق كامل معكم، 
ممسك  خارجية  كوزير  وأنت 

بزمام األمور على احلدود؟
وحزب  التيار  »بني  أجاب: 
على   ،2006 منذ  تفاهم  اهلل 
محاية لبنان، وعلى الدفاع عن 
أرض لبنان، ضمن اسرتاتيجية 
الدولة  مفهومنا  دفاعية. حنن 

اللبنانية«.

سئل: »يعين هل يسأل حزب 
اهلل التيار الوطين احلر، قبل أي 

عملية عسكرية على احلدود؟
أكثر  قال  وهو  »كال،  أجاب: 
أي  مع  إنه مل ينسق  مرة  من 
من اللبنانيني، قبل أي عملية، 
ولكن ليس هنا املوضوع، بل 
مسؤولية  هو  احلدود  موضوع 
جزء  الذي  اللبنانية،  الدولة 
يف  اهلل  حزب  فيه  منها 

احلكومة«.
سئل: أصبح يف احلكومة حزب 

باسيل: ال أعتقد أن من مصلحة لبنان أن يكون يف حمور أو مع دولة ضد دولة

اهلل؟

»لكن هذا ليس قرارا  أجاب: 
يأخذه حزب اهلل، هذا قرار يعود 
للدولة اللبنانية، وهلذا السبب 
احلدود،  ترسيم  مبوضوع 
وجوب  مع  موقف  لدينا  حنن 
الوصول إىل اتفاق، ألنه بهذا 
املتحدة،  األمم  عرب  االتفاق 
فإننا  أمريكية  وساطة  عرب  أو 
حنقق ونستعيد أراضي من حق 
اللبنانيني، فعندما حنقق شيئا 
باالتفاق،  أو  بالديبلوماسية 
وهذا  الشيء،  نفس  نتيجته 

مكسب للبنان«.

سئل: لكن أنا أتكلم عن قرارات 
حزب  واليوم  واحلرب،  السلم 
احلكومة  بثقله يف  موجود  اهلل 
اللبنانية، قرار السلم واحلرب 
اليوم، مع من؟ مع حزب اهلل؟ 

أم مع احلكومة؟
مرة  وال  أنه  »أعتقد  أجاب: 
لبنان قام حبرب على إسرائيل، 
ليكون باألصل عند لبنان قرار 

باحلرب.

عملية  صارت  ولكن  سئل: 
أسر جنديني عام 2006؟

كان  املوضوع  »هذا  أجاب: 
وانتهى  أسرى،  تبادل  حجمه 

بتبادل أسرى«.

سئل: انتهى حبرب؟
أجاب: »إمنا أكيد لبنان اليوم، 
ال  وشعبه  ودولته  حبكومته 
يريدون احلرب على إسرائيل، 
أرضهم  محاية  يريدون  هم 
من  ومواردهم  وحدودهم 
إذا  اإلسرائيلية،  االعتداءات 
لبنان،  على  احلرب  فرضت 
وحيمي  يرد  األخري  فهذا 
يقم  مل  لبنان  لكن  نفسه، 
يوما بشن حرب على إسرائيل، 
وليس لديه النية، وليس هذا 
أن  نريده  ما  كل  نتمناه،  ما 
نعيش حبرية وبكرامة وبسيادة 

على األرض«.

سئل: هناك شعور بأنها دولة 
بأن  وهناك شعور  اهلل،  حزب 
لبنان ذهب إىل حضن إيران، 
وخسر عالقاته مع دول اخلليج 
ودول عربية، ماذا يقول وزير 

خارجية لبنان بهذا املوضوع؟
أجاب: »ال أعتقد أن من مصلحة 
لبنان أن يكون يف حمور أو مع 

خيتار  لبنان  دولة،  دولة ضد 
ويقوم  مصلحته،  موقف  بكل 
لبنان  يوضع  أن  ولكن  بها، 
سوئها،  على  واحدة،  خبانة 
من  فليس  حسناتها،  على  أو 
هذا  وليس  لبنان،  مصلحة 
القرار اللبناني، أو حتى بيان 

احلكومة«.

سئل: كيف هي العالقات مع 
السعودية؟

أجاب: »حنن نريدها أن تكون 
جيدة جدا، ألسباب كثرية من 
دول  ومصلحة  لبنان،  مصلحة 
جالية  لدينا  وحنن  اخلليج، 
باخلري  لبنانية كبرية، ساهمت 
قمنا  يوم  ووال  اخلليج،  ببناء 
أن  ونريد  للخليج،  اخلري  بغري 
الشيء  بنفس  اخلليج  يشعر 
السبب  هلذا  لبنان،  اجتاه 
بالتحسن  بدأت  العالقة  هذه 
والعودة كما كانت، مثال برفع 
احلظر، ولكننا نطمح إىل أكثر 

بكثري من ذلك«.

احلظر  برفع  تعين  سئل: 
السعودي على السياح؟

أجاب: »حنن نطمح إىل عالقات 
متطورة وأفضل مما هي عليه 
اليوم، وهلذا نعمل على توقيع 
اتفاقية، لتكون اململكة العربية 
اخلليج  دول  وكل  السعودية، 
ومبساعدته  بلبنان،  معنيني 
من  وباالستفادة  حبمايته، 
ال  وأن  اللبنانية،  القدرات 
رافض  موقف  لديهم  يكون 
لبنان،  عن  مبتعد  أو  معاد  أو 
خيلق  لبنان،  عن  فاالبتعاد 
هذا  مصلحة  من  ليس  فراغا 
األخري، وال من مصلحة الدول 
االقرتاب  بالعكس  اخلليجية، 
التدخل  دون  من  لبنان  من 
هم  كما  الداخلية،  بالشؤون 
التدخل بشؤونهم  ال يسمحون 

الداخلية«.

العربية  اململكة  سئل: 
عن  احلظر  رفعت  السعودية، 
السياح السعوديني إىل لبنان 
الدول  بانتظار  الصيف،  هذا 
تقول  ماذا  األخرى،  اخلليجية 
على  ولبنان  العرب  للسياح 

أبواب الصيف؟
»هم يعلمون وحيسون  أجاب: 
الثاني،  بلدهم  لبنان  أن 
ويعرفون كيف يكون استقبال 
اللبنانيني هلم، ويعلمون مدى 

حمبتهم للبنانيني. هذه العالقة 
والدول  اللبناني  الشعب  بني 
هي  حتديدا،  واخلليج  العربية 
وفيها  إال  مرة  تكن  مل  عالقة 
أن  فيجب  الود،  من  الكثري 
تعود كما كانت، حنن اشتقنا 
وسهال  أهال  هلم  ونقول  هلم، 

بكم يف لبنان«.

صيفا  سيكون  هل  سئل: 
آمنا؟

أجاب: »لبنان بالرغم كل النار 
أن  استطاع  به،  حتيط  اليت 
وعلى  االستقرار  على  حيافظ 
مرحلة  نشهد  وحنن  األمان، 
وإذا  األمن،  من  جدا  جيدة 
أننا  يعين  فهذا  أحد،  انصاب 
وينصاب  انصبنا،  الذين  حنن 
ولكن مل يصب  لبنان،  أحيانا 
أو  اخلليجيني،  من  أحد  أي 
على  دولة  ألي  مواطن  أي 
أرض لبنان، حنن بلد مضياف 
نتضرر  عندما  حتى  ونستقبل 
ونصف  مليون  من  ونتأذى 
سوري من النازحني، ال نظهر 
واملودة  اإلنسانية  إال  هلم 
واحملبة، ألن هذا هو شعورنا 

احلقيقي«.

متهم  لبنان  أن  مع  سئل: 
مع  بالتعامل  عنصري  بأنه 

السوريني؟
دولة  اسم  »أعطين  أجاب: 
كلها،  البشرية  بتاريخ  واحدة 
بالكيلومرت  نازح   200 حتملت 
شعبها،  نصف  املربع، حتملت 
أعطين اسم دولة عربية واحدة 
أو غربية، استطاعت أن تتحمل 
اليوم،  حلد  كلبنان.  وتدفع 
مظهر  أي  يظهر  مل  شعبنا 
يبقى  أن  أدعوه  وأنا  عدائي 
على حمبته وإنسانيته وأخويته 
لضيوفنا، وال مرة حلد اليوم، 
واحدا،  مواطنا  طردت  دولتنا 
من  األكرب  أوروبا  أعتقد  وال 
أحسن  اقتصادها  اليت  لبنان، 
املرات،  بآالف  اقتصادنا  من 
مل تتحمل عدد النازحني الذين 

حتملناه حنن«.

السوريون،  النازحون  سئل: 
عبئا  أصبحوا  إنهم  تقولون 
على لبنان، ذهبت إىل روسيا 
ذهب  عون  ميشال  والرئيس 
طلبتم  هل  روسيا،  إىل  أيضا 
حبل  املساعدة  الروس  من 
مشكلة النازحني؟ أم املساعدة 

لعودتهم؟
أقرب  سوريا  »صراحة  أجاب: 

من روسيا«.

سئل: لكن معظم النازحني هنا، 
معادون للنظام السوري؟

ربطت  مرة  وال  »أنا  أجاب: 
موضوع النازحني فقط، بالعالقة 
إن  أقول  دائما  سوريا،  مع 
هناك قسما يعود بالعالقة مع 
سوريا، وقسما يعود بالعالقة 
والقسم  الدولي،  اجملتمع  مع 
اللبنانيني  لعالقة  يرجع  األكرب 
بأن  باتفاقهم  بعضهم،  بني 
اللبناني،  القانون  يطبقوا 
فليس من الضرورة أن نذهب 
موضوع  خبصوص  روسيا  إىل 
النازحني، أصال الروس قاموا 
أحدا،  يسألوا  ومل  مببادرتهم، 
املبادرة،  هذه  أيدنا  وحنن 
واللبنانيني  تناسبنا  ألنها 
تناسبنا  السبب.  هلذا  أيدوها 
ألنها  أوال  الروسية،  املبادرة 
غطاء  تعطي  كربى،  دولة  من 
ألن  ثانيا  للعودة.  سياسيا 
اللبنانيني متفقون عليها، إمنا 
الروس  يقول  املبادرة،  هذه 
إنها ال تقام مبعزل عن اجلانب 
السوري، بغض النظر عن هذا 
األمر  أن  أعترب  أنا  الشيء، 
لعودة  يقام  الذي  األساسي، 
السوريني إىل بالدهم تدرجييا، 
حتى  وال  واحدة،  مرة  وليس 
غدا، ولكن بالتدريج، وبشكل 
آمن وسليم، هو أن يعطى هلم 
وليس  لعودتهم  مساعدات، 

مساعدات لبقائهم«.

سئل: أموال كاش؟
الشيء  نفس  بل  »ال  أجاب: 
ليعط  هنا،  هلم  يعطى  الذي 
هلم هناك، وال جيب أن يقال 
كل  عدمت ستخسرون  إذا  هلم 
العكس  على  بل  املساعدات، 
يعطى هلم نفس الشيء، وهو 
سوريا  احلياة يف  ألن  أرخص 

اقل كلفة«.

سئل: معالي الوزير، أنا زرت 
إدلب  ريف  يف  عديدة  قرى 
وحلب، درعا مدمرة لالخر، أين 

سيعيشون؟
يف  اللبنانيني  »حنن  أجاب: 
كامال،  اجلنوب  دمر   ،2006
منازهلم  وبنوا خيما إىل جانب 
أن  نقول  ال  حنن  املدمرة، 
فيه  ليس  أماكن  إىل  يعودوا 
أماكن  هناك  بالعكس  سالم، 
كثرية حيصل فيها مصاحلات، 
الناس،  اجتاه  احلكومة  من 
بعضا،  بعضهم  بني  والناس 
وجمموعات  الطوائف  وبني 
حيث  أمكن،  حيث  سكانية، 
حيث  مهدمة،  ليست  املنازل 
إنهم  يقولون  السوريني  أن 
مدارسهم  يف  سيأوونهم 
يستطيعون  حيث  الرمسية، 
قدم،  مبوطئ  يضعوا  أن 
منازهلم،  بناء  ويستطيعون 
وسالم،  أمان  هناك  حيث 
وليس هناك مشكلة سياسية، 
فنحن  النظام،  مع  أمنية  أو 
الناس، جيب  إن هؤالء  نقول 
األكثرية  وهم  يعودوا  أن 
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 رغم التكفري والتهجري... إيزيديو سوريا: ما زلنا هنا

اإليزيدية،  السنة  رأس  عيد  خيتلف  ال 
أعياد  بقية  عن  األمحر«،  »األربعاء 
جزءًا  العيد  فقدان  جلهة  السوريني، 
يف  طقوسه.  من  وكثريًا  روحه،  من 
ثلثي  حواىل  هاجر  األخرية،  السنوات 
قرى  وخلت  السوريني،  اإليزيديني 
بأكملها من سكانها. فيما أصّر البعض 
يف  بعيدهم  واحتفلوا  البقاء،  على 

منتصف الشهر احلالي.
خلت »غابة احلّمة«، يف ريف  احلسكة | 
احلسكة الغربي، من زوارها اإليزيديني، 
إذ اختار من تبقى منهم االحتفال بعيد 
منازهلم،  يف  اإليزيدية  السنة  رأس 
االحتفال.  وأماكن  الغابات  فهجروا 
حييي لواء نعمان طقوس رأس السنة، 

أيهم مرعي

أجرة، ليزور قريته ويطمئن على  سائقًا لسيارة 
حال املنازل يف شكل َدوري. يقول لورنس، الذي 
لـ«األخبار«:  أملانيا،  إىل  وأوالده  أسرته  هاجرت 
يف  احلرب  ظروف  حتّمل  واجيب  من  أن  »رأيت 
أجدادي«.  أرض  هنا، يف  البقاء  فقررت  البالد، 
يعرب الشاب عن تفاؤله باملستقبل الذي »سيكون 
أفضل بعد أن تضع احلرب أوزارها، ونعود للعيش 
ــ  بسالم«. ويف قرية كرنكو على طريق عامودا 
احلسكة، يواصل العم جالل زبري كوري، صموده. 
يؤكد لـ«األخبار« أن »بقاء إيزيدي واحد على هذه 
األرض، يعين بقاء الديانة اإليزيدية اليت يكتمل 

بها مجال لوحة األطياف السورية«.
إيزيديو عفرين: »اإلسالم قسرًا«

مل تؤثر احلرب كثريًا على سكان القرى اإليزيدية 
يف ريف عفرين، حتى جاء الغزو الرتكي. وشّكل 
الفرار  األخري خطرًا كبريًا عليهم، ليقرر معظمهم 
باجتاه حلب وتركيا والعراق، فيما بقي قرابة 10 
الرتكي  االحتالل  رمحة  حتت  السكان  من  آالف 
واجملموعات التابعة له. وينقل كثري من إيزيديي 
احلسكة عن أقرانهم يف عفرين، أن »كل من بقي 
أجربته امليليشيات املسلحة على إشهار إسالمه«. 
يعيشه سكان  مرير  »واقع  على  املصادر  مع  وجتجُ
تلك القرى، وخسر كثري ممن هجّروا ممتلكاتهم، 

اليت اعتربت غنائم حرب للغزاة اجلدد«.
»القادم أجمل«؟

يقول  بالده.  إىل  حنينه  سعيد،  دعيج  في  خيجُ ال 
أوروبا،  أرى  أن  أستطع  مل  أعوام  أربعة  »طوال 
إال كباقة ورد مجيلة، لكنها بال روح أو رائحة«. 
وأجسادنا  سوريا،  يف  بقيت  »أرواحنا  ويضيف 
فقط هنا«. يؤكد الرجل أن »قرار العودة حتمي، 
ويوضح  مناسبة«،  الظروف  تكون  حينما  لكن 
السوريني  من  كثرية  عائالت  »مع  يتواصل  أنه 
واإليزيديني ممن غادروا يف احلرب. اجلميع ينتظر 
ليعودوا  السالم،  أوزارها ويعم  احلرب  أن تضع 
بدوره سعيد  يؤكده  أمر  وبلداتهم«.  قراهم  إىل 
»كل من ترك قريته مل يقدم  درويش، ويقول 
على بيع ممتلكاته، وهذا مؤشر إجيابي على أنهم 
ثرًا  ينتظرون اللحظة املناسبة للعودة. أثق بأن كجُ
مّمن غادروا سيعودون، وستعود القرى لتنبض 

باحلياة من جديد. هو يوم لن يكون بعيدًا«.
ملحة

تتباين  اإليزيدية.  الديانة  أتباع  هم  اإليزيديون، 
ويعدها  الديانة،  ظهور  تاريخ  بشأن  الروايات 
البعض انبثاقًا عن الديانة البابلية القدمية، فيما 
عن  املنشقة  الفرق  »إحدى  أّنها  آخر  بعض  يرى 
للديانة  »تطّور  أنها  آخرون  ويؤكد  اإلسالم«، 
اللغة  اليوم  اإليزيديون  يتحدث  الزرادشتية«. 
كانوا  أّنهم  الدراسات  بعض  وترى  الكردية، 
اللغات  عن  تفّرعت  بهم،  خاصة  لغًة  ميتلكون 
الكردّية،  اللغة  أساس  كانت  وأنها  الرافدينية، 
لكّنها اضمحلت تدرجيّيًا. لإليزيديني طقوس دينية 
والعراق  سوريا  من  كل  يف  ميارسونها  متعددة 
بأرحيية. وهلم معابد مهمة، أبرزها معبد »اللش« 
يقصدونه  حمّج،  مبثابة  يعترب  الذي  العراق،  يف 
من  األخري  األسبوع  يف  السنة،  يف  أيام  سبعة 
أيلول. لإليزيديني أعياد متعددة، أبرزها »األربعاء 
عّد هذا  األمحر«، )بالكردية »جار مشه صور«(. يجُ
تفل به يوم األربعاء  اليوم »عيد خلق الكون«، وحيجُ
الشرقي  التقويم  وفق  نيسان،  شهر  من  األول 

القديم، وهو بداية السنة اإليزيدية.

لم تكن »تغريبة اإليزيديني السوريني« بقسوة ما جرى يف 
العراق، لكن نتائجها ال تقّل خطورة )أ ف ب (

قرية  يف  األمحر«،  »األربعاء  باسم  املعروف 
»السليمانية« بريف احلسكة الشمالي. هاجر معظم 
سكان القرية بفعل احلرب، وتقلص عدد قاطنيها 
من 150 عائلة إىل مخس عائالت فقط. ويتكّرر 
املشهد يف معظم القرى اليت يقطنها اإليزيديون، 
درويش،  سعيد  يستسلم  مل  احلسكة.  ريف  يف 
مع  وقّرر  اهلجرة،  لفكرة  جوان«،  بـ«أبو  امللقب 
عائلته البقاء. يستقبل أبو جوان يف منزله ضيوفه 
املهنئني بـ«األربعاء األمحر«، من خمتلف مكونات 
اجملتمع. يستذكر الرجل يف حديث مع »األخبار« 
أفراحنا  »كانت  يقول  احلرب.  قبل  ما  أعياد 
ورقصاتنا تبهج حتى الطبيعة، اليت كنا نشعر أنها 
حتتفل بنا يف كل نيسان«. ويضيف »صحيح أن 
البهجة اختلفت والعيد بات حبيس املنازل، ومل 
تعد له نكهته السابقة، لكنه بالتأكيد أمجل من أي 

عيد يف أي مكان آخر«.
»التغريبة«

حبسب إحصاءات قام بها ناشطون يف عام 2010، 
بغية إنشاء مجعية إيزيدية، جتاوز عدد االيزيديني 
بني  يتوزعون  كانوا  ألفًا،   50 سوريا  عموم  يف 
احلسكة وعفرين. يف السنوات األوىل من احلرب، 
تناقص العدد إىل أقل من 20 ألفًا، بعد موجة هجرة 
حادة حنو العراق، وتركيا، وأوروبا. اندلعت شرارة 
هجرات اإليزيديني من سوريا عقب فتك اإلرهاب 
النصرة«  »جبهة  كانت  وقتاًل.  خطفًا  بأوالدهم 
سّباقة يف هذا اإلطار، حني شّنت هجمات عنيفة 
على قراهم، وكان من أبرزها اهلجوم على قرية 
»األسدية« )جنوب رأس العني(، يف شهر آب من 
»داعش« بدفع  عام 2013. الحقًا، تكّفل تنظيم 
اليت  اجملازر  عقب  اهلجرة،  إىل  تبّقى  من  معظم 
 .)2014 )عام  العراق  يف  أقرانهم  حبق  ارتكبها 
بقسوة  السوريني«  اإليزيديني  »تغريبة  تكن  مل 
من  نتائجها  لكن  العراق،  سنجار  يف  حصل  ما 
حيث تهديد الوجود اإليزيدي ال تبدو أقل خطورة. 
وتدّلل على ذلك هجرة أهالي قرى بأكملها، مثل 
قرى  من  وغريها  وهيشري،  وبرزان،  موتسكو، 
يروي  وهو  دموعه  سعيد  دعيج  احلسكة. حيبس 
قريته  من  وعائلته  هجرته  أسباب  لـ«األخبار« 
أربع  قبل  أملانيا،  إىل  احلسكة،  بريف  »جدالة«، 
يف  أهلنا  حبق  داعش  فعله  »ما  يقول  سنوات. 
العراق كان جرس اإلنذار، كما تعرض كثري من 
أهلنا يف سوريا للخطف والتهديد على يد النصرة 
الفرار، لضمان  وداعش وغريهما. اضطررنا إىل 
»اإليزيديني  أن  الرجل  يؤكد  أوالدنا«.  مستقبل 
وتبعاتها،  باحلرب  هلم  طاقة  ال  مساملون  أناس 
تعيش  كانت  حمدودة  أقلية  يشكلون  أنهم  كما 
األخرى،  املكّونات  مجيع  وسط  وتعايش  بسالم 
لكن اإلرهاب ال يهتم بالتفاصيل«. يشرح سعيد 
اإليزيدية من سوريا جاءت  »اهلجرة  أن  درويش 
الظروف  بسبب  كانت  األوىل  مرحلتني،  على 
االقتصادية الصعبة يف الثمانينيات، والثانية يف 

السنوات األخرية بفعل اإلرهاب«.
مرارة وصمود

رغم التهديد الذي طال عائلته، وخطف ولده، مل 
االبتعاد  فكرة  استيعاب  درويش  سعيد  يستطع 
عن قريته. يقول »قررت البقاء، ولو كان الثمن 
حياتي«. ويضيف »فكرة اهلجرة كانت بالنسبة إلّي 
موتًا ونهاية«. أّما لورنس حسو، فلم حيتمل البقاء 
ذكرياته،  محل  فقّرر  هيشري،  قرية  يف  وحيدًا 
واالنتقال إىل مدينة احلسكة. لكنه يستثمر عمله 

الساحقة، أنت تعلمني كم من 
نازح سوري معه بطاقة نزوح، 
ثم  سوريا،  إىل  ويدخلون 
لبنان،  يف  ويعملون  يعودون 
نزوح  مساعدات  ويأخذون 
مساعدات  وصحية  سكنية 

اجتماعية وتربوية«.

برئاسة  لبنان  ملاذا  سئل: 
كان  الذي  عون  ميشال 
للنظام  االعداء  أشرس  من 
اليوم  املاضي،  يف  السوري 
أكثر من يطالب بعودة سوريا 
للجامعة العربية، ليس مفهوما 
ميشال  برئاسة  لبنان  موقف 
عون والتيار الوطين احلر، وما 
لسوريا يف  العداء  عن  نعرفه 

املاضي.
سوريا  كانت  »عندما  أجاب: 
حنن  املاضي،  يف  لبنان  يف 
واجهناها  الذي  الوحيدون 
إىل  تعود سوريا  عندما  وقلنا 
أحسن  معها  سنقيم  سوريا 

العالقات«.

ان  تريد  ملاذا  واليوم  سئل: 
تردها اىل احلضن العربي؟.

أجاب: »ألنه من مصلحة لبنان 
ومصلحة  سوريا  ومصلحة 
اجلامعة العربية، وأنا أؤكد لك 
أنه مل حيصل أي اتصال بيين 
السوريني  وبني  األقل  على 
مبوضوع عودتهم، أنا رأيت أنه 
من مصلحتنا أن تعود سوريا، 
بهذه  علي  وسجليها  تذكريين 
املقابلة: سيأتي اليوم القريب 
اليت كل الدول العربية تطالب 
بعودة سوريا ألنه من مصلحتنا 
باحلضن  سوريا  تبقى  أن 
العربي وال نرميها يف أحضان 

أخرى«.

اليوم  الوزير  معالي  سئل: 
قتلوا  شخص  مليون  نصف 
وشعب نزح بأكمله إىل داخل 
سوريا وإىل خارج سوريا، هل 
ببشار  العربية  اجلامعة  ستقبل 

األسد بني صفوفها؟.
نصف  هناك  »ألنه  أجاب: 
شعب  وهناك  قتلوا  مليون 
الشعب  هذا  على  جيب  نازح 
العربي،  حضنه  إىل  يعود  أن 
العرب  حنن  خنسر  ال  كي 
مشردا  ونرتكه  عربيا  شعبا 
يف العامل، كلنا نقول ولبنان 
نتدخل  ان  نريد  ال  إننا  أوال 
والسوريون هم يقررون وحنن 
معهم بقرارهم إن اختاروا بشار 
األسد أو مل خيتاروه ال يعنينا 
ال حنن وال الدول االخرى، هذا 
السوري،  الشعب  يعين  األمر 
يصبح  لكي  )كان(  القتال 
لندعهم  دميقراطية،  هناك 
وانتخاباتهم  بدميقراطيتهم 

احلرة أن يقرروا هذا األمر«.

سيشهد  لبنان  كان  إذا  وعما 
ثورة اجتماعية تتخطى األحزاب، 
إذا  األرض  إمساك  وإمكانية 
»أنا  باسيل:  قال  حصلت، 
وال أي يوم استطيع ان افكر 
انين جزء من سلطة او تركيبة 
ندعو  كنا  من  حنن  ونظام، 
ورفض  الثورة  إىل  الناس 

طبقة  على  واالنقالب  الفساد 
اىل  البلد  اوصلت  سياسية 
ما هو عليه، امنا ان ال يكون 
خاضعا ال لفوضوية وال ألجندات 
خارجية، وأن تكون نقمة حمقة 
وواعية،  ورشيدة  الناس  من 
نطالب  دائما  فنحن  أكيد 
اجملتمع املدني بالتحرك وما هو 
اجملتمع املدني سوى الناس، 
فليس هناك اي جمتمع بالعامل 
األحزاب  حزبيا،  فقط  يكون 
تأخذ  السياسية  والتيارات 
اكثر  لالسف  بلبنان  حصصها 

النها تلحق الطوائف«.

يعرف  ال  اجلوع  لكن  سئل: 
طائفة!

ولذلك  باملئة،  »مئة  أجاب: 
نصلح  أن  إما  الضروري  من 
باألشياء  للناس  الوضع  حنن 
اليت نطالب بها، واليت بعض 
األوقات ال يرضى بها الناس، 
ان ينقلبوا  الناس  أو من حق 

علينا«.

سئل: هل صحيح أن االقتصاد 
اللبناني على شفري االنهيار؟.

اللبناني  »االقتصاد  أجاب: 
ليس على شفري االنهيار، فنحن 
املعروفة،  باالجراءات  قمنا 
وصفة طبية اقتصادية صحية 
معروفة ال ختطئ، وال نستطيع 
فقط  ننقذ  ان  اعتمدناها  اذا 
قياسية  بسرعة  بل  االقتصاد 
ونشاطه،  حيويته  يستعيد 
أمام  فنحن  بها  نقم  مل  وإذا 

خطر االنزالق املتمادي«.
قدمها  اليت  االلتزامات  وعن 
قال  »سيدر«،  ملؤمتر  لبنان 
باسيل: »هي ليست التزامات 
بقدر ما انها اصالحات جيب ان 
ملن  حباجة  ولسنا  بها،  نقوم 
يفرضها علينا، فنحن اخرتناها 
اقبل  ال  انا  لذا  وفرضناها، 
ان يتكلموا مبنطق ان مقررات 
مؤمتر سيدر الزام دولي علينا 
آخر  شيء  مقابل  يصبح  وقد 
هذه  مصلحتنا،  من  وليس 
االصالحات جيب ان نقوم بها، 
اذا هناك دول تربط مساعدتها 
فليكن  فعظيم،  بتحقيقها  لنا 
ليقوم  للبعض  اضافيا  حافزا 
كم  ولكن  االصالحات،  بهذه 
نطالب  وحنن  الوقت  من  لنا 
باملوازنة،  االصالحات،  بهذه 
باالقتصاد، بالتهرب الضرييب، 

باهلدر، بالفساد«.
السياسة  عن  متحدثا  وأضاف 
بدوامة:  »نعيش  حيث  املالية 
إذا تركنا اللرية تنهار كارثة، 
ودعمنا للرية تكلفته كبرية، يف 
الوقت الذي نستطيع ان نعتمد 
سياسة مالية حتفظ االستقرار 
وارباح  الفوائد  وختفض 
املركزي  والبنك  املصارف 
واملنظومة املصرفية اليت هي 
عصب اساسي من اقتصادنا، 
عليها  حمافظني  نبقى  ولكي 
امام  مقبوال  رحبها  وليكون 
ودفشه  االقتصاد  انعاش 
اىل املزيد من االنتاجية، أمور 
املشاهد  تهم  ال  ميكن  كثرية 
لبنان  ان  نقول  وامنا  العربي، 
قوي  واقتصاده  قوي  بلد 
ان  على  وقادر  قوي  وشعبه 
ينهض بسرعة، وليس مطلوبا 

إال ان الدولة عرب هذه املوازنة 
انها  املتتالية  واالصالحات 
للمبادرة  الالزم  الدفع  تعطي 
وللقطاع  لبنان  يف  الفردية 
اللبناني  ولالنسان  اخلاص 

القوي«.

هي  ما  سألتك  اذا  سئل: 
هي  ما  الوحيدة  لبنان  مشكلة 

اول فكرة ختطر ببالك؟.
اخلارج  »جتاذبات  أجاب: 
كل  خط  على  فنحن  الكثرية، 
اخلارج  يف  التقاطعات  هذه 
الداخل  ويف  الشد  هذا  كل 
متنوع  بلد  فنحن  التجاذبات، 
مثن  يدفع  انه  درجة  إىل 
ان  ما  تنوعه، استطعنا مبكان 
دائما  ولكن  التنوع،  نعيش 
تأتي اليد من اخلارج اليت هي 
تتقامسنا  ودائما  منا  أقوى 
الدولية  والتوجهات  بالطوائف 
هي  الوصفة  واالقليمية، 
الكاملة  لبنان  استقاللية 
حنن  واقتصاديا،  سياسيا 
مستقلني  نكون  ان  نستطيع 
مصاحل  االعتبار  بعني  آخذين 
دون  من  ومصلحتنا  اآلخرين 

ان نكون توابع«.

ستصبح  ما  يوما  »هل  سئل: 
اللبنانية،  للجمهورية  رئيسا 

هل تطمح لذلك؟.
أجاب: »طالب الشيء فاقده، 
وهذا  املرحلة،  بهذه  خاصة 
املوضوع ال احب ان اتكلم به 
طاملا العماد عون مبا ميثل لي 

هو على سدة الرئاسة«.

قيل له: »انا ال اتكلم اآلن«. 
سابق  شيء  كل  »أعلم  فرد: 
املناسب  من  ليس  ألوانه 

التكلم به«.

على  قلق  انت  هل  سئل: 
املسيحيني يف لبنان؟.

على  طبعا  قلق  »انا  أجاب: 
عليهم  وأقلق  املسيحيني 
إىل  فانظري  الشرق،  يف 
إىل  العراق،  إىل  فلسطني، 
األردن وسوريا مؤخرا، وانظري 
أنا  له،  يتعرض  وما  لبنان 
اللبناني  التنوع  كل  على  قلق 
املشرقي،  التنوع  كل  وعلى 
قلقي  يساوي  عليهم  وقلقي 
وقعت  عندما  املسلمني.  على 
يف  اجنرحت  نيوزيالندا  حادثة 
سريالنكا  حادثة  مثل  الصميم 
التطرف  يف األمس، ألن هذا 
يولد تطرفا دائما. واعترب اننا 
جسر بني الطوائف بني الشرق 
والغرب، وحنن جسر التواصل 
لبنان  قوة  هذه  اآلخر،  لقبول 
وقدرته ال مسيحي وال مسلم 
وإال سيفقد رسالته وفرادته، 
العرب  مصلحة  من  وهلذا 
ال  لذلك  عليها،  حيافظوا  ان 
مبحور،  لبنان  يكون  ان  نريد 
فهو قادر ان يكون على كل 
يتناقض  ان  دون  احملاور 
ودون ان ينفجر وهكذا يؤمن 
مصلحته واحملور الذي يناسبه 
وكل  االخر،  اىل  به  يذهب 
شيء ال يناسبه يرفضه هكذا 
ارى لبنان، عندما يصبح لبنان 
ذا لون واحد وبه احادية فهذا 

ليس لبنان«.

باسيل: ال اعتقد....
تتمة املنشور على الصفحة 11
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إعــالنـات

 2019 أيــار   4 Saturday 4 May 2019الـسبت 

يـتقدم اختصاصي طب األطفال الدكـتور سام 
نـصـّار بـأحر التـهاني من الـجالية بـمناسبة 

حـلول شـهر رمـضان املـبارك، شهر اخلري 
والعطاء.. جعل اهلل صيامه مقبوال للجميع.       

Add: 192 Northam Ave, Corner Eldridge Rd. Bankstown

Kids Clinic is an established paediatric Clinic and Early Intervention Service providers (NDIS). They aim 
to provide children and their families with goal based, family-centred therapy in a fun and supportive 
environment.
Dr Nassar and his team at Kids Clinic are passionate about providing quality based paediatric and 
intervention services in a holistic framework.  
The Kids Clinic and Dr Sam Nassar have recently been recognised as Best Rated Paediatric Clinic in 
Sydney.
Kids Clinic team is always expanding and changing to continue to provide consistent high quality 
Paediatric and therapy services for children and families in the community.

رمـضان كـريـم
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الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

 أتـمنى لكـم ولعائـالتـكم شــهر رمــضان ملـيء بالـسالم 
والـربكـة.

رمـضان كــريم

Jihad Dib MP

Ramadan Kareem. 
Wishing you and 

your families all the 
best for a blessed 

and peaceful month 
ahead.

Member for Lakemba
Shadow Minister for Education

P 9759 5000,  F 9759 1945, E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Level 3, Roselands Shopping Centre, P.O. Box 5 Roselands NSW 2196

my very best wishes 
of health, peace and 

السيناتور شوكت مسلماني يهنئ

Ramadan 
Kareem

العربية  الجالية  من  التهاني  بأحر  أتقدم 
واالسالمية بحلول شهر رمضان املبارك،  جعله 

اهلل شهر خري وصيام وبركات على الجميع .
رمضان كريم

prosperity to the 
Arabic and Muslim 
Community during this 
season of Ramadan. 
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اعــالنات

I am honoured and privileged to send you this message of Ramadan, the most important and auspicious month of the Islamic calendar. 
Ramadan is an incomparable blessing from Allah in so many ways. During this holy month, fasting, prayer, charity, and in fact all 
good deeds ordered by our Creator are rewarded manyfold when compared to other days and months of the year. Ramadan is a time 
of assessment of our spiritual health and is like spring when everything comes to life, dry grass and trees start to thrive and flowers 
bloom after a cold winter.  
Ramadan is a time when we are urged to practise our humanity towards Allah’s creatures, to recognise and practise the goodness 
that Allah has created within us as human beings, showing sympathy for the plight of those who may be suffering or in need and in 
fact placing ourselves in the position of others less fortunate, to experience their plight. It is a time to reflect on the direction of our 
lives and our priorities and on the relationship with family, friends, neighbours and indeed humanity in general. Let us also not lose 
the opportunity to strengthen our relationship with our Creator.
We are reminded of the Last Sermon of our Prophet Muhammad (peace be upon him) on the Plains of Arafat when he spoke about 
the upcoming month of Ramadan. We should carefully read and ponder over this message of the Prophet before every Ramadan to 
prepare ourselves mentally and physically for the sacred month. He (peace be upon him) said: 
“Oh people! A great month is coming to you, a blessed month and a month in which there is one night that is better than a thousand 
months. A month in which Allah has made it compulsory upon you to fast by day, and voluntary to pray by night. Whoever draws 
nearer to Allah by performing any of the voluntary good deeds in this month shall receive the same reward as is for performing an 
obligatory deed at any other time. And whoever discharges an obligatory deed in this month shall receive the reward of performing 
seventy obligations at any other time. It is the month of Sabr (patience), and the reward for sabr is Heaven. It is the month of kindness 
and charity. It is a month in which a believer>s sustenance is increased. Whoever gives food to a fasting person to break his fast, shall 
have his sins forgiven, and he will be saved from the Fire of Hell, and he shall have the same reward as the fasting person, without the 
latter>s reward being diminished at all.”
So, my sisters, brothers, and friends, let us take this golden opportunity to reap the rewards that Allah swt has promised for those who 
patiently persevere in His Obedience.  
On behalf of Muslims Australia - AFIC, I wish you  a blessed, joyous and inspirational Ramadan. May Allah swt accept our fasting, 
prayer and good deeds and actions during this holy month! Ameen.
I also wish  your readers and all Australians, Insha’Allah, a Happy Eid ul Fitr to mark the completion of this  blessed and glorious 
Ramadan.

In the Name 
of Allah, Most 

Gracious, Most 
Merciful

Assalaamu
 Alaikum

Wasalaamu Alaikum
Ramadan Kareem
Dr Rateb Jneid
Muslims Australia - AFIC
President 
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اعــالنات

Ramadan
Mubarak

On behalf of our Government, I send my warmest greetings to every Victorian of Islamic 
faith as you observe Ramadan. 

 
communities make to Victoria every day.

Our Government will always support Victorians to practice their faith and celebrate 
their traditions, here in the multicultural state we have so proudly built together.

To every Victorian of Islamic faith – I wish you, and your loved ones, a blessed Ramadan.  

A MESSAGE FROM THE PREMIER

“AUTHORISED BY D. ANDREWS, PARLIAMENT HOUSE, MELBOURNE VIC 3002”
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مـقاالت وتـحقيقات

كان  العمل،  قانون  وُضع  عندما 
أنه  يلحظ  فلم  عاديًا،  الظرف 
يمكن أن تمرّ ظروف »غري عادية« 
واقعة  بالد  اليوم.  نعيشها  كالتي 
معها  تلجأ  اقتصادية  أزمة  يف 
عمّالها  صرف  إىل  املؤسسات 
يزال  ال  فيما  أبوابها،  وإقفال 
تعديل  آخر  عند  متوقفًا  القانون 
عام 1970. يف ظل هذا القانون 
حماية  عناصر  أيّ  يحمل  ال  الذي 
املؤسسات  سرّحت  لألجراء، 
العام املاضي آالف العمّال، وقفت 
موقف  إزاءهم  العمل  وزارة 
شروط  لـ»تحسني  الساعي 
صرفهم«، من دون اتخاذ أي تدبري 

يحميهم من التعسّف.
فردية  عمل  شكوى   4000
موجودة اليوم أمام مجالس العمل 
التحكيمية يف املحافظات الخمس. 
هذا الرقم هو »الخالصة« املوّثقة 
أعمالهم  من  تعسّفًا  صُرفوا  ملن 
العام املاضي، ويف األشهر الثالثة 
فيما  الجارية،  السنة  من  األوىل 
حّققت وزارة العمل، عام 2018، 
فردية  عمل  شكوى   1793 يف 
وعملت على حل الجزء األكرب منها 
صاحب  بني  الوساطة  طريق  عن 

العمل واألجري.
»الرسمي«  الرقم  أن  ذلك  يعني 
من  أقل  اىل  وصل  للمصروفني 
ستة آالف بقليل. إال أن هذا ليس 
من  جيش  ثمة  النهائي.  الرقم 
أمورهم  يحّلون  ممن  املصروفني 
وال  العمل،  صاحب  مع  »حبيًا« 
وال  العمل  مجالس  بهم  تعرف 
ثالث  قبل  الوصية.  الوزارة 
سنوات، المست تقديرات أعداد 
ويف  آالف،  العشرة  عتبة  هؤالء 
ألفًا.   11 الـ  حدود   2017 عام 
األعداد  أن  يف  شك  »ال  اليوم، 
ستزيد«، يقول الباحث يف نشرة 
محمد  للمعلومات«  »الدولية 
تناهز  أن  متوّقعًا  الدين،  شمس 
15 ألفًا. وهو رقم يمكن تحصيله 
يف  العمل«  »ترك  إفادات  من 
الضمان. لكن، العداد ال يقف هنا. 
يوم  يُصرفون يف كل  فهناك من 
بال صخب، خصوصًا من العاملني 
كالبناء  الهامشية  القطاعات  يف 

والزراعة وغريهما.
أنجل بوليغان - املكسيك

ثالث  منذ  حزين.  »الواقع 
سوءًا«،  يزداد  الوضع  سنوات 
عمل  مراقبة  دائرة  رئيسة  تقول 
األجانب واملتابعة مللف املصروفني 
مارلني عطا اهلل. وتوضح: »سابقًا 
ملفات   4 حواىل  نتلقى  كنا 
بني  فنتلقى  اليوم  أما  أسبوعيًا، 
9 و10 ملفات«. ثمة مؤشر آخر 
على ازدياد حدة األزمة، وهو عدد 
تقدّمت  التي  التشاور«  »طلبات 
بها مؤسسات العام املاضي إلنهاء 
بلغت  وقد  لديها،  العاملني  عقود 
55 طلب تشاور. ثمة زحمة يف 
طلبات الصرف، يمكن االستدالل 
عليها من »تفرطع« الطلبات بني 
يقصد  من  فمنهم  عديدة.  جهات 
االتحاد العمّالي العام، ومنهم من 
يلجأ إىل االتحاد الوطني لنقابات 
وآخرون  واملستخدمني،  العمّال 
اللبناني  املرصد  يستشريون 
واملوظفني.  العمّال  لحقوق 
املرصد،  يورده  رقم  آخر  بحسب 
»يستحوذ الصرف التعسفي على 
االستشارات  مجمل  من   %47,8
التي تردنا«. فيما يشري كاسرتو 
الوطني  االتحاد  رئيس  عبداهلل، 
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الصرف التعّسفي بـ»رعاية« وزارة العمل: القانون ال حيمي... املصروفني
لنقابات العمّال واملستخدمني، إىل 
أن »االتحاد وحده أحصى 3 آالف 
حالة صرف العام املاضي، وبحدود 

200 شخص العام الجاري«.
»الصرف من العمل شغّال بشكل 
األسمر،  بشارة  يقول  يومي«، 
العام،  العمّالي  االتحاد  رئيس 
بـ»متعهّدي  االتحاد  دور  مشبّهًا 
على  نعمل  حيث  املوتى،  دفن 
تمهيدًا  العمّال  أمور  تسوية 

إلرسالهم إىل بيوتهم«!
»تحسني« شروط الصرف

العمل  قانون  املادة 50/و من  من 
رحلتها  يف  املؤسسات  تنطلق 
إذ  فيها،  العاملني  تسريح  نحو 
تمنح هذه املادة »إجازة« لصاحب 
العمل لـ»إنهاء بعض أو كل عقود 
املؤسسة  يف  الجارية  العمل 
أو  قاهرة  قوّة  اقتضت  حال  يف 
هذا  فنية  أو  اقتصادية  ظروف 
املؤسسة  حجم  كتقليص  اإلنهاء، 
أو  بآخر،  إنتاج  نظام  استبدال  أو 
التوّقف نهائيًا عن العمل«. أعطت 
هذه املادة »الحق« لصاحب العمل 
لديه،  األجراء  برقاب  لإلمساك 
التشاور  طلبات  كل  ليست  إذ 
أزمة  تعاني  املؤسسة  أن  تعني 
مادية. مع ذلك، استنادًا ملا وّفره 
العمل  صاحب  يتقدّم  القانون، 
العمل  وزارة  لدى  تشاور  بطلب 
املوظفني  إعالم  من  شهرٍِ  قبل 
األخرية  تحّقق  أن  على  بالصرف، 
يف الطلب بـ»االطالع على موازنة 
للمؤسسة  سنوات  ثالث  آخر 
عطا  تقول  األجراء«،  وإفادات 
وتبدأ  التبليغ،  يأتي  بعدها،  اهلل. 
تنهال  الفردية  العمل  شكاوى 
و»توجيه  لتسجيلها  الوزارة  على 
شكوى  لتقديم  املصروف  العامل 
التحكيمي  العمل  مجلس  أمام 
لحفظ حّقه ضمن املهلة القانونية 
املسموح بها، وهي شهر فقط«. 
سوى  هنا،  للوزارة،  وظيفة  ال 
الصرف«،  شروط  »تحسني 
السابق  العمل  وزير  بحسب 
ما  غالبًا  لذلك،  القزي.  سجعان 
يقبل املصروفون بالحل »الحبّي« 
أحيانٍ  يف  جاء  ولو  الوزارة،  يف 
لسببني:  حسابهم،  على  كثرية 
يف  األدنى  الحدّ  تحصيل  أولهما 
من  اليأس  وثانيهما  األزمة،  ظّل 

سلوك درب القضاء الطويل.
مجالس »التدوير«

اتشكى«.  روح  عاجبك  »مش 
ما  على  العبارة  هذه  تنطبق 
الفردية  العمل  دعاوى  يف  يحصل 
العمل  مجالس  إىل  تصل  التي 
تفشل  فعندما  التحكيمية. 
يبقى  ال  العمل،  وزارة  وساطة 
أمام املصروف سوى سلوك درب 
القضاء. لكن، هذه دونها سنوات 
طويلة، ما يشّكل مخالفة صريحة 
للمادة 80 من قانون العمل التي 
العمل  »مجالس  أن  على  تنص 
أمامها  املرفوعة  بالقضايا  تنظر 
كما  املستعجلة«،  بالطريقة 
»أمام  أن  على  املادة 50  شدّدت 
أشهر   3 مهلة  العمل  مجالس 
للبت بالقضية املطروحة أمامها«.

أما  القانون.  عليه  ينص  ما  هذا 
واقعًا، فإن القضايا العمّالية التي 
تقبع  االستعجال  صفة  تحمل 
وست  ثالث  بني  املجالس  يف 

سنوات.
اىل  كريم  قاسم  املحامي  يلفت 
عمّالية  شكوى   1128 وصول 
فردية إىل مجلس العمل التحكيمي 

جرى   ،2019 عام  بريوت  يف 
تدويرها عن أعواٍم سابقة، إضافة 
اىل نحو 1009 شكاوى جديدة. 
يف جبل لبنان، نحو 450 من أصل 
»مدوّرة«  شكاوى  هي   1100
الحال  وكذلك  سابقة،  أعواٍم  عن 
ولبنان  والنبطية وزحلة  يف صيدا 
إىل  ذلك  كريم  يعزو  الشمالي. 
جملة أسباٍب، يف مقدّمها النقص 
العمل  مجالس  غرف  عدد  يف 

راجانا حمية
مثاًل،  املحافظات.  يف  التحكيمية 
يف جبل لبنان، هناك ثالث غرف 
شكوى   1200 من  ألكثر  فقط 
بني  ما  اىل  الحاجة  فيما  سنويًا، 
بريوت  يف  غرف.  وسبع  خمس 
منها.  أربع  تعمل  غرف،  خمس 
تكمن  مثاًل،  النبطية،  غرفة  يف 
الذي  القاضي  أن  يف  املشكلة 
التحكيمي  العمل  مجلس  يرأس 
الرئيس  نفسه  الوقت  يف  هو 

ورئيس  النبطية  ملحكمة  األول 
محكمة االستئناف املدنية ورئيس 
الهيئة االتهامية. وكذلك الحال يف 

غرفٍ أخرى.
منها  للتأخري،  أخرى  أسباب  ثمة 
الحكومة  مفوّض  مطالعة  »مثاًل 
 3 تستغرق  التي  الرأي  إلبداء 
تؤجل  أخرى  أشهر   3 ثم  أشهر، 
خاللها الجلسات إلبداء الرأي بها، 
ملزمة،  غري  استشارة  بأنها  علمًا 
القضائية«  العطلة  اىل  إضافة 
بحسب كريم. هذه تسعة أشهٍر 
أحد  غياب  إليها  يضاف  كاملة. 
املربر  والجهل  الشكوى  أطراف 

التقاضي  بإجراءات  األجراء  لدى 
أمد  تطيل  عوامل  كلها  والتبليغ، 
كريم  يشري  هنا،  من  املحاكمة. 
إىل أن »معدّل بتّ الشكاوى يبدأ 
بأربع سنوات ويمتد إىل حدود 6 
سنوات يف حال كان األجري هو من 
وجود  حال  أما يف  الدعوى،  يتابع 
تستغرق 3 سنوات«،  فقد  محاٍم 
الدعاوى  من  الكثري  أن  عن  فضاًل 
»تشطب يف حال التغيب املتكرر 

ألحد األطراف«.
يتعّلق  آخر  مؤلم  جانب  ثمة 
والتي  للحكم،  النهائية  بالحصيلة 
مصلحة  يف  تصبّ  ما  غالبًا 

تحقيق  يف  العمل.  أصحاب 
عام  القانونية«،  لـ»املفكرة 
األجراء  أن ممثلي  تبيّن   ،2014
أعضاء  إىل  »تحوّلوا  املجالس  يف 
صامتني )…( وقد صدرت قرارات 
أي  دون  من  باإلجماع  كثرية 
اعرتاض من هؤالء )...(«، وهو ما 
يطرح تساؤاًل عن ممثلي األجراء 
مجالس  يف  تعيينهم  يتم  الذين 
العمل، إذ إنهم »جزء من سياسة 
البعض  يكون  وقد  املحاصصة، 
منهم متورطًا يف مسايرة أصحاب 
والخبري  الباحث  العمل«، بحسب 

االجتماعي غسان صليبي.
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Hon Tony Burke MP MEMBER FOR WATSON

The Holy Month of Ramadan is a time of fasting, prayer and charity and 
is a reminder of the important contribution Australian Muslims make in 

our community. 
As we welcome the beginning of Ramadan this week, I wish all Muslims 

the very best for a Blessed Ramadan.  Ramadan Kareem.

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

ADVERTISEMENT

Electorate Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196 
Mail: PO Box 156, Punchbowl 2196 Phone: (02) 9750 9088   
Email: tony.burke.mp@aph.gov.au 

  Tony Burke MP     @Tony_burke

Shop 33 / 695-697 Punchbowl Rd, Punchbowl NSW 2196 - Ph: 02 9750 0443
Shop 33 Chestersquare, 1 Leicester St, Chester Hill NSW 2162 - Ph: 02 9644 6610 

نتعامل مع شركات التأمني الصحي اخلاصأسعار خاصة البناء اجلالية

نتـقدم 
مـن 

الـجالية 
بأحـر 

التـهاني 
مبـناسبة 

حـلول 
شـهر 

رمـضان 
املـبارك

.Retinal Camera فحص شبكة العني بأحدث الكامريات وخصوصا ملرضى السكري والضغط بـ     
      فحص ضغط العني بدون بنج.

     فحص شامل لقرنية العني.
    استعمال تقنية  Orthox ملعاجلة ضعف النظر دون استخدام الاليزر ومعاجلة األطفال وعدم

 تعرض نظرهم  للرتاجع.
    مالحظة: األطباء املختصون املشرفون على مرضى السكري يرسلون الينا املرضى لفحص

 عيونهم  لتوفر أحدث املاكينات  والتكنولوجيا عندنا.
    اهتمامنا بشكل خاص باألطفال وفحص عيونهم دائما للحفاظ على نظرهم سليماً.

FREE GLASSES
If you are a pensioner or on Centrelink (Conditions Apply)

All Examinations are Bulk Billed Medicare
Pay no gap with private health insurance

Try ORTHOX
An  alternative to Laser 

Surgery
No more Eyeglasses
Nor Contact Lences

Controls Shortisighted

Management and 
Treatment for Red Eye

Services also includes:
Corneal Topography With Referance to corneal 

Laser Surgery.
Visual Field Testing, Optic Nerve Head Imaging.

OCT with referance to glaucoma treatment.

Retinal Camera
    ميكننا ان نساعد من خالل شركات التأمني اخلاص وحاملي امليديكري
 يف تقديم خدمات طبية للعيون والنظارات  والعالج يف املستشفيات.

   طبيب عيون يهتم بالعائلة ويساعد ويراعي ظروف املرضى.
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Ramadan  is the most important Time on the Islamic Calendar .. It is the month 
of Fasting, Charity, Praying and Forgiveness.

In this special occasion, I wish the Muslim Community in Australia  all the best 
of health and prosperity.

RAMADAN KAREEM

Chris Bowen MP
Federal Member for McMahon

 شـهر رمـضان هـو أهــم شـهر فـي الـرزنامة االسـالمـية..انـه  شـهر الـصوم وعـمل 

الـخري والـصالة والتـسامح.
أتـمنى للـجالية االسـالمية فـي اسـرتاليا كـل الـصحة والتقدم.

رمــضان كــريم

الـنائب كـريس بـوين
عـضو مـقعد مـاكـماهون الـفيدرالي

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road  - FAIRFIELD WEST NSW
PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873 W :www.chrisbowen.net

النائـب كـريس بـوين يهـنئ

 معلبات -سكاكر - مواحل 
- أجبان - ألبان -  قهوة 

- عصائر - أراكيل - 
خبز - مرطبات وغريها

أسعار خمفضة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
رمـضان كـريم

صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع
221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 -  Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au
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تتـمات

نصر اهلل: اذا فكرت...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مجلس الوزراء يستعيد توازنه

الثالثة اليت  الوزراء استعاد هدوءه يف اجللسة  املهم ان جملس 
عقدت أمس االول يف السراي، يف إطار سلسلة اجللسات املفتوحة 
واملستمرة حتى إقرار موازنة 2019، ويف أعقاب اجللستني األوىل 
السراي  انعقدت يف  اليت  والثانية  بعبدا،  التأمت يف قصر  اليت 
واللتني متيزتا بصخب اعالمي وتوتر بني الوزراء نتيجة التجاذبات 

اليت واكبت البدء بطرح املوازنة على جملس الوزراء.
فقد متكن اجمللس، أمس االول، من إقرار حنو 25 مادة من بنوده 
العديدة، يف ظل نقاش وصف بأنه »جدي وعلمي مفصل، لكن 
وسط تكتم شديد اتفق عليه يف اجللسة الثانية يف السراي، بطلب 
وإحلاح من الرئيس سعد احلريري، الستكمال مناقشة باقي املواد 
الضريبية، والبدء يف حبث الرسوم اجلديدة وإلغاء بعض االعفاءات 
بهدف حتسني الواردات، ومت إقرار بعضها، كما تطرق البحث إىل 
واردات رسوم اجلمرك وجوازات السفر، على ان يتم الحقًا البحث 

مبجمل الواردات والنفقات.
انتهاء اجللسة،  أعلن وزير اإلعالم مجال اجلراح، بعد  وحبسب ما 
فإن أهم ما أقر هو إلغاء الرسوم اجلمركية على سيارات النواب 
السيارات  أرقام  على  الرسوم  فرض  وأقر  وتسجيلها،  والوزراء 
جديدة  وشرائح  ارقام،  مخسة  اىل  ثالثة  من  والصغرية  املميزة 
للضريبة اليت تزيد عن 250 مليون لرية وهو أمر ال يطال ذوي 
اليت  اجلمركية  اإلعفاءات  والغيت  واملتدني،  املتوسط  الدخل 
كانت معطاة لبعض األشخاص باستثناء ذوي اإلحتياجات اخلاصة 
واملواد الزراعية لتشجيع الزراعة، وقوانني الربامج أقرت كما هي 

تقريبا«.
وغدا  بالعمق  نوقشت  إقتصادية  إصالحات  »هناك  أن  وأوضح   
)امس( سيكون هناك جواب من وزير املالية علي حسن خليل حول 
اعتمادات يف  القديسني  »لطريق  أنه  املالي«، مشريًا إىل  أثرها 
الـ2019 مدّورة منذ الـ2018 وميكن التلزيم من اليوم كامل املبلغ 
وليس هناك تأخري أو إعاقة ألي مشروع عكس ما أشيع باإلعالم«، 
مشددًا على أن »قطع احلساب غري مدقق من قبل ديوان احملاسبة 
فيها  اليت حتصل  األخرية  املرة  وهذه  الديوان  حق  وسيتم حفظ 
إعفاءات عن الغرامات وقد أصبحت اإلعفاءات 85 باملئة بدل 90 

باملئة«.
وذكرت معلومات ان الرسوم على لوحات السّيارات تتضمن 500 
و150  األربعة،  لالرقام  ألفًا  و250  أرقام  ثالثة  على  لرية  ألف 
ألف خبمسة أرقام، وان وزيرة الداخلية رّيا احلسن وّزعت جدواًل 
باألرقام تقرتح فيه زيادة الرسوم على األرقام األكثر متيزًا ضمن 
األرقام املميزة، حبيث تطال هذه الرسوم كافة األشخاص دون أي 
استثناءات ألحد. وأشارت مصادر وزارية ان ما اقرتحته الوزيرة 

احلسن خمتلف عّما جاء يف مشروع املوازنة.
ومت إقرار زيادة رسوم االمن العام املتعلقة بالرقابة على الربامج 
 200 تصبح  حبيث  السفر  جواز  ورسوم  االوىل،  الفئة  وفناني 
الف لرية على اجلواز ملدة ثالث سنوات، و300 الف ملدة مخس 
سنوات، و500 الف ملدة عشر سنوات. كما اقرت زيادة الضرائب 
على االرباح اليت تفوق 225 مليون لرية، والغاء بعض االعفاءات 

اجلمركية.
الربامج بكاملها من  اقرار قوانني  انه مت  وذكرت مصادر وزارية 
دون اي تعديل او زيادة قوانني اضافية، وعددها سبعة قوانني 
برامج تتعلق اكثرها مبشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان 
كل القرارات املتعلقة باملواد الضريبية اقرت باالمجاع ومن دون 
اي حتفظات او مالحظات كما كل القرارات اليت اختذت، ويف جو 

هاديء وتقين وعلمي بعيدا عن املزايدات السياسية.
وانتقدت املصادر الوزارية دخول بعض الوزراء يف تفاصيل مشروع 
املوازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بني البنود اليت استغرقت 
وقتا طويال قبل اقراره هو البند املتعلق بضريبة 17% املقرتحة 
عن  البعض  لدى  مالحظات  وسجلت  واملؤسسات  الشركات  على 
امكانية هروب املستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك االمر بالنسبة 

اىل البند املتعلق بالتعديالت الضريبية. 
االعفاءات  بتخفيض  الضرييب  التهرب  من  احلد  معاجلة  متت  كما 
الضريبية من 90% اىل 85% وملد ة ثالثة اشهر وملرة واحدة لن 
تتكرر، كذلك متت مناقشة مطولة ملوضوع التمييز يف التقدميات 

بني موظفي القطاع العام. 
وكشفت املصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز املعطى لصندوق 
تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة 

واحلفاظ على استقالليتهم.
ومن املقرر ان يكون اجمللس قد عاود جلساته يف األوىل من بعد 
ظهر امس اجلمعة، على ان يتابعها األحد، أو االثنني إذا صودف 
بداية شهر رمضان األحد. إال ان مصادر وزارية ال تتوقع االنتهاء 
من دراسة املشروع خالل جلستني او ثالثة، مشرية إىل ان البحث 

قد حيتاج إىل قرابة أسبوع.
إىل ذلك، كشفت معلومات عن اجتاه لتخفيض احملروقات لزوم 
املؤسسة العسكرية من 125 مليار لرية إىل 98 مليار، وإىل إعادة 

النظر بالتدبري رقم 3 اخلاص باجليش.
وأشار وزير الدفاع الياس بو صعب يف مقابلة مساء أمس االول 
مع تلفزيون M.T.V إىل ان قيادة اجليش تدرس اآلن من هم 
الذين جيب ان يشملهم التدبري رقم 3، وهي تعاجل من جيب ان 

يكون ضمن التدبري رقم 1 و2 و3.
وأكد أن »التدبري رقم 3 يكلفنا فرق 5.8 مليار لرية شهريا أي 

التكلفة  فإن   1 رقم  التدبري  على  اعتمدنا  واذا  مليار   60 حوالي 
ستنزل إىل 4.1 مليار«، مشريًا إىل »أننا نريد تقسيم اجليش 3 
مناطق )تدبري رقم 3 املنتشرون على احلدود( تدبري رقم 2 نصف 

مهام وتدبري رقم 1 من خيدم يف الدوام«.
أن  على  األلوية«، مشددًا  تبديل  مبدأ  اعتماد  »جيب  أنه  وأوضح 
التقاعدي  »العبء ليس باملعاشات بل بكيفية احتساب املعاش 
للعسكر يف نهاية اخلدمة وحنن جيب أن نعاجل هيدا املوضوع، كما 

أنه ال ميكن العمل بالقانون مبفعول رجعي«.

عاصفة جلسة االربعاء
وكانت جلسة جملس الوزراء يوم االربعاء قد شهدت نقاشا سياسيا 
مطوال استمر ساعتني فتحه وزير املال علي حسن خليل مع وزيري 
موقف  خلفية  على  بوصعب  والياس  باسيل  جربان  احلر«  »التيار 
جونيه  ومرفأ  القديسني  طريق  تلزيم  اعتمادات  حول  االخريين 
منصور  االقتصاد  وزير  ورقة  وحول  العسكريني،  وتعويضات 
املوازنة،  مشروع  حول  واقرتاحاته  مالحظاته  ضمنها  اليت  بطيش 
فأكد خليل ان اعتمادات مشروعي طريق القديسني ومرفأ جونيه 
متوافرة من العام 2017 وجيري تدويرها سنة فسنة وان التأخري 
ناجم عن االتفاق بالرتاضي الذي مت مبوجبه تلزيم الطريق، معتربا 
العسكريني هو مزايدة يف غري  الكالم عن املس بتعويضات  ان 

حملها، واعلن رفضه بعض مضامني ورقة بطيش. 
وجرى تبادل االتهامات حول حتوير املواقف وتسريبها من داخل 
اجللسة، وتطور النقاش اىل درجة هدد الوزير خليل مبغادرة اجللسة 
اذا استمر تداول املعلومات املغلوطة والتهجم عليه، لكن الرئيس 
سعد احلريري تدخل مؤيدا الوزير خليل مبديا استياءه من تسريب 

اجواء املناقشات.
اعلن  فيما  املوازنة،  اجناز  ويؤخر  بالنقاش  يضر  ذلك  ان  وقال 
باسيل انه يف موضوع تعويضات العسكريني يقف مع وزير املال 
وليس مع بوصعب، وخاطب خليل بالقول: »انت فهمتنا غلط حنن 

نذهب ابعد منك بإجراءات التقشف«.
الرئيس احلريري على وقف تسريب املعلومات عن  وإزاء اصرار 
اخلالفات والسجاالت داخل اجللسة مت التوافق على وقف تسريب 

اي معلومة عن اجواء اجللسات لالعالم.
 وبعد غسل القلوب بني خليل ووزراء التيار، بدأت مناقشة بنود 
مشروع املوازنة واقرتاحات ختفيف العجز، ومت اقرار 12 مادة من 
القوانني الضريبية، كما مت البحث يف سبل اعادة هيكلة الوزارات 
لتخفيف عدد املوظفني وملء الشواغر يف الوزارات احملتاجة، ومت 
تأجيل البحث بقوانني الربامج اىل جلسة امس االول اخلميس واكد 
الرئيس احلريري وجوب االنتهاء من اقرار املوازنة يوم االحد املقبل 
إلحالتها اىل اجمللس النيابي، فيما رجحت مصادر وزارية صعوبة 
اجنازها االحد بسبب االراء املختلفة حول بعض البنود واملقرتحات 
لتخفيف العجز وخفض النفقات وزيادة الواردات، متوقعة امتداد 

النقاش ليوم االثنني او الثالثاء.

نصر اهلل
اىل ذلك لفت االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يف 
كلمته خالل الذكرى السنوية للشهيد القائد مصطفى بدر الدين 
اىل  تقدميهم  يتم  مل  الشهداء  من  الكثري  ان  ذوالفقار(  )السيد 
وبعمل  حبياتهم  عالقة  هلا  السباب  استشهادهم  بعد  إال  الناس 
والعرب يف  الدروس  االستفادة من  املقاومة وعند تقدميهم جيب 

حياتهم.
وقال : ايها اللبنانيون ال تسمحوا ألحد ان يهول عليكم وال ميارس 
وشعبه  جبيشه  قوي  ولبنان  ضعفاء  لستم  انتم  نفسية،  حربا 
ومقاومته، لبنان ميلك قوة كبرية جدا وهي قوة حقيقية وجادة .

وأضاف: اخلرباء يف كيان العدو يتحدثون عن نقاط الضغف الكثرية 
يف جيش العدو وكذلك يف لبنان هناك الكثري من نقاط القوة وال 

ميكن للعدو ان ميس بقدرة وجهوزية املقاومة يف لبنان.
واذ لفت ان املقاومة لديها القدرة ان تدخل اىل اجلليل، سأل: 
الدخول اىل غزة هل هي قادرة على  العاجزة عن  اسرائيل هذه 
الدخول اىل اجلنوب؟ ليضيف: اجدد لكم باسم اخوانكم يف املقاومة 
االسالمية ان الفرق وااللوية االسرائيلية اليت ستفكر يف الدخول 

اىل جنوب لبنان ستدمر وحتطم وامام شاشات التلفزة العاملية.
وحول مزارع شبعا قال السيد نصر اهلل انه منذ العام 2000 حول 
موضوع االرض اللبنانية يف شبعا او غريها، قلنا ان الدولة هي 
اليت حتدد اذا كانت لبنانية او غريها، واملقاومة تلتزم بذلك وتعترب 
ان من مسؤوليتها حتريرها ، اضاف : القرى السبع مل تقل الدولة 
انها لبنانية وكذلك خبصوص العديد من النقاط يف القرى االمامية 
عند ترسيم احلدود، على الرغم من قناعاتنا بلبنانيتها اال ان االمر 

مرتوك ملا تقرره الدولة اللبنانية.
فقال:  اللبناني  املالي  املوضوع  اىل  اهلل  نصر  السيد  وتطرق 
االعالم  بوسائل  آرائنا  عن  نعرب  ال  ان  نفضل  املوازنة  خبصوص 
وميكن النقاش يف جملس الوزراء، اذا قمنا بتسجيل النقاط على 

بعضنا يف االعالم لن حنقق املطلوب باالصالح ومنع االنهيار.
واكد مساحته ان املطلوب تقشف واصالح اقتصادي وايضا جيب 
اذا  للمصارف  السؤال  لكن  مسؤولية  تتحمل  ان  املصارف  على 
حصل  اذا  ستحّصلون  ماذا  القائم  الوضع  يف  تتعاونوا  مل  انتم 

االنهيار؟
وشدد ان على املصارف املبادرة للمشاركة باحلل خبصوص خدمة 
واالخالقي  الوطين  الواجب  اقل  وهذا  الفائدة  وختفيض  الدين 
واملصلحي و اذا مل تبادر املصارف فعلى احلكومة وجملس النواب 

ان يتحملوا مسؤولية يف هذا االطار .

جناح العملية املشرتكة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وفق  بريف محص،  البصريي  الصوانة  إىل  الزور  بدير  البوكمال 
مراسلتنا اليت أوضحت أن العملية مشلت مناطق املعيزلة احملطة 

الثانية وسد الوعر وحميط منطقة التنف.
وأعلنت قيادة عمليات األنبار للحشد الشعيب عن الشروع بعملية 

عسكرية واسعة لتطهري الشريط احلدودي مع سوريا.
وذكر بيان لقائد العمليات قاسم مصلح أن »قواتنا انطلقت فجر 
هذا اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهري احلدود مبشاركة أربعة 
واالتصاالت  الدروع  هندسة  ومديريات  الشعيب  احلشد  ألوية يف 
إضافة  الشعيب  احلشد  التابعات هليئة  والطبابة  امليدان  وهندسة 

لشرطة احلدود«.
رئيسة  حماور  ثالثة  من  ستدخل  »قواتنا  أن  مصلح  وأضاف 
واالنتشار على الشريط احلدودي من قبل قطعاتنا«، مشرًيا إىل 
أنها »مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ يف حال سلك اإلرهابيون 

طرقهم حنو حدود العراق إثر عملية اجليش السوري«.
يذكر أن القوات األمنية تنتشر على الشريط احلدودي مع سوريا 

بهدف منع تسلل اإلرهابيني إىل العراق.
هذا وفككت خلية الصقور يف اجليش العراقي خاليا إرهابية يف 

البعاج بعمليات انزال جوي.
العراقي  اجليشني  قوات  التقت   2017 حزيران   18 أنه يف  يذكر 
مراسلة  ومتكنت  والبوكمال،  التنف  بني  احلدود  عند  والسوري 
احلدود  عرب  العراقية  األراضي  دخول  من  مرة  ألول  امليادين 

السورية.

مادورو حيّض اجليش على...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اخلميس  االول  امس  مادورو  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  دعا 
القاه  خطاب  وذلك يف  االنقالبيني«،  مجيع  »حماربة  اىل  اجليش 
أعلن  الذي  غوايدو  للمعارض خوان  مؤيدة  غداة تظاهرات جديدة 

نفسه رئيسًا بالوكالة.
بثته  خطاب  جبنود، يف  حماطًا  يتحدث  كان  الذي  مادورو  وقال 
اخلميس:  االول  امس  مبكر صباح  والتلفزيون يف وقت  االذاعة 
»نعم، حنن يف خضم املعركة، واملعنويات جيب أن تكون يف أقصى 

مستوياتها لتجريد مجيع اخلونة من أسلحتهم، مجيع االنقالبيني«.
من جهته، دعا غوايدو إىل إضراب عام ومواصلة التظاهرات يف 
»اخلونة«  مبعاقبة  وعد  الذي  مادورو،  طرد  أمل  على  فنزويال، 

املسؤولني عن التمرد العسكري الفاشل الذي حصل الثلثاء.
االجتماعية«،  للنزاعات  الفنزويلي  »املرصد  أعلن  أخرى  جهة  من 
السابعة والعشرين  وهو منظمة غري حكومية، مقتل متظاهرة يف 
من العمر تدعى خوروبيت راوسيو خالل جتمع ضد مادورو األربعاء 

املاضي يف كراكاس.
»تويرت«:  على  تغريدة  يف  غوايدو  قال  مقتلها،  على  وتعليقًا 
»أتعهد بالعمل على جعل الذين أرادوا إطالق النار على شعب قرر 

أن يصبح حرًا، يندمون على موتها. كل هذا جيب أن يتوقف«.
وأشارت اإلدارة الصحية يف حي شاكاو يف كراكاس الذي تسيطر 
عليه املعارضة إىل سقوط 46 جرحيًا بينهم اثنان أصيبا بعيارات 
على  ومتظاهرين  األمن  قوات  بني  جديدة  صدامات  خالل  نارية 

هامش مسرية ألنصار غوايدو يف العاصمة.
ومن رشق احلجارة والزجاجات احلارقة وإحراق احلواجز أمام الثكنة 
اليت أعلن فيها غوايدو انضمام عسكريني اليه، تصدى عشرات 
احملتجني الذين غطوا وجوههم لقوات األمن اليت ردت بإطالق الغاز 
املسيل للدموع. وذكر صحافيون يف املكان أن بعد ساعات من 
املواجهات أضرم حمتجون النار يف شاحنة صغرية وانطلقوا باجتاه 
سياج القاعدة العسكرية. وأطلق متظاهر النار باجتاه العسكريني 

الذين ردوا بإطالق النار.
وقالت إيفيليندا فياللوبوس )58 سنة( اليت كانت بني املتظاهرين: 
»نعيش يف جحيم. أثق بشعب الشارع«. وخرج سكان كراكاس 
بأعداد كبرية لدعم غوايدو الذي أخفق على ما يبدو يف جعل األول 

من أيار )مايو( »أكرب تظاهرة يف تاريخ فنزويال«.
وقال غوايدو أمام آالف من أنصاره يف كراكاس: »سنواكب اقرتاح 
التناوب يف اإلضراب إىل أن نصل إىل اإلضراب العام«. وأضاف: 

»سنواصل حتركنا يف الشارع إىل أن حنصل على حريتنا«.
وأكد مادورو أمام القصر الرئاسي يف وقت متأخر أمس األربعاء 
أنه »لن يرتدد يف سجن املسؤولني عن هذا االنقالب اإلجرامي 
الذي دبره جون بولتون، مستشار األمن القومي للرئيس األمريكي 

دونالد ترامب«. 
وقال: »أمس الثلثاء حاولت حفنة من اخلونة مدفوعني من اليمني 
االنقالب فرض نفسها، وفروا من سفارة إىل سفارة، والقضاء 
خيانتهم  مثن  لدفع  السجن  إىل  سيذهبون  وقريبًا  عنهم  يبحث 

وجنحهم«.
واندلعت اشتباكات بني انصار املعارضة والقوات الفنزويلية يف 
وأخرى  مؤيدة  مسريات  بدء  مع  املاضي  األربعاء  كراكاس  شرق 
معارضة للحكومة يوم عيد العمال، حبسب مراسل وكالة »فرانس 

برس«، أدت إىل سقوط 27 جرحيًا.
وتأتي هذه التطورات بينما تشهد فنزويال أيضًا أزمة اقتصادية 
خطرية هي األسوأ يف تارخيها، مع تباطؤ اقتصادها وانهيار عملتها 

ونقص املواد األساس فيها.

 2019 أيــار   4 Saturday 4 May 2019الـسبت 



Page 22صفحة 22     
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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مـقاالت وتـحقيقات
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السنوات  مدى  على 
صمدت  املاضية، 
وجه  يف  اليونيفيل 
األمريكية  الضغوط 
ورفضت  واإلسرائيلية 
حرس  إىل  تتحول  أن 
فهل  إلسرائيل.  حدود 
املعطيات  هذه  تتغري 
الضغوط  ازدياد  مع 
الدولية  القوات  على 
أمريكا  وحماوالت 
استخدامها  وإسرائيل 
يف التضييق على حزب 

اهلل؟
احملاوالت  خترج  ال 
والضغط  األمريكية 
قوات  على  اإلسرائيلي 
الدولية  الطوارئ 
العاملة يف جنوب لبنان 
لتعديل  »اليونيفيل« 
مهام هذه القوات خدمًة 
اإلسرائيلية،  للمصلحة 
التصعيد  سياق  عن 
اإلقليم  يف  يكرب  الذي 
من  املقاومة  حمور  ضد 

هل توّرط إسرائيل وأمريكا اليونيفيل يف اجلنوب؟

الخطة الجديدة تتضمن الدخول إىل مناطق جمعية أخضر بال حدود )هيثم املوسوي(

فيها بالتحقق من أهداف أو بقاع معينة، وتلك األهداف عادة ما 
تكون غري ذات أهمية، والرتكيز عليها بشكل رمسي يأتي من باب 

تسجيل النقاط على لبنان يف اجلانب الدبلوماسي«.
الدولية  الطوارئ  قيادة  من  نيويورك طلبت  أن  املصدر  ويكشف 
إضافة 10 دوريات جديدة يف القطاع الشرقي، و5 دوريات يف 
القطاع الغربي للقوات اإليطالية، غالبيتها تهدف إىل »مراقبة مناطق 

التحليق  التفاقية  الدولية  القوات  قبل  من  جوّية حتصل  خروقات 
نع على القوات الدولية أن حتّلق فوق  يف اجلنوب )LOU(. مثاًل، يمُ
مدينة صور وخميمي الرشيدية والبص، إال أنه »رصدت خروقات 
من قبل القوات الدولية لالتفاقية والتحليق فوق مدينة صور وفوق 

املخيمات الفلسطينية«.
نع على   كذلك األمر بالنسبة إىل االرتفاعات املسموح بها، إذ »يمُ
التحليق دون 500 مرت فوق املناطق املأهولة  اليونيفيل  طائرات 
أحيانًا حيّلقون حتت  ونراهم  البشرية،  التجمعات  فوق   300 وحتت 

150 مرتًا«.
مسألة أخرى يلفت إليها املصدر الثاني، هي الزيارات العسكرية 
األمريكية املتكّررة إىل اجلنوب وتفّحص اخلط األزرق والتنّقل داخل 
قطعات اجليش اللبناني والقوات الدولية. ويشري إىل أن »امللحق 
العسكري األمريكي زار قيادة قوات الطوارئ الدولية نهاية شهر 
وأمسعهم  القاعدة،  الضباط يف  من  بعدد  والتقى  املاضي،  آذار 
كالمًا عن ضرورة القيام بإجراءات جديدة لتقييد حركة حزب اهلل، 
وإال فإن الواليات املتحدة األمريكية، املمّول األكرب هلذه القوات، 

ستعمل على تقليص ميزانيتها«!

مناطق خارج السيادة اللبنانية
 - اللبناني  )اجليش  الثالثية  اللجنة  فيها  اليت جتتمع  املنطقة  تقع 
القوات الدولية - جيش العدو( قرب رأس الناقورة، داخل اخلط 
األرزق، وهي أراض لبنانية 100%، ومتتد على طول حواىل 140 
مرتًا حنو العمق اللبناني انطالقًا من »احلدود الدولية« وآخر موقع 
إسرائيلي، وتعرف باسم A 31-1. ومع ذلك، يتّم التعامل مع هذه 
 NO MAN’S« البقعة من األرض اللبنانية كأنها »منطقة ال أحد« أو
LAND«، فيضطر الضباط اللبنانيون عند الدخول إليها إىل ترك 
أسلحتهم يف عهدة القوات الدولية، وال يستطيع اجليش اللبناني 
حسم الوجهة النهائية ألي داخل إىل منطقة رأس الناقورة وال حرّية 

 .B1 الوصول إىل النقطة
املاضية  األشهر  حاولت يف  اللبناني  اجليش  استخبارات  إن  حتى 
إقامة نقطة تفتيش على مدخل نفق سّكة احلديد القدية يف تلك 
واسعًا،  إسرائيليًا  اعرتاضًا  القى  اإلجراء  هذا  أن  إاّل  املنطقة، 
وانساقت اليونيفيل خلف الرفض اإلسرائيلي. ويقول مصدر معيّن 
األهمية  هو  املنطقة،  هذه  التمركز يف  من  اجليش  منع  إن هدف 
اجلغرافية ملنطقة رأس الناقورة بالنسبة إىل اجلبهة الشمالية للعدو 
على الساحل، إذ إن هذه املنطقة تسمح ألي قوة عسكرية باإلشراف 
على كامل الساحل الفلسطيين من الناقورة إىل حيفا، بعمق ال يقّل 

عن عشرة كيلومرتات حنو الداخل الفلسطيين. 
وسبق لقائد املنطقة الشمالية يف جيش االحتالل، اجلنرال يوئيل 
سرتيك، أن »حتّدث باألمر مع )قائد اليونيفيل اجلنرال ستيفانو( 
ديل كول، ال سّيما جلهة منع وصول أحد إىل اخلليج )الناقورة( ملا 

يكتنفه من مغاور«.
 وكما منطقة راس الناقورة، تبدو مواقع القوات الدولية املتامخة 
ملوقعي العباد وراميا، نقاط خارج السيادة اللبنانية، حيث يغيب 
أي فاصل حدودي بني مواقع العدو ومواقع القوات الدولية، ما 
يشّكل خرقًا للسيادة اللبنانية اليت تستوجب أن ختضع كل املنافذ 

احلدودية لسلطة الدولة اللبنانية.

»حظر املدنيني« جنوب الليطاني!
احلدود  على  املقاومة  رجال  حركة  تكبيل  كيفية  يف  العدو  حيار 
اجلنوبية ويف كامل منطقة جنوب الليطاني، يف اسرتاتيجية عسكرية 
ــ أمنية هدفها وضع العراقيل أمام املعاينة اليومية من قبل عناصر 
رجال  متييز  يصعب  وألنه  احلدودية.  العدو  إلجراءات  املقاومة 
اجلنوبية،  البيئة  يتجّزأ من  جزءًا ال  لكونهم  املدنيني  املقاومة عن 
أو  كان  مزارعًا  احلدود،  عن  مدني  أي  إبعاد  إىل  العدو  يسعى 
صيادًا. اعتاد العدو على رفع الشكاوى إىل القوات الدولية حيال 
وجود »مسلحني«، ما يدفع القوات الدولية إىل التحقق من هؤالء، 

ليتبنّي الحقًا أنهم حيملون بنادق صيد.
 ويذكر تقرير األمني العام لألمم املتحدة حاالت محل أسلحة الصيد 
من ضمن اخلروقات اللبنانية، ثم يساويها من حيث ال يدري رّبا، 
املتواصلة  الدائمة  واالنتهاكات  اإلسرائيلية  اجلوية  باخلروقات 
محل  حالة   225 بذكر  املاضي  التقرير  وحفل  اللبنانية.  للسيادة 

سالح، بينها حالة واحدة حلمل سالح حربي! 
لكن الغريب، هو قرار الدولة اللبنانية بنع الصيد جنوب الليطاني 
ومطاردة الصيادين من دون مرّبر، حتى يف موسم الصيد القانوني، 
على  الصيد  منع  احلسن  ريا  اجلديدة  الداخلية  وزيرة  قرار  وقبل 

األراضي اللبنانية.
وال يقف قرار »حظر املدنيني« غري املعلن عن احلدود، عند حدود 
نع بوجبه عناصر استخبارات  الصيادين، بل إن قرارًا صدر مؤّخرًا ممُ
ومالبسهم  بسياراتهم  احلدود  على  بالدوريات  القيام  من  اجليش 
العسكريني  بوجود  حمصورًا  احلدود  قرب  الوجود  وبات  املدنية، 

بلباس اجليش وقوات الطوارئ الدولية!

فراس الشويف

حدود  بال  أخضر  منظمة  حمميات 
اهلل  حزب  أن  بذريعة  البيئية«، 
وخيّزن  املناطق  هذه  يف  »يوجد 
الصواريخ واألسلحة«. ويضيف أن 
»بعض هذه البقع اليت تستهدفها 
الدوريات املستحدثة تطال مناطق 
حتّدث عنها قائد املنطقة الشمالية 
يف جيش االحتالل اجلنرال يوئيل 
قائد  مع  اجتماعه  خالل  سرتيك 

القوات الدولية اجلنرال اإليطالي ستيفانو ديل كول، وحينها أّكد 
ديل كول أن القوات الدولية ال يكنها الدخول إىل األمالك اخلاصة 

من دون إذن قضائي لبناني«.
مصدر ثان يؤّكد أن القوات الدولية وضعت اجليش اللبناني يف 
أجواء نيتها تسيري عشر دوريات جديدة، مخسة يف القطاع الشرقي 
ومخسة يف القطاع الغربي. ويسأل املصدر عن السبب الذي يدفع 
القوات الدولية إىل اإلبقاء على عدد الدوريات املرتفع مع انتهاء ما 
مّساه العدو عملّية »الدرع الشمالي« واالدعاءات اإلسرائيلية بشأن 
وجود أنفاق حلزب اهلل، إذ إن »عدد الدوريات اليومية على احلدود 
ارتفع من 12 - 14 دورية قبل العملية )الدرع الشمالي(، بسبب 
التوتر، إىل 18 - 22، وال يزال األمر على حاله من دون مرّبر، مع 

عودة اهلدوء الكامل إىل اجلنوب«.
الدوريات،  ملحوظًا يف عدد  ارتفاعًا  »احملّلي«  يتوّقع املصدر  وال 
أن  يؤّكد  لكّنه  املنطقة«،  يف  كبري  اليونيفيل  »نشاط  أن  طاملا 
»اإلجراءات اجلديدة تعتمد على حيلة واسعة«. بالنسبة إليه، ديل 
كول خمتلف عن غريه من القادة جلهة معرفته بالواقع على األرض 
»القادة  إن  حيث  الشرقي سابقًا،  القطاع  كثب، خلدمته يف  عن 
املصلحة  فرض  حماولني  مرتفعة  بسقوف  يأتون  كانوا  اآلخرين 
بالعكس،  يعمل  أن ديل كول  إال  اجلنوب،  أهل  اإلسرائيلية على 
»القائد  أن  إىل  ويشري  فشيئًا«.  شيئًا  الواقع  بناء  حياول  وهو 
اإليطالي كان أداؤه مهنّيًا يف ملّف األنفاق، لكن ال يكن توّقع كم 

سيصمد أمام الضغوط األمريكية واإلسرائيلية«.
إىل  االستونية  القوات  يدفع  الذي  السبب  عن  املصدر  ويسأل 
الغربي منتصف شباط  القطاع  الزلزالي إىل  إدخال معدات للبحث 
املاضي من دون إبالغ اجليش اللبناني بهذه اخلطوات، مؤّكدًا أنه 
حني متت مراجعة هذه القوات، تذّرعت باتفاقية »SOFA« )اتفاقية 
ويذكر  الغري(.  أراضي  على  األجنبية  القوات  عمل  لتنظيم  دولية 
أن طوافات القوات الدولية، أثناء نقلها لألفراد والربيد من نقطة 
مصّورًا  املروحية  طاقم  مع  حتمل  »باتت  اجلنوب،  يف  نقطة  إىل 
جمّهزًا بعدات حديثة لتصوير األهداف من اجلو«! يؤّكد أن هناك 

طلبت نيويورك 
من اليونيفيل إضافة 

عشر دوريات 
جديدة يف القطاعني 

الشرقي والغربي

على أي تغيري جذري يف مهمة 
قوات  من  اليونيفيل، وحتويلها 
مواجهة  قوات  إىل  سالم  حفظ 
وألجل  اللبنانية.  املقاومة  مع 
من  االستفادة  »حياولون  ذلك، 
تعّقب  إىل  دفعها  عرب  وجودها 
نشاط حزب اهلل جنوب الليطاني 
ذكية«.  بطرق  عليه  والضغط 

»إسرائيل طلبت من  أن  األمثلة، يذكر املصدر كيف  ويف سياق 
القوات املاليزية، قبل فرتة، تصوير بعض األماكن واألهداف، إاّل 
أن تلك القوات أبلغت قيادة اليونيفيل رفضها للطلب اإلسرائيلي«، 
املاضي يف  العام  السلوفينية  القوات  مع  حصل  با  التذكري  مع 
جمدل زون )نيسان 2018(. ويفّند املصدر آلية العمل اإلسرائيلية 
مع القوات الدولية: »يف احلالة األوىل يطلب اإلسرائيلي مباشرًة 
من إحدى الكتائب الدولية عرب عالقات وخطوط اتصال معّينة مع 
ضباط أو عناصر يف هذه القوات، التحقق من أهداف وتصويرها 
أو متابعتها والتجسس عليها، وهنا تكون األهداف مهمة بالنسبة 

إىل العدو.
 حتى إن بعض الكتائب تنّظم نشاطات لألهالي يف القرى وتستغل 
احلالة  ويف  إسرائيليًا.  مطلوبة  أهداف  لتصوير  األمين  انتشارها 
يطالب  اليونيفيل  قيادة  إىل  رسائل رمسية  العدو  يرفع  الثانية، 

إسرائيل طلبت من 
القوات املاليزية 
قبل فرتة تصوير 

بعض األماكن 
واألهداف

إيران إىل سوريا إىل املقاومة اللبنانية.
وتزداد يف اآلونة األخرية الضغوط اآلتية من نيويورك على قوات 
القائم  االستقرار  تهّدد  جديدة  بإجراءات  للقيام  الدولية  الطوارئ 
منذ 13 عامًا يف اجلنوب اللبناني. مصادر »أهلية« متابعة ليوميات 
احلالية  املرحلة  تصف  اجلنوب،  يف  والعسكرية  األمنية  األوضاع 
بـ«مرحلة جتميع أوراق أمريكية - إسرائيلية بهدف إدانة لبنان يف 
لألمم  العام  لألمني  الدوري  التقرير  قبل  الدولي،  األمن  جملس 
املتحدة أنطونيو غوترييش يف متوز املقبل )تنتهي كتابة التقرير يف 

أيار أو حزيران( وقبل قرار التجديد للقوات يف آب املقبل«.
للزميلة  اإلجراءات  هذه  بتنفيذ  معنّية  مصادر  تكشف  وبالتوازي، 
»األخبار«، أن »تعليمات وصلت من نيويورك إىل اليونيفيل يف 
إضافة  اجلنوب  العاملة يف  القوات  من  تطلب  املاضية،  األسابيع 
مسارب جديدة لدورياتها والدخول إىل مناطق مل تكن تدخل إليها 
سابقًا جنوب الليطاني، بذريعة التطبيق الكامل للقرار 1701، وكأن 
اجلانب  من  اخلروقات  وتشوبه  السابق  يف  مطّبقًا  يكن  مل  القرار 
اللبناني«، مضيفًا أن »كل ما يهم األمريكي هو إبعاد حزب اهلل 

عن احلدود«.
ويشرح مصدر حمّلي كيف أن عملّية التجديد للقوات الدولية كانت 
 ،2017 عام  آب  أتى  حتى  املاضية،  السنوات  يف  بسالسة  تتم 
عمليات  مصطلح  إدخال  واإلسرائيليون يف  االمريكيون  جنح  حني 
هذه  مهام  على   )iNSpectiONS( »التحّقق«  أو  »التفتيش« 

القوات يف املادة 15 من نص القرار الدولي 2373.
موافقة  يدركون صعوبة  واإلسرائيليني  األمريكيني  أن  ويضيف   
الدول األوروبية، حتديدًا أملانيا وفرنسا، فضاًل عن املوقف الروسي، 
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مات املسيح ليسحق املوت مبوته
مات املسيح ليسحق املوت مبوته على الصليب، وها هو يعلن لنا 
من  لكل  احلياة  معطيًا  االموات  بقيامته من بني  العظيم  انتصاره 
ُيْؤِمن به ربًا خملصًا فاديًا وديانًا اهلًا حمبًا للبشر ، له كل الشكر 

واحلمد اىل األبد امني.
اليوم هو يوم ذكرى موت السيد الرب يسوع املسيح، الذي غيرّ 
وباداًل  واحلياة،  بالقيامة  املوت  باداًل  التاريخ  يف  احلياة  معامل 
غلبة،   اىل  املوت  سلطان  قهر  والذي  والتربر،  بالغفران  اخلطيئة 

عندما قال له اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هاوية.
من  وحمزنًا  مؤسفًا  خوفًا  خيافون  العامل  من  الكثي  عن  نعلم  كما 
الذي يقتل اجلسد ويقيمون االرض رأسًا على عقب من اجل هذه 
مأجورة  شعوب  خالل  من  والربجمة  والرجعية،  التعسفية  االعمال 
مجاعات  ضد  الفاشل  والتحريض  الدماء  بسفك  مهووسة  وعقول 
مساملني يعيشون يف تقوى اهلل، لتأمني ادنى مستوى من احلياة 
هلم ، ولكنهم يف هذه االيام اصبحوا يواجهون سونامي جديدا آتيًا 

من عامل اخر ليقضي على حياتهم  من دون َاي ذنب او مربر..
هذا ما علمنا إياه املعلم الصاحل يسوع املسيح وهذا هو السبب 
املتعدد األسباب،  ليخلصنا من املوت  اجله  الذي جاء من  الوحيد 

واملتشعب اجلبهات، ولكن املوت واحد يف طبيعته.
املسيح قال لتالميذه ال ختافوا من الذي يقتل اجلسد بل خافوا من 
الذي يقتل اجلسد والروح معًا، اجلميع ولدوا معًا، واجلميع جيب 
أن ميوتوا ويزولوا معًا هذا بالتأكيد ،ولكن اجلميع يقومون يف يوم 
الدينونة، منهم يقومون اىل قيامة ابدية،  والبعض اآلخر يقومون 
ليأخذوا حكم املوت املؤبد واالبدي عليهم، إلنهم مل يؤمنوا بسفك 
دمه وال مبوته وقيامته،  الرب السيد الديان يسوع املسيح، الذي 
القيامة  شهادة  وهي  شهادة  اعظم  ليعطيهم  العامل  خطايا  رفع 
وبيده  الطاهر  الذي كتبها من دمه  الديان،  اخلالق  واحلياة جبوار 
املقدسة والذي سجل مجيع امساء املؤمنني على ذراعيه الذي ال 

يفنى وال ميوت له كل اجملد.
املسيح مات ليميت فينا اخلطيئة املميتة..
املسيح مات ليميت فينا الغرور والتأله..

مات  املسيح ليميت فينا الكربياء والعظمة.. 
املسيح مات ليميت فينا األنانية الظاملة.. مات املسيح ليميت فينا 

املوت الثاني وسلطانه املتسلط علينا..
وخنلع  بقيامته  وحنيا  ونقوم  موته  من  نتبارك  لكي  املسيح  مات 
الثوب العتيق الذي هو ادم القديم، ونلبس ادم اجلديد الذي ال 

خلص يسوع القيامة واحلياة. ميكث عليه املوت هو الرب املرّ
فهذا اليوم موت ليس للمسيح وحده بل انه لنا مجيعًا لكي مييت 
مجيع صفاتنا الساقطة اليت ال تليق بالتوبة وال تليق بإنساننا اجلديد 
الذي سوف نلبسه يف يوم القيامة وهو املسيح روحًا وجسدًا، وكما 
تعلمنا يف الكتاب املقدس الذي اماتنا معه واقامنا معه واجلسنا 
معه فوق كل رئاسة وسالطني له كل احلمد والشكر على مدى كل 

الدهور امني.

ما هو اهلدف املنشود من عظمة القيامة
اجمليدة،                                      القيامة  عظمة  من  املنشود  اهلدف  هو  ما 
القيامة وهي احلدث الكبي والوحيد يف هذا الكون ، واليت ترمز 

اىل احلياة اجلديدة مع املسيح ، له كل اجملد.
مات املسيح وقام من اجل العامل امجع ليس لطائفة معينة فقط، 
ولكن لكل من ُيْؤِمن به وبقيامته، قام املسيح ليقيمنا حنن ايضًا 
من حتت الرتاب تاركني أكفان املوت وحقارة املوت يف القبور، 
ونقوم مبحٍد وفرٍح ، كما قام بقيامته الظافرة  ظاهرًا كالشمس، 
مشعًا على العامل بغنى جمده، ليصبح كل أنسانًا منا  ُيْؤِمن به 
انسانًا جديدًا ، قام املسيح ليقيم لنا أرضًا جديدة ومسًاًء جديدة، 
القيامة كانت اال وهي امليثاق اجلديد والعهد اجلديد بيننا وبني 

اهلل.
 قام املسيح حامال معه غنى جمد اهلل القدوس ، لكي يعطينا 
وميألنا من ملئه االهلي  الذي هو جوهر مقدس بصفاته العظيمة 
اليت ال حتصى وال تعد،  واليت ال تفنى وال تزول وال متوت، 
من  ومتأله   ، العظيم  جمده  من  الفارغ  العامل  ستبهر  انها  بل 
مجيع صفاته بكل شيء جديد، ألن العامل القديم الذي هو حنن 
أرضًا وشعبًا ،سيزول وحنن سنتغي من طبيعة املوت والزوال،  
اىل طبيعة جديدة القيامة واحلياة اليت ختلو من املوت واألوجاع 
والشرور واحلروب، ألنها طبيعة حتمل يف مضمونها، قلبًا وقالبًا، 
جوهر كيان اهلل األزلي الذي هو بال عيب، والذي اعطانا نعمًة 

فوق نعمة من غي َاي مقابل..
 فهيا بنا بأن نفرح ونتهلل مبا وعدنا به الرب بوعده الصادق 
بأنه القيامة واحلياة ودعونا نردد قوله املبارك طوبى لكل من 
ُيْؤِمن بي ومل يَرني،  ألنين سأعطيه من روحي وجسدي ودمي، 
لكي يقوم من بني االموات وحييا ويعيش ويتنعم مبجد وفرح يف 

حياته اجلديدة القيامة املمجدة واحلياة االبدية.
املسيح قام حقًا قام ، كل ذكرى وأنتم بألف خي وكل عيد وأنتم 
ساملني، والرب يبارك اجلميع حبلول ثالوثه القدوس على شعبه 

وبيعته املقدسة امني.

قد  البشر  بأن  يظنَّ  أن  للمرء  جيوز  »ال  فرويد:  يقول  استهالاًل 
اجلزايف  الشغف  جملرد  األول  الكوني  نظامهم  خلق  إىل  اندفعوا 
م بالعامل نصيٌب  باملعرفة. فال بدَّ من أن يكون للحاجة العملية للتحكُّ

من هذا اجملهود«.
العقلي  نظامنا  ضمن  وإدراجها  الطبيعة  على  بالسيطرة  فالرغبة 
العلمية.  وفتوحاتنا  إجنازاتنا  من  الكثي  وراء  تقف  بها،  والتحكم 
»السحر«  ى  املسمَّ الثنائي  بالتكنيك  القدماء  جاء  أيضًا  هنا  ومن 
للسيطرة  األوىل  احملاوالت  من  اجملموعة  تلك  أي  و«الشعوذة«، 
يعتقد-  كان  -وكما  باألحرى  أو  واألشياء  واحليوانات  البشر  على 
على أرواحهم، وحماولة إخضاعها وتسييها، على اعتبار أن هاتني 
االسرتاتيجيتني اللتني كانتا لدى اإلنسان »األرواحي« هما األداتان 
األكثر فعالية هلذه السيطرة؛ على األقل من وجهة نظر اإلنسان 
من  جمموعة  هي  كمفهوم  الشعوذة  إن  الفرتة.  تلك  البدائي يف 
عمق  تستهدف  واليت  املبتذلة  النفسانية  والطرائق  املمارسات 
بـ«الروح«  ى  ُيسمَّ ما  مع  فيها  املشعوذ  يتعامل  حيث  اإلنسان، 
بغية  وترويضه،  استمالته  خالل  من  اخَلِطر!  احليرّ  للكائن  معاملته 

السيطرة عليه.
األرواح. وهلذا  على  التأثي  فنرّ  الشعوذة هي  فإن  أخرى  وبكلمة 
السبب ظلَّ التنويم اإلحيائي )املغناطيسي(، وخاصة مرحلته الثالثة 

»السرمنا«، ُيعدُّ شكاًل من أشكال الشعوذة برأي كثيين.
يًا، بعد أن نغضرّ النظر  بينما ميكننا اعتبار مفهوم السحر خمتلفًا كلرّ
دة إخضاع  عن حكم القيمة املرفق به، فهو حماوالت اإلنسان املتعدرّ
غاياته  ى  شتَّ ختدم  وجعلها  البشرية  لإلرادة  الطبيعية  احلوادث 
بأعدائه.  الالزمة إلحلاق األذى  القوة  يف محايته من اخلطر ومنحه 
وباملختصر، عندما يظنُّ اإلنسان بأنه قد قام بطرد »روح شريرة« 
بالصراخ والصخب، فتلك هي الشعوذة البحتة. بينما عندما يظنُّ 

بأنه يرغمها على املغادرة ألنه قد امتلك امسها، فذلك هو
حيث  اإلنساني  التاريخ  االسم يف  أهمية  تأتي  هنا  ومن  السحر. 
ى باسم آخر خوفًا  كانت األقوام القدمية تقوم باستبدال اسم املتوفَّ
االسم  أهمية  على  واضحة  داللة  وهذه  ى!  املتوفَّ روح  إيقاظ  من 

واعتباره جزءًا من الشخصية والروح.
وحتى يف يومنا هذا جند لدى بعض اجملتمعات بعضًا من رواسب 
هذا التقليد، فبعد موت شخٍص ما، امسه فالن مثاًل، يصبح امسه 
ت. ناهيك عن الكابوس  بعد وفاته »حياة فالن«، للداللة على أنه ميرّ
ن له! وال بدَّ من  ى بقوة االسم والرقم املكورّ احلديث، أو ما ُيسمَّ
من  حجٍر  حتريك  على  القدرة  ليس  السحر  أنَّ  إىل  هاهنا  اإلشارة 
اه فريزر  مكان إىل آخر، وال حتى خبداع العني. بل ُيقَصد به ما مسَّ
ك  باحملاكاة. وأقرب مثال على ذلك هو أن تصنع صورًة عن عدورّ
تها- وكل ما تفعله بهذه الصورة سيصيب صاحبها!  -أيًا كانت مادَّ
وخي من عربَّ عن تلك العقلية لدى البدائي هو، أيضًا، فريزر عندما 
عرَّف هذه احملاكاة بأنها »أخذ البشر اخلاطئ لنظام أفكارهم بداًل 
لوا بأن السيطرة اليت حيوزونها، أو  من نظام الطبيعة، ولذلك ختيَّ
بوا  اليت من املمكن أن حيوزوها، على أفكارهم، تسمح هلم بأن جيررّ

سيطرًة مماثلًة على األشياء«.
يه فريزر بالسحر احملاكاتي أو السحر التلقيحي، ونستطيع  أيضًا ُيسمرّ
الطقوس  من  الكثي  السحرية يف  املمارسات  هذه  بقايا  التماس 

الدينية كـ«صالة االستسقاء« على سبيل املثال.
آنفة الذكر هي اجلذر السيكولوجي  وهذه املمارسات واملعتقدات 
بيننا  تعيش  تزال  ما  اليت  اخلرافات  بعض  يقورّي  الذي  احلقيقي 
ى اليوم. وهي بالتأكيد امتدادها التأسلي إن صحَّ التعبي. فال  حتَّ
يهتمرّ الكثيون، اليوم، أين هو العلمي وأين هي اخلزعبالت، ما 
هم بشعور الرضا عن الذات، وُتشعرهم  دامت هذه اخلزعبالت متدُّ
كان  كمن  متامًا  واملستقبل؛  واجملهول  األشخاص  على  بالسيطرة 
يؤمن )يف مصر القدمية( بأنَّ العاصفة سببها صراٌع بني اإلله رع 

والشياطني، وأنَّ
رًا، وليس ألن  شروق الشمس سببه انتصار اإلله رع وعودته مظفَّ
األرض تدور. فاألهم عندهم هو أنَّ هذا املعتقد ُيشعرهم بالسيطرة 

على ما هو خارج إرادتهم.

 باحث سوري يف علم النفس التحليلي.

الشعوذة والسحر يف املنظور السيكولوجي
هايل شرف الدين - ايالف

َينوُس أدرينالني اإلثارة
يف جسد الشعر،

فأخزق حجاب اللغة
ويندلُق احلرب 

ة االحنناء  خا بأنوثة موسيقى سافانيرّ ملطرّ
تتقافُز من فستان القصيدة

جنادب اجبدية مربقشة النبض
ويستنفر حليب املعنى الرجيم 

ُيثِمُل حنَل االنزياح 
كلما لعق حلمة خياله اجلامح لسَع الفكرة.

هكذا ..
تشاكُس انسياب املغزى اخلجول،

ال تكن متواترا
مع السياق الفطري

أطلق ثيان السيمائية  احلرون
لتحرث غرائز التحليق بقرون نار،

وإياك إتيان القراءة 
إن مل تكن ُجُنَب االسقاِط

فصالة التأويل 
ملحدة الطواف.

ستثور غرائز صوتك
كلما عانقتك احلروف

تصطكرّ أسنانك عند نربة فادحة االقرتاب
لينفجر بركاُن أنني 

ح األلفاظ كمخمور، يف حنجرتك وترتنرّ
هذا لغُز احتدام املفردات

يرشُح نغم خفي الثمالة
من مسامات قصيدة سافرة اخلصر.

كيف ستواري وقوعك بفخرّ
أنسنة االحتماالت
جحيمية اللذة .

حينها كل سراويل اللغة
ال تكفي الخفاء عورة التشابه الوثين

يف خارطة الشعر الضليل.
سأدلك على سبيل:

أعصُب حواسك عن القصيدة 
ودع  احملظور

يقودك ملمارسة تناص رجيم.
هي أفضُل حيلٍة

لفرملِة أجبدية تراود نسل الشعراء
ترمي سجائر إدمانهم املخيال

يف غابات تورية 
تتشهى اشعال االدهاش

حتى...

ومـن الـشعر فـصام

علياء عيسى - سورية



Page 26صفحة 26     

NEWS

 2019 أيــار   4 Saturday 4 May 2019الـسبت 

Labor leader Bill Shorten 
has promised $75 million 
towards finding mineral 
deposits and building the 
future resources sector if 
he wins the May 18 elec-
tion.
Labor leader Bill Shorten 
has promised to invest 
$75 million to discover-
ing mining resources if he 
wins the election.
Mr Shorten says the mon-
ey will reverse the Liber-
als’ decision to stop the 
Exploring for the Future 
program, which uses tech-
nology to find future de-
posits by developing un-
derground maps to show 
where minerals are.
About two-thirds of Aus-
tralia’s potential mineral 
deposits remain undis-
covered.
“We want to ensure Aus-
tralian mines are powering 
the commodities of the fu-
ture - such as lithium - as 
we build the renewable en-
ergy economy,” he said.
Labor wants lithium bat-
teries to be made domes-
tically, seeing potential in 
the industry that will store 
renewable energy and 
power electric cars and 
smartphones.
The opposition leader is in 
Perth on Monday, where 
he will also pledge to make 
the South West region of 

Shorten’s $75m mining exploration pledge
WA a “renewable energy 
zone”.
The region will benefit 
from support from Labor’s 
$5 billion energy securi-
tisation and modernisa-
tion fund, allowing for 
increased investment in 
renewables.
At present, 7.5 per cent of 
the area’s power comes 
from renewables and La-
bor wants to significantly 
boost this proportion.
Mr Shorten will debate 
Prime Minister Scott Mor-
rison on Monday night, 
the first of three leaders’ 
debates locked in ahead 
of the May 18 election.
Mr Morrison’s coalition 
has narrowed the polling 
gap with Labor to 51 per 
cent to 49 on the two-par-
ty preferred vote.
But the coalition’s prima-
ry vote has dropped one 
point to 38 per cent, while 
Labor’s is down to 37 per 
cent.
The poll comes after the 
first two weeks of the 
campaign where Mr Mor-
rison focused heavily on 
the economy and attack-
ing Labor’s tax plans.
Mr Shorten has justified 
his changes to the tax sys-
tem by saying the money 
would go towards servic-
es such as education and 
health care.

Plans for a $250 million gas 
import terminal have been 
approved by the NSW gov-
ernment at Port Kembla near 
Wollongong to help the state 
avoid future shortages.
The NSW government has 
given the green light to a 
$250 million gas terminal at 
Port Kembla, near Wollon-
gong.
The terminal will see a new 
berth built at Port Kembla to 
accommodate liquefied na-
tional gas carriers, a floating 
gas handling facility, wharf 
infrastructure and a pipeline 
that integrates with the east 
coast gas network.
It is expected to create 150 
jobs during construction and 
50 jobs once operational.
The new terminal could help 
lower gas bills in the future, 
Deputy Premier John Bari-
laro said.
“This terminal will make the 
state of NSW more self-suf-
ficient when it comes to en-
ergy, and will create greater 
access to the global gas 
market,” he said in a state-
ment on Monday.
NSW currently sources 95 
per cent of its gas from in-

NSW govt approves Port 
Kembla gas terminal

terstate sources, Minister 
for Planning Rob Stokes 
said.
The terminal could supply 
70 per cent of the state’s 
gas needs.
“The project will enhance 
gas supply capacity - re-
lieving gas price pressure 
for families and businesses 
across the state,” Mr Stokes 
said in a statement on Mon-
day.
The project will be built by 
Australian Industrial Energy 
(AIE), a consortium made up 
of Andrew Forrest’s Squad-
ron Energy and two Japa-
nese businesses.
The development approval 
paved the way for a new 
source of gas in time to 
avert expected gas supply 
shortages, the AIE said in a 
statemnt on Monday.
The AIE said 33,000 busi-
nesses, 300,000 jobs and 
more than one million 
homes in NSW depend on 
a reliable supply of natural 
gas, but shortages are fore-
cast to impact existing east 
coast supplies.The termi-
nal’s first gas is scheduled 
for late 2020.

Social media users have 
ridiculed the “weird” format 
for the leaders debate, ac-
cusing the Channel 7 of los-
ing control over the “frus-
trating” broadcast..
Scott Morrison and Bill 
Shorten were seated on bar 
stools positioned far apart, 
in a set-up social media us-
ers said made it look like 
they were on a game show.
“It looks like Morrison or 
Shorten are in the running 
to win $100k if they answer 
an obscure set of trivia 
questions correctly,” joked 
Twitter user Dan Smith.
“Really wishing I didn’t 
get tickets for the Simon & 
Garfunkel reunion,” added 
Scott John, while another 
viewer branded them “fools 
on stools”.
The two leaders looked un-

‘Worst format’: Viewers slam Channel 7 over frustrating’ debate
comfortable from the begin-
ning of their first debate of 
the campaign, when they 
were each given the chance 
to make a three-minute 
opening address.
Even after the statements 
were over, Mr Shorten con-
tinued to speak into the 
camera, with host Lanai 
Scarr compelled to interject. 
“Mr Shorten, you can speak 
directly to the Prime Minis-
ter as well, you guys are sit-
ting next to each other, you 
don’t need to look directly 
down the barrel of the cam-
era,” she said.
The Labor leader respond-
ed that he was happy to 
speak to the PM, but “your 
people” had told him to talk 
to the camera.
‘WORST DEBATE FORMAT’
Others criticised the host-

had been in charge of the 
banners and background, 
while more crucially, others 
said the “weird format” led 
to regular interruptions.
“Channel 7 made a meal 
out of the debate — it was 
a circus that moderators 
lost control of it by allow-
ing Morrison to take over at 
times,” tweeted Stuart Tom-
linson.
Both leaders were accused 
of looking smug and un-
natural, with one questioner 
asking how they could be 
trusted.
The broadcast did little to 
give viewers confidence, 
with Crikey politics editor 
Bernard Keane calling it 
“ridiculous” and adding: “I 
can’t ever recall a debate 
running short and having 
a question AFTER the final 
summations.”
The leaders will get another 
chance to debate, with a 
second one scheduled to 
be broadcast on Sky News 
from Brisbane on Friday.
The PM has also called for 
a third in prime time, asking 
for it to be moderated by 
ABC journalist Leigh Sales 
and held in the evening of 
May 7, 8 or 9. Mr Shorten 
wants a third debate to be 
held at lunchtime at the Na-
tional Press Club.
The Nine Network has also 
proposed hosting a de-
bate — the big question is 
whether the re-runs will sat-
isfy unimpressed voters.

‘IT IS A THREAT AND DOES 
REQUIRE ACTION’
In their tense first debate of 
this election campaign, the 
leaders clashed over boat 
arrivals, the Government’s 
preference deal with Clive 
Palmer, electric cars and 
climate change.
Mr Morrison was asked 
whether the claim the Mede-
vac legislation would see 
an influx of boat arrivals 
“simply a lie”, but brushed 
off the accusation, saying it 
was the advice of the sec-
retary of the department of 
home affairs.
Asked how Labor would en-
sure boat arrivals would not 
restart under its leadership, 
Mr Shorten said: “I actu-
ally accept boat turnbacks 

work”.
He said Labor supported 
the treatment of refugees 
in Australia if necessary, 
didn’t want to demonise ref-
ugees and differed from the 
Coalition in its tone about 
the time taken to resettle 
them.
Mr Morrison was asked how 
much of a threat climate 
change was to Australia’s 
future and how urgent was 
the need for action.
“I think it is a threat and I 
think it does require urgent 
action,” he said, adding “it’s 
a question of what your tar-
gets are”.
He questioned Mr Shorten 
over the cost of change and 
the Labor leader was asked 
to rule out “any negative 
impact or job losses” as 
a result of his 45 per cent 
emissions reduction target.
He replied: “I can categori-
cally say that if we don’t 
take real action on climate 
change it will be a disaster 
for our economy.
 “I can categorically guar-
antee that if we invest in 
climate change policies and 
we’re fair dinkum, in the fu-
ture we’ll have more jobs, in 
the future we’ll have lower 
energy prices, and we won’t 
be known as the generation 
that handed on a worst deal 
to our kids”.
When Mr Shorten was asked 
how much the electric Nis-
san Leaf car costs, Mr Mor-
rison could not resist butt-
ing in. “I haven’t bought a 
new car in a while, I couldn’t 
tell you,” he said.
Mr Morrison said an electric 
car was $28,000 more than 
non-electric for the same 
type of car.
Mr Shorten hit back with: 
“Well the PM’s spending 
his time in the motor pag-
es, that’s super”, before 
Mr Morrison interrupted: 
“That’s where most Austra-
lians often spend their time 
too mate”.
The Opposition Leader said 
it was hard to buy a cheap 
electric car in Australia be-
cause there wasn’t a proper 
market for them or charging 
stations.
“We’re not going to tell 
you to give in your ute,” Mr 
Shorten said.

ing at Seven West Studio 
in Perth, saying there had 
been “no clear direction” 
and “no real debate”, and 
the presenters needed “to 
push for answers, not just a 
response”, with Mr Shorten 
going “off track”.
Troy Harrison called it the 
“WORST debate format” 
and called moderator Basil 
Zempilas’s contributions 
“pointless”, previewing the 
questions before they were 
asked instead of ensuring 
they were answered.
One viewer questioned how 

they were supposed to de-
cide who to vote for after 
the two leaders fired off a 
barrage of unchecked opin-
ions and claims. Eleven of 
the 48 undecided voters in 
the audience were unable 
to choose between the pair 
in a poll by 7News after the 
debate.
Mr Shorten won the day, 
however, with 25 choosing 
the Opposition Leader and 
12 choosing the Prime Min-
ister.
Some complained it looked 
like a “work experience kid” 

Viewers tore into the format of the leaders debate on Channel 7, accus-
ing the broadcaster of losing control as the face-off descended into a 
“circus”
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مـتفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول 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

مليار   85 إىل  قيمته  يصل  ما  سنويًا  يباع 
أحناء  كافة  مغشوشة يف  األدوية  من  دوالر 
املرتفعة  النسبة  هو  القلق  يثري  ما  العامل. 
اليت نالتها أسواق العامل الثالث. مؤمتر دولي 
يف اإلمارات يدق ناقوس اخلطر عن »اجلرمية 

املنظمة«.

كشف مؤمتر دولي انطلق يف دبي األربعاء )24 
مبيعات  قيمة  أن  عن   )2019 نيسان  أبريل/ 
األدوية املغشوشة على مستوى العامل تصل 
وفق  سنويًا،  أمريكي  دوالر  مليار   85 إىل 
وانطلقت  العاملية.  الصحة  منظمة  تقديرات 
يف دبي اليوم جلسات »املؤمتر الدولي الثالث 
ملكافحة الغش الدوائي« مبشاركة 1180 من 
اخلرباء واملتخصصني من خمتلف دول العامل، 
املؤمتر  متحدثون يف  وأفاد  يومني.  وتستمر 
تشري  العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  بأن 
إىل أن 10 يف املائة من األدوية يف السوق 

الدوائي بدول العامل الثالث مغشوشة.

وكيل  األمريي،  حسني  أمني  الدكتور  وقال 
الصحة  لسياسات  املساعد  الصحة  وزارة 
األدوية  إن  باإلمارات،  والرتاخيص  العامة 
لصحة  مباشرًا  تهديدًا  تشكل  املغشوشة 
املرضى نظرًا الحتوائها على مكونات خملوطة 
مبواد خطرة تسبب مضاعفات صحية شديدة 
قد تصل للوفاة، إىل جانب أن هذه املنتجات 
ويف  األدوية  يف  الثقة  فقدان  يف  تتسبب 
النظم  ويف  الصحية  الرعاية  خدمات  مقدمي 

الصحية.

وذكر األمريي أن األدوية املغشوشة تصنف 
كجرمية منظمة ألنها تستهدف عن عمد شرحية 
املرضى، وتعترب اجلرمية األوىل ضد املرضى 
عادة  تكون  حيث  العامل،  بلدان  مجيع  يف 
األدوية املغشوشة نسخة مقلدة من األدوية 
األصلية، ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة 
التشريعات  الدول  كل  وسّن  عنها  للكشف 

املناسبة للحد من تنامي الظاهرة.

مدير  عبده،  جمدي  الدكتور  قال  جانبه،  من 
»سريفيه«  شركة  يف  التنظيمية  الشؤون 
للمستحضرات الدوائية، إن املؤمتر يهدف إىل 
عامليًا  الدوائي  الغش  مكافحة  جهود  توحيد 
األدوية.  وتقنيات ضبط  آليات  مناقشة  عرب 
ممثلون  املؤمتر  يف  »يشارك  وأضاف: 
واألمم  األمريكية  والغذاء  الدواء  هيئة  عن 
املتحدة ومجعية محاية حقوق امللكية الفكرية 
واإلدارة  ظيب  وأبو  دبي  يف  الصحة  وهيئتا 
الداخلية ووزارة  العامة للمخدرات يف وزارة 

الداء يف الدواء..«ُعشر« األدوية يف العامل الثالث مغشوشة

اكتشف حبث علمي قدرة مثرية للنوم، حيث أنه 
يساعدك يف التغلب على اللحظات احملرجة اليت 

متر بها يف حياتك.
يف  الراحة  من  قسط  على  احلصول  أن  ويبدو 
نوم جيد يساعد عقلك على حل املشاعر،  ليلة 
ما يساعد على التعامل مع املراحل احملرجة من 

احلياة.
يزالون  ال  باألرق  املصابني  أن  العلماء  ووجد 
حياتهم،  يف  احملرجة  اللحظات  بهذه  حيتفظون 
حيث أن أدمغتهم مل تتح هلا الفرصة يف التعامل 

مع مثل هذه األحداث، وفقا لنتائج البحث.
للعلوم  اهلولندي  املعهد  يف  الباحثون  واستند 
شخصا   27 على  أجريت  أحباث  إىل  العصبية 
على  حيصلون  آخرين  و30  األرق،  من  يعانون 

نوم طبيعي.
أهم  يتذكروا  أن  مجيعا  املشاركني  من  وُطلب 
جتاربهم املخزية اليت مروا بها منذ عقود، وذلك 
أثناء إجراء تصوير بالرنني املغناطيسي لنشاط 
الدماغ. ثم طلب منهم أن يفعلوا الشيء نفسه 

بعد نوم الليل.
وكشفت النتائج أن الذين ينامون جيدا، تعاملوا 
مع تلك التجارب يف أذهانهم على أنها ذكريات 
حمايدة وغري مزعجة، بينما أولئك الذين يعانون 

من األرق مل يتمكنوا من القيام بذلك.
شوهدت  اليت  الدماغ  موجات  أمناط  وأظهرت 
املشاعر  أن  جيدا  ينامون  الذين  األشخاص  يف 
منطقة  الفعل يف  ردود  من  قليل  مع  حتّيدت، 

الدماغ واجلهاز اجلويف الذي حيكم العواطف.
أما يف األشخاص الذين يعانون من األرق، فقد 

أظهروا رد فعل قوي يف هذا اجملال.
يرتبط  أن  ميكن  األرق  أن  إىل  النتيجة  وتشري 
وبذلك  العاطفي،  الضيق  حتييد  يف  بالفشل 
يكون الذين ينامون جيدا، املستفيدين الوحيدين 
من النوم عندما يتعلق األمر بالتخلص من التوتر 
العاطفي، وفقا للمعد املشارك يف البحث، ريك 

ويسينغ.

ملاذا ال يستطيع املصابون 
باألرق التخلص من 

ذكريات املاضي احملرجة؟
اجللسات  يف  »يشارك  وتابع:  االقتصاد«. 
22 دولة من بينها فرنسا وأملانيا وبريطانيا 

وأمريكا ودول اخلليج«.
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يف الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق 
ُتوصف أحيانًا بالقاسية للتغلب على مشكلة 
املاء  شرب  أن  الكثري  يغفل  الوزن،  ارتفاع 
الطرق  أسهل  من  فارغة  معدة  على  يوميًا 
منه  يعاني  الذي  الزائد  الوزن  على  للتغلب 

العديد من الناس يف العامل.
ممارسة أنواع خمتلفة من الرياضة لعدة ساعات 
ُتوصف يف  واتباع محية غذائية  األسبوع  يف 
الغالب بالقاسية رمبا تكون أغلب الطرق اليت 
على  التغلب  أجل  من  البعض  عليها  يعتمد 
رشيق  والتمتع جبسم  الزائد،  الوزن  مشكلة 
ورياضي. لكن ممارسة الرياضة واتباع محية 
غذائية قاسية تتطلب التحلي بالصرب والقدرة 
ُيعقد  ما  كثرية،  أوقات  يف  التحمل  على 
مع  التعامل  يف  األشخاص  من  الكثري  مهمة 
النهاية  ويدفعهم يف  الزائد،  الوزن  مشكلة 
عاداتهم  إىل  بذلك  والعودة  االستسالم  إىل 

السابقة.

بيد أن هناك طريقة فعالة وبسيطة قد تغين 
جمهودًا  تتطلب  اليت  الطرق  كل  اتباع  عن 
كبريًا بهدف التخلص من الوزن الزائد، فقد 
أورد موقع جملة »فوكوس« األملانية الثالثاء 
)23 أبريل/ نيسان 2019( أن شرب املاء على 
معدة فارغة صباح كل يوم ميكن أن يساعد 

اجلسم يف التخلص من الوزن الزائد.

وأفاد موقع »فوكوس« أن شرب كأس ماء 
له  النوم  االستيقاظ من  كبري مباشرة بعض 
املاء  شرب  ألن  الصحة،  على  إجيابي  تأثري 
على معدة فارغة حُيسن عمليات جتديد اخلاليا 
اليت يقوم بها اجلسم تلقائيًا كل  والتطهري 
ليلة، ويقوي من فعالية الكبد. وأوضح املوقع 
األملاني أنه جيب شرب املاء كل صباح وعلى 
رشفات، كما ال ينبغي للماء أن يكون باردًا.

ويف نفس السياق، توصلت دراسات سابقة 
فارغة  معدة  على  يوميًا  املاء  شرب  أن  إىل 
إذ  الوزن،  حقًا يف ختفيف  يساعد  أن  ميكن 
أن  إىل  توداي«  نيوز  »ميديكل  موقع  يشري 
شرب املاء يزيد من حرق السعرات احلرارية 

يف اجلسم، 

املاء..أسهل الطرق للتغلب 
على الوزن الزائد
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يتقدم
أصحاب 
محالت

للتجهيزات 
املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بحلول شهر رمضان 
املبارك، جعله اهلل شهر خري 

وبركات على الجميع..
رمضان كريم
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املقيم عزيزي 

أيار/ مايو(   21-15 ( الوطنية  العائالت  إن أسبوع 
بالعائلة  االتصال  عائلتك،  مع  لالحتفال  وقت  هو 
التمتع  يف  واملشاركة  واألصدقاء،  الكبرية 
ليتزامن  توقيته  جرى  لقد  العائلية.  باألنشطة 
 15 يف  للعائالت  الدولي  املتحدة  األمم  يوم  مع 

مايو. أيار/ 

أقوى،  عائالت  العام..  هذا  موضوع  يستمر 
على  الضوء  تسليط  يف  أقوى..   مجتمعات 
اللبنة  باعتباره  العائالت  تلعبه  الذي  املهم  الدور 
األساسية ملجتمعاتنا وإيصال رسالة قوية مفادها 

األسرة. برفاهية  تتعزز  املجتمع  رفاهية  أن 

قويـًا  املحلي  مجتمعنا  تجعل  التي  األسباب  أحد 
87826 أسرة. جدًا ، يعود إىل 

يف  تضع  ربما  للعائالت،  الوطني  األسبوع  خالل 
اعتبارك:

أطفالك؛ مع  فقط  الوقت  بعض  قضاء   •

عائلي؛ فيلم  ماراثون  اقامة   •
السعي  ليلة  أو  عائلي  رياضي  كرنفال  إحياء   •

عائلية؛ ألعاب  ليلة  أو  املواهب  وراء 
رائعة  عائلتك  يجعل  بما  البعض  بعضكم  إخبار   •

باإلنجازات؛ وتحتفل 
الصحية  األطعمة  وتناول  النشاط  على  الحفاظ   •

؛ معـًا
 - للبالغني  العشاء  بتحضري  لألطفال  السماح   •

الرتفيه؛ واختيار 
الشارع. يف  حفلة  تنظيم   •

وعائلتك  أنت  فيها  تشارك  التي  األحداث  أنواع 
بخيالك. فقط  محدودة 

األسرة،  أفراد  أهم  من  واحدة  األم   ، بالطبع 
 - كانرتبري  يف  األمهات  لجميع  أتمنى  أن  وأود 
أيار/   12 يف  ومريحا  سعيدا  أم  عيد  بانكستاون 

مايو..

االحرتام فائق  بقبول  تفضلوا 
البلدية رئيس 
عصفور كال 

 2019 أيــار   4 Saturday 4 May 2019الـسبت 

On behalf of the City of Canterbury  
Bankstown, I offer my sincerest respects  
to our Muslim community during the holy 
month of Ramadan.

May God’s peace and rich blessings be  
upon you, your family and loved ones.

Clr Khal Asfour 
MAYOR 
City of Canterbury Bankstown

 

 

 
 

 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 

 ممثـال بسعـادة النـائـب
 الـمهندس جوزاف اسحق

 

 يـدعـو
 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 

 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

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

Lantana Venues 
130 Edensor Rd. Bonnyrigg NSW 2177 

 لـالستعـالم والحجـز االتصـال علـى
0404 511 115 

Julie Owens MP
Your local Federal Member for Parramatta

Julie Owens MP
Your local Federal Member for Parramatta

ADVERTISEMENT

 

Authorised by Julie Owens MP,  
1/25 Smith Street, Parramatta NSW 2150.

أطيب التمنيات لكم ولعائلتكم 
وأصدقائكم في هذا الشهر الفضيل، 

شهر اإليمان والدعاء والتضّرع.

During this period of peace, 
faith and humility we hope you 
have a Ramadan Kareem with 

family and friends.

رمضـان كـريـم
Ramadan Kareem

1/25 Smith St, Parramatta
Phone: 9689 1455  Fax: 9689 3813    

  JulieOwensMP   @JulieOwensMP    
   www.julieowens.com.au

Authorised by Julie Owens MP, Australian Labor Party,  
1/25 Smith St, Parramatta NSW 2150

صرحت بذلك النائب جولي أوينز، حزب العمال االسرتالي،
1/ 25 Smith St, Parramatta, NSW 2150
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Weak inflation report: 
the case for an interest 
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RAMADAN 

KAREEM



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 1,99  $

لـيمون )1 كيلو( بـ 0,99 $

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
10 أيــار

زيت بلدي اسرتالي 
  ..)Extra Virgin(

حلويات مشكـّلة 
مستوردة من دبي

زيت بذر القطن )تنكة 20  كيلو( بـ 38 $جـبنة  )Family Size( بـ  5,99  $

خـس لبناني )الـخسة(  بـ 1,50 $

خيار لبناني )1 كيلو( بـ 1,99 $

جــوز )1 كيلو( بـ  11,99  $

عـدس أخـضر )1 كيلو( بـ 1,99  $

عصري جلـّول )صندوق 24 قنينة(  بـ 14,99 $

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,50 $

نتـقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك.. رمــضان كــريم

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل 

لالتصال: 042 600 0414
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