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اجليش السوري يدخل بلدة املضيق وقلعتها األثرية..
وانهيار كامل لدفاعات املسلحني

الرئيسان عون وبري يؤكدان للسفرية ريتشارد وحدة املوقف
حول ترسيم احلدود البحرية واملنطقة االقتصادية اخلالصة

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال السفرية ريتشارد

تقدميات.
حسنًا ،فعل جملس الوزراء
يف اجللسة الثامنة ،عندما
وضع الرواتب واألجور
مسار
بانتظار
جانبًا،
وحسابات
التخفيضات
الوفر يف جماالت أخرى،
مثل ختفيض مساهمة
الدولة يف كل الصناديق

كمجلس
واجملالس
اإلمناء واالعمار وصندوق
وجملس
املهجرين،
اجلنوب ،وصو ً
ال إىل اهليئة
العليا لإلغاثة.
ويف ضوء ما ستسفر
عنه قرارات احلكومة يف
جلسة امس اجلمعة ،اليت
ال تعبأ كثريًا مبا جيري

يف الشارع ،يتضح ما إذا

التتمة صفحة 21

جـويـل نصـّار
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 Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

سيطر اجليش السوري
صباح امس االول اخلميس
على بلدة املضيق وقلعتها
األثرية مشال غرب محاة بعد
معارك عنيفة مع اجلماعات
املسلحة ،مع استمرار
التقدم باجتاه قرى جبل
شحشبو املتامخة لقرى جبل
الزاوية جنوب إدلب.
ولقلعة املضيق أهمية
عسكرية كبرية باعتبارها
تتموضع على تل مرتفع
شرق سهل الغاب وحتيط
بها من كل اجلهات سهولة
منخفضة ،ويتم من خالهلا
قطع كافة طرق اإلمداد
بني قرى جبل شحشبو.
وكان يسيطر على منطقة
قلعة املضيق جيش العزة
وجيش النصر واجلبهة
الوطنية للتحرير ،بينما
كانت السيطرة يف جبل

أحرار
حلركة
شحشبو
الشام قبل أن تقصيها

هيئة حترير الشام وحلها

التتمة صفحة 21

ترامب يدعو قادة إيران للحوار حول
«إتفاق عادل»
التفاصيل ص 21

كوريا الشمالية ُتطلِق صاروخني تزامناً
مع زيارة موفد أمريكي لسيول
التفاصيل ص 21

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل
لالتصال0414 600 042 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات ..مناقيش ع الصاج

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة
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Follow us on

عون:ال يعود للبنان من وجود اذا بقي فيه نصف مليون الجئ ومليون و 600الف نازح

مناقشات
تدخل
هل
الوزراء
جملس
جلسة
حول موازنة العام 2019
مرحلة القرارات املصريية
احلامسة ،يف وقت متتلئ
فيه الشوارع واملقرات
بالتجمعات
الرمسية
والتظاهرات واإلعتصامات،
املدنية
القطاعات
يف
والوظيفية ،مبا يف ذلك
العسكريني املتقاعدين؟
ومن املتوقع ان تكون
اقرتبت ،امس ،املناقشات
من الرواتب والتقدميات
وصناديق
واملساعدات
التعاضد ،واليوم أيضًا،
يعتصم أساتذة اللبنانية
يف حرم وزارة الرتبية
يف
العالي
والتعليم
األونيسكو ..وخيرج قدامى
العسكريني إىل الشارع مع
اعالمهم اللبنانية ،رافضني
املس بتقاعدهم ،وحجم ما
ّ
يتقاضونه من رواتب أو

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح 7
االثنني من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف
األسبوع :من الثالثاء حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال
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
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إعــالنات

تتوفر لدينا مـختلف انـواع
املـعلبات والـسكاكر واملـواحل
واألجـبان واأللـبان واملرطبات
والـقهوة والعصائر واالراكـيل
والـخبز وغريها

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

جانب من داخل املحل ويبدو صاحبه السيد فادي مصطفى جمال الدين

ختفيضات كـبرية على األسـعار مبناسـبة شـهر رمـضــان املـبارك
نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك .رمضـان كـريـم

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

رئيس اجلمهورية سلم ريتشارد أفكارا لرتسيم احلدود البحرية اجلنوبية:

ال يعود للبنان من وجود اذا بقي فيه نصف مليون الجئ ومليون و 600الف نازح

اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون سعيه الدائم
«لتعزيز احلضور املسيحي يف
الشرق» ،مؤيدا بذلك «توجه
جملس كنائس الشرق االوسط
يف االجتاه نفسه» ،معتربا ان
«السالم على الورق ال ينفع اذا
مل تثق به الشعوب» ،مشريا
اىل ان «االسوار انشئت حول
القدس  6مرات ويف كل مرة
كانت تسقط».
وطالب الرئيس عون اجمللس بـ
«مساعدة لبنان يف حل مسألة
النازحني السوريني من خالل
اقناع الدول الغربية بقبول
عودتهم يف اسرع وقت ممكن
اىل بلدهم» ،الفتا اىل ان
«اسرائيل اعلنت ان الالجئني
الفلسطينيني سيبقون حيث
هم» ،كاشفا انه «اذا بقي
يف لبنان نصف مليون الجىء
فلسطيين اضافة اىل مليون
و 600الف نازح سوري ،فال
يعود للبنان من وجود ،ألن
الدميوغرافيا اخلاصة به تتغري
بالكامل».
كالم الرئيس عون جاء يف
خالل استقباله قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا وفدا من
جملس كنائس الشرق االوسط
برئاسة االمينة العامة للمجلس
السيدة ثريا ايلي بشعالني،
ضم ممثلني عن كل من :مصر
واالراضي املقدسة واالردن
ولبنان
وسوريا
والعراق
وقربص ،باالضافة اىل املانيا
وبريطانيا والسويد والدامنارك
والنروج والواليات املتحدة
االمريكية.

بشعالني

يف مستهل اللقاء ،حتدثت
بشعالني ،فأشارت اىل ان
الوفد «يضم اساقفة وقساوسة
ورهبانا وعلمانيني جاؤوا ملؤازرة
اجمللس يف خططه ومشاريعه
اهلادفة اىل رسم سياسات
كنسية عامة ،تؤثر يف القرارات
احمللية والدولية من اجل نشر
القيم االنسانية وصون كرامة
االنسان وحريته يف املنطقة
كما يف العامل».
واذ اشارت بشعالني اىل
«انعقاد اجلمعية العامة جمللس
كنائس الشرق االوسط صيف
 2020واليت سيعمل البطاركة
والقساوسة وابناء الكنائس
على التفكري يف خالهلا مبستقبل
احلضور املسيحي يف املنطقة
ورسالتنا وعيشنا مع املسلمني
وكل ابناء املنطقة» ،توجهت
اىل الرئيس عون بالتمين ب»ان
يسهل االمن العام اللبناني
منح تأشريات الدخول ملن
سيأتون من الشرق االوسط
وال سيما من االراضي املقدسة
وسوريا» ،معربة عن املها يف
«ان يبقى لبنان واحة ومركزا
للقاء الثقافات واحلضارات
واالديان».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مؤكدا سعيه الدائم «لتعزيز
احلضور املسيحي يف الشرق»،
مؤيدا «توجه جملس كنائس

هذه املنطقة تعاني من نقص
يف اخلدمات االمنائية والصحية،
وطلبت من فخامة الرئيس ان
يتدخل لدى الوزراء املعنيني
لالسراع يف معاجلة نتائج االخطار
الطارئة اليت تعرض سالمة
الناس وصحتهم للخطر» ،مشريا
اىل ان «االوضاع االقليمية
وانعكاساتها على لبنان تفرض
املزيد من التضامن والتكاتف

بني اللبنانيني والتفافهم حول
دولتهم ورموزها».

استقباالت

ويف قصر بعبدا ،رئيسة جلنة
مهرجانات بيت الدين السيدة
نورا جنبالط مع وفد من اللجنة،
ومدير مدرسة االخوة املرمييني
«الشانفيل» يف ديك احملدي
ادوار جرب واالخ كارلوس مكوين
وطوني صفري.

بري أكد لريتشارد وحدة املوقف اللبناني
يف ترسيم احلدود واستقبل سالمة

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال السفرية ريتشارد

الشرق االوسط يف االجتاه
نفسه» ،وقال« :املشكلة هلا
وجوه عدة يف لبنان والدول
العربية بسبب صدور قرار من
الواليات املتحدة بضم القدس
اىل اسرائيل واعالن اسرائيل
انها دولة يهودية ووطن قومي
لليهود ،وهذا ما نعتربه عنصرية
من قبلها ،وهي اقدمت على مر
الوقت على طرد املسيحيني
واملسلمني ،ما يشكل خطرا
كبريا على السالم».
أضاف« :حتى لو اقامت
احلكومات سالما بني بعضها،
ميكن للحرب أن تتجدد بني
الشعوب .فالسالم على الورق
ال ينفع اذا مل تثق به الشعوب.
لقد بنت اسرائيل حائطا حول
القدس وعند احلدود ،ألن
ذلك باعتقادها حيميها .تارخييا
أنشئت االسوار حول القدس
 6مرات ويف كل مرة كانت
تسقط».
ولفت الرئيس عون إىل أن
«اسرائيل أعلنت ان الالجئني
الفلسطينيني سيبقون حيث
هم اآلن .يف لبنان هناك نصف
مليون الجىء فلسطيين ،اذا
بقوا عندنا مع مليون و 600الف
نازح سوري ،ال يعود للبنان من
وجود ،ألن الدميوغرافيا اخلاصة
به تتغري بالكامل».
واشار إىل «التأثريات السلبية
هلذا الوجود اقتصاديا وامنيا
وتربويا على لبنان الذي مل يعد
باستطاعته حتملها» ،وتوجه اىل
الوفد قائال« :ما نطلبه منكم
هو مساعدة لبنان الجياد حل
هلذا امللف ،عرب اقناع الدول
الغربية بالقبول بعودة النازحني
السوريني اىل بالدهم يف
اسرع وقت ممكن ،بعدما بلغت
الكثافة السكانية يف لبنان
نسبة  600شخص يف الكيلومرت
املربع ،وهذه الكثافة هي عادة
للمدن وليست على مستوى بلد
بأكمله».
وعن الوجود املسيحي يف
الشرق ،لفت الرئيس عون
إىل أن «املسيحيني كانوا يف
املاضي اقليات يف الشرق

لكنهم كانوا يعيشون بسالم،
ومع موجة االرهاب اليت اجتاحت
املنطقة باتوا اقلية االقليات،
وهذا امر تعيس جدا بالنسبة
الينا».
وأطلع رئيس اجلمهورية الوفد
على سعيه يف االمم املتحدة
«النشاء «اكادميية االنسان
للتالقي واحلوار» يف لبنان،
تكون مبثابة مركز عاملي للحوار
بني خمتلف االديان واالتنيات
واحلضارات» ،وقال« :لبنان
مؤهل للعب هذا الدور ألن
ثقافات العامل باسره بدأت
باالنتشار من املتوسط ،والحقا
شاركنا يف نقل املعرفة من
الشرق اىل الغرب عندما كان
الشرق متفوقا ،وبعدها من
الغرب اىل الشرق .لبنان ليس
جمرد معرب اىل الشرق ،انه عقل
للشرق وقلب للغرب».
اىل ذلك ،شهد قصر بعبدا
سلسلة لقاءات تناولت شؤونا
ديبلوماسية وسياسية وثقافية
وتربوية.

ريتشارد

ديبلوماسيا ،استقبل الرئيس
االمريكية
السفرية
عون،
اليزابيت ريتشارد ،واجرى
معها جولة افق تناولت االوضاع
العامة والتطورات االقليمية.
وسلم الرئيس عون السفرية
ريتشارد افكارا تتعلق بآلية
عمل ميكن اعتمادها لرتسيم
احلدود البحرية اجلنوبية.

مخزومي

سياسيا ،اسقبل الرئيس عون
النائب فؤاد خمزومي وعرض
معه االوضاع العامة ومسار
مناقشة مشروع موازنة العام
.2019

مخزومي

وبعد الزيارة ،مثن خمزومي
«اجلهود اليت يبذهلا الرئيس عون
يف الداخل ومع اخلارج من أجل
ترتيب الوضع اللبناني ،ال سيما
على املستوى اإلقتصادي»،
وقال« :إن املطلوب فعليا
أن تعرب املوازنة العتيدة عن
اإلصالح ثم اإلصالح .فاملهم
اخلطة والرؤية االقتصادية

للسنوات املقبلة».
وسأل« :هل يف خطة احلكومة
حتفيز للنمو وتطبيق لالجراءات
وطنيا
املطلوبة
اإلصالحية
ودوليا عرب إغالق أبواب اإلنفاق
غري اجملدي؟» ،داعيا املصارف
إىل «املشاركة يف حل أزمة
املوازنة» ،الفتا إىل أنه ال يقف
إىل جانب أي طرف سياسي
«بل إن موقفي يأتي بعيدا
من االصطفافات السياسية»،
مؤكدا أن «حل املوازنة لن مير
من خالل جيوب املواطن».
ب»قرار
خمزومي
ورحب
احلكومة ختفيض رواتب النواب
والوزراء» ،مشددا على أن
«العمل يف الشأن العام
أساسه خدمة املواطن وليس
إفقاره» ،وقال« :ان اعادة
النظر بتعويضات نهاية الوالية
ضرورة النها تدخل أيضا يف
باب النفقات غري اجملدية»،
مذكرا بأنه «بدأ بنفسه حني
ختلى عن خمصصاته وتعويضاته
كي يكون صادقا مع الذين
انتخبوه ومع الشعب اللبناني
الذي يرزح حتت ظروف معيشية
صعبة».

رحمة

سياسيا ايضا ،استقبل الرئيس
عون النائب السابق اميل رمحة
وعرض معه شؤون الساعة ،ال
سيما منها النقاش حول موازنة
 2019وردود الفعل السياسية
والشعبية عليها.
وقال رمحة« :املهم يف املرحلة
الراهنة االتفاق على موازنة
واقعية تتناسب ودقة الظروف
والصعوبات االقتصادية .ولقد
كانت ملبادرات فخامة الرئيس
يف اللقاء مع رئيسي جملس
النواب نبيه بري واحلكومة سعد
احلريري ثم االحتاد العمالي العام
ونقابات مستخدمي املؤسسات
العامة واملصاحل املستقلة االثار
االجيابية يف وقف االضرابات
واالفساح يف اجملال امام
املعاجلات اهلادئة».
ولفت اىل ان البحث «تطرق
اىل حاجات البقاع عموما ومنطقة
بعلبك  -اهلرمل ،خصوصا ان

الرئيس بري مستقبال السفرية ريتشارد

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري قبل ظهر امس االول
يف عني التينة ،السفرية
االمريكية اليزابيت ريتشارد،
وعرض معها االوضاع يف لبنان
واملنطقة.
وأكد بري موقف رئيس
اجلمهورية ،وان «املوقف موحد
بني اللبنانيني حول ترسيم
واملنطقة
البحرية
احلدود
االقتصادية اخلاصة».
ثم استقبل وفد الصليب االمحر
اللبناني برئاسة رئيسه الدكتور
انطوان الزغيب يرافقه عدد من
اعضاء اللجنة التنفيذية واالمني
العام .وجرى عرض لنشاط
الصليب االمحر ودوره على
الصعد االنسانية كافة.
وشكر الوفد لربي «دعمه

جانب

املستمر ووقوفه اىل
الصليب االمحر اللبناني».
واستقبل بعد الظهر حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة وعرض معه
الوضعني االقتصادي واملالي،
وتطرق احلديث اىل املوازنة.
ثم التقى رئيس أساقفة بريوت
للموارنة املطران بولس مطر
وعرض معه الوضع العام.
نن جهة أخرى ،أبرق بري
اىل الرئيس الربازيلي جايري
جملس
ورئيس
بولسونارو
صموئيل
دايفيد
الشيوخ
ورئيس
توبوليم
الكولومرب
جملس النواب رودريغ مايا،
معزيا بوفاة سفري الربازيل
باولو كورديرو دي اندرادي
وعقيلته نتيجة احلادث املؤمل
الذي تعرضا له.

سامي اجلميل تقدم و 3نواب بطعن
يف قانون الكهرباء

النائب سامي الجميل يتحدث لالعالم

تقدم النواب سامي اجلميل
وبوال يعقوبيان واسامة سعد
ونقوال حناس بطعن ظهر
امس االول ،امام اجمللس
الدستوري ،مبشروع قانون

الكهرباء الذي ينص على وضع
آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء
معامل تعتمد طريقة التصميم
والتمويل واإلنتاج والتشغيل
والتسليم اىل الدولة بعد فرتة.
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لـبنانيات

اجتماع للراعي مع البستاني وسامي اجلميل وحنكش
وحايك شجب التصادم يف املنصورية:

مراجعة السلطات املعنية إلجياد خمرج

البطريرك الراعي مستقبال الوزيرة البستاني والنائب الجميل
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي وزيرة الطاقة واملياه ندى
البستاني ،رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلميل،
النائب الياس حنكش ،مدير
عام كهرباء لبنان كمال حايك،
يف اجتماع لبحث تطورات ملف
وصلة املنصورية وتوضيح عدد
من النقاط املتعلقة به إلجياد حل
عادل لألفرقاء املعنيني ،وصدر
عن اجملتمعني البيان اآلتي:
«شجب اجملتمعون ما حصل
من تصادم عنفي بني القوى
األمنية وأهالي بلدة املنصورية،
وأمجعوا على ضرورة إيقافه

فورا .ويف الوقت عينه اطلع
املشاركون على ملف الدراسات
لدى وزارة الطاقة واليت أجريت
منذ اكثر من  15سنة وكانت
مالحظات واستيضاحات بشأنها،
االمر الذي يقتضي مراجعة
السلطات املعنية من أجل إجياد
خمرج يساهم يف متابعة تنفيذ
اخلطة املوضوعة للكهرباء لصاحل
كل اللبنانيني ويف الوقت عينه
ينزع هواجس السكان املعنيني
وجينبهم الضرر الصحي الذي
يتخوفون منه .هذا وسيعمد
صاحب الغبطة والنيافة ومعالي
وزيرة الطاقة على القيام بهذه
املراجعة».

نديم اجلميل من املنصورية :سلطة متعنتة ال
تريد التفتيش عن حلول حتفظ صحة املواطن

النائب نديم الجميل متضامنا مع اهالي املنصورية
توجه النائب نديم اجلميل منذ
الصباح الباكر اىل املنصورية
معلنا تضامنه مع مطالب األهالي
املعرتضني على مد كابالت
التوتر العالي فوق املنازل ودور
العبادة واملدارس.
وإنضم اجلميل اىل اإلعتصام
القائم من األهالي ،وشهد
املواجهات بني القوى األمنية
واألهالي اليت أدت اىل وقوع
كاهن رعية مار يوحنا يف
الديشونية األب سليم خوري
وغيابه عن الوعي .وبعد
إستعادة وعيه ،صعد اىل أحد
األعمدة للتوتر العالي مما دفع
القوى األمنية اىل إنزاله عنوة
وسط إستنكار املعتصمني.
وأطلع اجلميل اجملتمعني يف
بكركي على التطورات امليدانية
على األرض ،وإصرار السلطة

على مد شبكة التوتر العالي
فوق رؤوس املواطنني ،دون
األخذ باالعتبار للمعايري الصحية
ودون انتظار ما ستؤول اليه
نتائج إجتماع بكركي بني الوزيرة
بستاني والنائبني سامي اجلميل
والياس حنكش.
وأسف اجلميل لتعنت السلطة
يف قراراتها ،داعيا اىل الرتوي
والبحث عن حلول جديدة غري
اليت إختذت منذ عشر سنوات
رغم التطور يف معاجلة هذه
األمور على الصعيد العاملي،
مؤكدا أن هناك تقنيات جديدة
تعتمدها عدة دول ملنع الضرر
عن املواطنني.
وأكد إستمرار دعمه ملطالب
األهالي احملقة والوقوف اىل
جانبهم حفاظا على أرواحهم
وصحة أوالدهم.

الوفاء للمقاومة :لتتحمل املصارف مسؤوليتها
الوطنية وتسهم بدور وازن يف خفض العجز
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك برئاسة النائب حممد
رعد ومشاركة أعضائها.
وأصدر اجملتمعون البيان اآلتي:
«يف شهر رمضان املبارك ويف
مستهل اجللسة جرى التوقف عند
أبعاد وآفاق الصوم وما ينجم عن
التزامه من أثر بناء واجيابي سواء
على سلوك الفرد او اجلماعة او
اجملتمع.
إن انضباط اإلنسان وفق معايري
االستقامة يوفر على اجملتمعات
والدول الكثري من اجلهود
والنفقات واملشاكل ,ويسهم
يف نظم احلياة االجتماعية
واالقتصادية مبا يضمن التخفف
من االنانيات واالطماع ,ويشجع
على التعاون والتضامن والتكافل
بني ابناء اجملتمع الواحد.
«لعلهم يتقون» ،تلخيص حمكم
جململ الغاية النبيلة اليت يسعى
الصوم اىل حتقيق آثارها الرتبوية
الستقامة
والداعمة
الوازنة
السلوك البشري على خمتلف
املستويات.
إن ما يعرتي العامل اليوم من
أزمات ونزاعات وحروب ,ليس إال
الناتج الطبيعي للطغيان من جهة،
وللجحود والتنكر حلقوق االخرين
من جهة أخرى ,ولتوسل الكذب
والنفاق لتمرير املصاحل اخلاصة
على حساب املبادىء والقيم
واملصاحل العامة من جهة ثالثة.
مبعنى آخر ،إن معظم حاالت عدم
االستقرار والتوتر يف العالقات
بني البشر مردها اىل جمافاة
معيار االستقامة الذي يتعذر
بلوغه دون التزام الصوم الذي
اراده اهلل يف ما اراد ,مسلكا
تربويا لالنسان واجملتمع.
إن كتلة الوفاء للمقاومة ,إذ
تهنئ املسلمني كافة يف لبنان
والعامل ,حبلول شهر رمضان
املبارك ,فإنها ترجو اهلل عز وجل
أن مين على اللبنانيني مجيعا
بالتفاهم والتوافق وبربكة العيش
الواحد الذي تسوده اإللفه واحملبة
والتعاون.
لقد حبثت الكتلة العديد من
القضايا والتطورات وخلصت
نتيجة التداول يف جلستها اىل
ما يأتي:
 -1عشية إجناز احلكومة للموازنة
وإحالتها على اجمللس النيابي,
تؤكد الكتلة ان االجراءات
املطلوبة للحد من االزمة املالية
اخلانقة ,وانقاذ البالد من
تداعياتها تتطلب من احلكومة
اختاذ خطوات جادة لالصالح
املالي واالقتصادي ,ومكافحة
الفساد واحلد من اهلدر ووقف
التهرب الضرييب واالنفاق غري
اجملدي كما تتطلب من املصارف
ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية
وتسهم بدور وازن يف خفض
العجز ,وحتقيق مصلحتها يف اطار
املصلحة الوطنية لبالد.
 -2تعترب الكتلة أن اإلجناز
املهم الذي متثل بإعادة تكوين
احلسابات املالية العامة للدولة,
جيب أن يكتمل بالتدقيق احملاسيب
يف ديوان احملاسبة ,وذلك قبل
مناقشة موازنة العام .2019
إن اقتصار التدقيق اآلن على
قطع حساب العام  2017لن
جييب عن االسئلة املطروحة ،بل

ال بد من اجناز التدقيق بدءا من
حسابات العام  1997وصوال اىل
العام .2017
 -3ان التصعيد العدواني االخري
على غزة فلسطني وأبنائها ,اثبت
مرة جديدة ان العدو الصهيوني
عاجز عن تغيري قواعد االشتباك
مع املقاومة ,وان اجلهوزية اليت
أظهرتها املقاومة يف التصدي
للعدوان ,اكدت صالبة االرادة
لدى شعبنا الفلسطيين وفصائله
املقاومة وقدرتهما على الصمود
وافشال اهداف العدوان.
ان كتلة الوفاء للمقاومة حتيي
أبطال غزة املقاومني الشجعان
كما حتيي مجاهري الشعب
الفلسطيين يف غزة وكل االراضي
الفلسطينية ,وتشد على أيدي
عوائل الشهداء االبرار وتدعو اهلل
تعاىل بالشفاء العاجل للجرحى,
وتعرب الكتلة عن تضامنها مع
الذين فقدوا منازهلم أو حلقت
بهم االضرار وتؤكد على الشرفاء
القادرين من ابناء امتنا القيام
بواجب الدعم يف هذا اجملال على
االقل وحنن واثقون بالنصر :
ان تنصروا اهلل ينصركم ويثبت
أقدامكم».
 -4تدين الكتلة العدوانية
اجلمهورية
ضد
االمريكية
االسالمية االيرانية ,وتعترب ان
العقوبات اليت تتعمد االدراة
االمريكية مواصلة فرضها على
الشعب االيراني ال مربر هلا على
االطالق ,وهي تكشف عن النزعة
الطاغوتية الدكتاتورية لالدارة
اليت ال تقيم وزنا للقوانني
واملواثيق ,وتتصرف وفق شريعة
الغاب.
لقد أثبتت التجربة منذ انتصار
الثورة االسالمية املباركة قبل
أربعني سنة ,أن اإليرانيني
وقيادتهم يتمسكون باملبادئ
ويتمتعون باالرادة الصلبة الواثقة
بربها لتجاوز التحديات ,ولن
يؤدي التنكر االمريكي حلقوق
وللقوانني
االيراني
الشعب
الدولية إال اىل املزيد من التخبط
وتوتري املنطقة والعامل.
إن ايران متتلك من القدرة
والعزمية ما ميكنها من الدفاع عن
نفسها واالنتصار حلقها».

جملس الوزراء استكمل مناقشة
بنود املوازنة

اجلراح :هدفنا  7و  8باملئة كتخفيض
اساسي على العجز وبند الرواتب وضع جانبا
انتهت عند اخلامسة والربع من
عصر امس االول ،جلسة جملس
الوزراء اليت انعقدت يف السراي
احلكومي ،برئاسة الرئيس سعد
احلريري ،وأدىل على اثرها وزير
االعالم مجال اجلراح باملعلومات
الرمسية التالية« :استغرقت
اجللسة اليوم مخس ساعات،
مت خالهلا مناقشة بنود املوازنة
واالجراءات املطلوبة لتخفيض
والنفقات
اجلارية
النفقات
التشغيلية .فجرى عرض البواب
النفقات كلها وحددت نسب
التخفيض من كل بند نفقة
حبيث نتمكن من ختفيض الف
اىل  1200مليار لرية عن املوازنة
املقدمة عن عام .»2019
أضاف« :هذا االمر استغرق
حوالي الساعتني لعرض هذه
وطريقة
ومناقشتها
البنود
احتساب التخفيض ،ليذهب
بعدها كل وزير اىل وزارته
ويدرس ابواب التخفيض هذه
تبعا للتوجهات االساسية اليت مت
التوافق عليها ،وابتداء من الغد
سنبدأ مبناقشة بنود الوزارات
حبسب التوجهات اليت حددناها
اليوم حول التخفيض ونسب
التخفيض لكل بند من بنود
املوازنة ،لنتمكن من الوصول
اىل حدود االلف او الف و200
مليار لرية كتخفيض عن املوازنة
املقدمة للعام  ،2019وبالتالي
ختفيض عجز املوازنة كما نهدف
اىل الوصول اليه ،اي بني ال7
و ال 8باملئة كتخفيض اساسي
على العجز».
وتابع« :لقد استغرق هذا االمر
وقتا الننا خضنا يف تفصيل كل
البنود وملحقاتها ،وضمن البند
الواحد .هناك ابواب عدة تطرقنا
اليها مجيعها ،ليعرف كل وزير
ما هي ابواب التخفيض وما
الذي جيب ادخال التخفيضات
عليه ونسبته .وغدا (اليوم)

يعود ويلتئم جملس الوزراء
عند الواحدة والنصف الستكمال
النقاش».
سئل :جلسة الغد ستكون
االخرية؟
اجاب« :كال ،جلسة الغد لن
تكون االخرية».
سئل :هل هناك جلسات يومي
السبت واالحد؟
اجاب« :ان شاء اهلل».
سئل :بالنسبة اىل رواتب
القطاع العام هل مت حتديد نسب
االقتطاع او التجميد؟
اجاب« :اطالقا».
سئل :هل نسبة العشرين باملئة
اليت مت ختفيضها هي اضافة اىل
العشرين باملئة اليت خفضتموها
العام املاضي؟
اجاب« :صحيح ولكن النسبة
ليست عشرين باملئة ،يعين
هناك ابواب  %8او  %6او
 %2وهناك ابواب زادت،
ولكننا اخذنا توجهات اساسية
بناء على دراسة اعدتها رئاسة
احلكومة لنرى االبواب اليت ميكن
ان يتم من خالهلا التخفيض
لنصل اىل ختفيض حبدود االلف
و 200مليار لرية».
سئل :متى ستظهر النقاط اليت
ختفض يف املوازنة وهل حسم
ال % 15من الرواتب مرتوك
كآخر دواء؟
اجاب« :لقد وضع بند الرواتب
جانبا لنرى ما ميكننا القيام به
بالبنود االخرى .هناك ابواب
نفقات جارية ميكننا ان نعمل
عليها وخنفض منها ،وهناك
اقرتاحات جديدة يقدمها الوزراء
ميكنها ان تزيد الدخل وتقلص
النفقات ومجيعها تبحث ،ومن
املقرر ان يعود غدا كل الوزراء
باقرتاحات وبأرقام عملية بأبواب
املوازنات التابعة لوزاراتهم من
ضمن التوجه العام بضرورة
اجراء ختفيضات».

سكاف :اتهام ماروني لي بتحريك دعوى قدح وذم ضده
هدفه التذكري بأنه ما زال على قيد النبض السياسي

ردت رئيسة «الكتلة الشعبية»
مرييام سكاف على اتهام النائب
السابق ايلي ماروني هلا بتحريك
دعوى قدح وذم بصفتها وريثة
الراحل ايلي سكاف بتصريح
قالت فيه« :بعد ان أفل جنمه
وخبا ،وملا وجد نفسه نائبا
ووزيرا سابقا ال تطلع مشسه
على الشاشات وساحات املعارك
السياسية ،وجد السيد ايلي
ماروني منفذا للظهور عرب دعوى
قضائية كان رفعها الراحل
الياس سكاف ضده بالقدح
والذم قبل  11عاما .وتفاجأت
مبوقف الكرتوني للسيد ماروني
يستغيث فيه ويطلب النجدة من
حتريك مرييام سكاف هلذه الدعوى
كمن يتوسل ظهورا على زمن رأى
فيه انه اصبح مندثرا ال دور له

وال مالعب سياسية او ميادين
وغى .ومبا ان السيد ماروني هو
حمام يفرتض به ان يكون على
اطالع ودراية بتوارث القضايا
املرفوعة امام احملاكم ،فحبذا لو
كان بادر للتفكري وطلب السؤال
يف العدليات الكتشف اني مل
أحرك الدعوى ضده ،وان قضيته
هي من ضمن العديد من القضايا
اليت كان رفعها الراحل سكاف
يف اطاره حقه القانوني».
أضاف« :ما استدعاء ماروني
اىل قضية القدح والذم سوى
مسار طبيعي ال بل انه سلك
االطر املتهالكة يف املماطلة
والتأجيل واالنتظار كحال العديد
من الدعاوى اليت تتكدس يف
قصور العدول .وكان االجدى
بالنائب السابق ان يبادر اىل

السؤال قبل االستعجال يف
االتهام بهدف تذكري اجلماهري به
وانه ما يزال على قيد النبض
السياسي».
وتابعت« :أتوجه اىل السيد
ماروني بالدعوة اىل اختيار
قضية اخرى للقيامة السياسية
ال تكون من بوابات ايلي سكاف
وعائلته .اما تهديده بكالم
ومواقف سيطلقها يف ذكرى
الراحلني نصري ماروني وسليم
عاصي يف  19اجلاري ،فله ايضا
من قبلنا كالم اخر اذا ما تعرض
ماروني التهام جديد».
استغالال
«كفى
وختمت:
واستثمارا للدماء ولقضية أثبتت
الوقائع والقرارات القضائية ان
الراحل الياس سكاف ال روابط
له فيها».
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لــبنانيات

مؤمتر يف معراب عن قضية املعتقلني واملخفيني قسرا

جعجع :لسنا أسرى املاضي لكن مواقفنا من النظام السوري تنبع من سلوكه
نظم جهاز املعتقلني واملصابني
واألسرى يف حزب «القوات
اللبنانية» ،مؤمترا عن قضية
املعتقلني واملخفيني قسرا يف
السجون السورية حتت عنوان
«حقهم يرجعوا» ،يف املقر العام
للحزب يف معراب ،يف حضور:
الرئيس ميشال سليمان ممثال
بالوزيرة السابقة أليس شبطيين،
النواب :جورج عقيص ،سيزار
املعلوف ،شوقي الدكاش،
زياد حواط ،عماد واكيم ،وهيب
قاطيشا وفادي سعد ،رئيس
حزب الكتائب النائب سامي
اجلميل ممثال بعضو املكتب
السياسي لينا اجللخ ،القنصل
سلطان السبيعي ممثال السفري
البخاري،
وليد
السعودي
سفرية التشيلي مارتا شلهوب،
الوزراء السابقني :منى عفيش،
أشرف ريفي ،ابراهيم جنار،
النواب السابقني :إيلي كريوز،
جوزف املعلوف ،أنطوان زهرا،
مصطفى علوش وفادي كرم،
األمني العام لـ»تيار املستقبل»
أمحد احلريري ممثال بعبد السالم
موسى ،رئيس «حركة التغيري»
إيلي حمفوض ،رئيس حركة
وديع
رازي
«املستقلون»
احلاج ،رئيس «احلركة اليسارية
اللبنانية» منري بركات ،رئيس
الرابطة املارونية نعمة اهلل أبي
نصر ممثال جبوزف نعمة ،املدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان ممثال بالعميد فؤاد
خوري ،املدير العام للدفاع
املدني رميون خطار ممثال مدير
العمليات جورج بو موسى ،مدير
املخابرات يف اجليش العميد
أنطوان منصور ممثال بالرائد
شربل فخري ،نقيب احملامني
يف طرابلس حممد مراد ،نقيب
احملامني يف بريوت أندريه
الشدياق ممثال جبميل أمربيس،
السيدة رباب اخلطيب ممثلة
اللجنة الدولية للصليب األمحر،
فاطمة عيتاني وغروين مايك عن
الصليب األمحر الدولي ،عدد من
ممثلي اهليئات الديبلوماسية يف
لبنان ،عدد من ممثلي اجلمعيات
احلقوقية الدولية يف لبنان،
وشخصيات.
واستهل رئيس حزب «القوات»
مسري جعجع كلمته بالقول:
«ابتسمت يف مكان وحيد خالل
ندوتنا وهو عندما ذكر الوزير
جنار وزير العدل السوري ،ولدي
توصية للجنة املتابعة وهو اننا
نواجه نظاما جمرما وكذابا لذلك
كل القانون واملقربات السياسية
ال تنفع معه ألنهم ليسوا بشرا
كما أنهم ليسوا مثلهم مثل بقية
العامل لذلك علينا جتميع وسائل
للضغط على النظام من اجل
إستعادة املفقودين كما فعلت
تركيا ومتكنت من استعادة
عبداهلل أوجالن».
وأضاف« :إن ننس ايها السادة،
ال ننس الذين استشهدوا،
وايضا الذين اعتقلوا كي
نبقى حنن .أن ننساهم ،إنها
اخلطيئة املميتة .إن ننسى ،ال
ننسى بطرس خوند ،ال ننسى

األبوين شرفان وابي خليل ،ال
ننسى معتقلي  13تشرين ،ال
ننسى مئات ومئات اللبنانيني
املعتقلني واملخفيني قسرا يف
سجون نظام السجون والقبور،
او ما تبقى منه بعد يف سوريا.
منهم من اقتيد عن سريره الناعم
وسط توسالت زوجته واوالده
ودموعهم حتى يفرتش الدوالب
او البالنكو او حتى يكون سريره
هو مثواه األخري ،ومنهم من
اقتيد من جامعته او يف الطريق
إليها فداست أرجل املارة على
كتبه ودراساته وشقاء لياليه
البيضاء وضاع معها عمره
ومستقبله يف اجملهول األسود،
ومنهم من اقتيد من عمله او
يف الطريق إليه فأنهى مستقبله
املهين او الوظيفي قبل السن
القانونية ،وذهب ليقاسي ما
تبقى من عمره كل الظروف
اخلارجة عن الشرعات اإلنسانية
والضوابط والقانون ،وعاشت
بذلك أسرته يف الفاقة والعوز
والقلق املزدوج على مستقبل
ابنها وعلى مستقبلها هي،
منهم من اعتقل على سرير
املرض يف املستشفى فبقيت
أدويته وأكياس الدماء واملصل
حيث هي ،وسيق جبرحه النازف
اىل حيث مصاصو الدماء
العطشى ينتظرون شرابهم
املفضل بظمأ كبري ،ومنهم من
أخذ أسريا عن جبهات القتال
ولكن من دون أن يتمتع حبد
أدنى من حقوق األسرى ،وإمنا
حبد أقصى من واجبات الظلم
واالستعباد وموجبات العصور
احلجرية ،ومنهم من اخذ من
الدير  ،وهو يقدم القربان
املقدس ،من دون أدنى احرتام
لثوبه الكهنوتي األسود الذي
حولته جراحات العذابات اىل
أمحر قان ،وحتول هو نفسه
اىل ذبيحة احلمل املقدس على
وليمة الذئاب املفرتسة .منهم
من كان رب أسرة ،ومنهم من
كان شابا مراهقا ،منهم الفتى
ومنهم الكهل والعجوز».
وشدد جعجع على أنه «إذا
كان الشهيد قد استشهد مرة
واحدة ،فإن املعتقل واملخفي
قسرا يستشهد عند كل صياح
ديك ،وحنن بدورنا مل وال ولن
ننكر معتقلينا ثالث مرات قبل
صياح الديك ،بل جندد االلتزام
بقضيتهم عند كل إشراقة
مشس» ،مشريا إىل أننا «حنن
قوم ال نفرط بأمل وتضحيات
املعتقلني حتت أي عرض اسعار
سياسي وغري سياسي ،هناك
من يقول إن كان لدينا مشكلة
مع النظام السوري عندما كان
حيتل لبنان فما هو فاعل اليوم؟
أين املسجونني واملفقودين
وماذا عن مسجدي التقوى
والسالم وميشال مساحة؟،
ألن السياسة عندنا ال تنفصل
عن األخالق ،وال سياسة إذا مل
تقرتن باإلميان بالقضايا املبدئية
احملقة وااللتزام بها مهما كان
ذلك مكلفا».
وتوجه إىل كل معتقل يف

السجون السورية ،بالقول:
ستبقى
املعتقل،
«رفيقي
حرا عزيزا شريفا يف أي حالة
كنت ،وسيبقى النظام الذي
اعتقلك جمرما ووحشيا ويعاني
عقدة نقص جتاه الدميوقراطية
رفيقي
واإلنسان.
واحلرية
املعتقل ،مل يقتدك النظام
السوري إىل سجنك الصغري
وحدك ،بل كان شعبك برمته
موضوعا يف سجن كبري .واليوم
وبعدما خرج الشعب اللبناني
من سجنه الكبري أصبحت انت
الشاهد امللك املتبقي على
مآسي وارتكابات هذا النظام،
لذلك هو حياول إخفاء أي أثر
لك ،وميعن يف طمس وإخفاء ما
تبقى من معامل جرميته الكربى
حبقك وحبق اللبنانيني مجيعا.
رفيقي املعتقل واملخفي قسرا،
مل يعتقلك نظام السجون والقبور
يف األساس إال ألنك كنت حرا،
فلو مل تكن حرا ،لكان وضعك
يف أعلى املناصب وقدمك
الصفوف ،بدل حياة القهر اليت
جعلك فيها .ولكن مهال ،جنتهم
يف الذل ال نرضى بها ،وسجوننا
بالعز افخر منزل».
وتابع« :اختفى؟ ال ما اختفى،
بل أخفي قسرا وظلما وعدوانا،
وظهر ،نعم ،ظهر ،فوق متثال
حاكم مستبد يشبعه الثوار
باملطرقة،
حتطيما
األحرار
وظهر ،ويف ساحات احلرية
وسط هتافات شابات وشبان
تصدح باحلق واحلرية والكرامة
اإلنسانية .ظهر ،نعم ،ويف كل
استحقاق دستوري ودميقراطي
فعلي خربه الشرق أخريا ،ظهر.
وسيعود ويظهر حتى انقضاء
الدهور ،يف أي شكل أو اسم
او هوية ،كلما استغاثت احلرية
به من جور العبودية ،وكلما
انتهكت كرامة إنسانية من قبل
دكتاتورية سلطوية مافيوية،
وكلما عربت رفوف السنونو
وأسراب الفراشات لتبشر بربيع
أخضر وأجواء صافية مساوية .ال
ما اختفى ،بل حتول كل واحد
منهم إىل قضية إنسانية حبد
ذاتها ،فضحت مستور نظام
األسد ووجوده يف القرن الواحد
والعشرين ،وكشفت كل ما
حاول إخفاءه من ظلم واستبداد
ووحشية عن أعني البشرية
مجعاء».

جعجع يلقي كلمته

ولفت جعجع إىل «أننا نلتقي
اليوم هنا ال لنستذكر إخوتنا
املعتقلني واملخفيني قسرا يف
سجون النظام السوري فحسب،
بل لنجدد العهد والوعد هلم
بأن قضيتهم ستبقى راسخة
يف وجداننا ،ومعرفة مصريهم
وإعادة األحياء منهم ورفات
الشهداء منهم اىل أهلهم
ووطنهم ،سيبقى من أولوياتنا.
صحيح أن حترير لبنان أجنز مع
خروج جيش األسد منه ،لكن
السيادة تبقى منتقصة بوجود
معتقلني لبنانيني لديه .صحيح
أن مشس احلرية أشرقت على
لبنان وأثلجت قلوب اللبنانيني،
لكن عواصف الشتاء ما زالت
تلفح لبنانيني آخرين من
املعتقلني يف سجون االحتالل
وأهاليهم ،وتكويهم جبمر احلرقة
والعذاب واالنتظار .لن نرتاح،
لن نستكني ،قبل أن يتنعم
كل اللبنانيني بشمس احلرية
ودفئها .ال بد لليل أن ينجلي
خصوصا بعد أن انكسر القيد».
وأوضح أنه «مل يسبق يف تاريخ
العالقات بني الدول أن كانت
دولتان جماورتان مرتبطتان
قانونا بعالقات دبلوماسية،
وتتبادالن السفراء ،ويف الوقت
نفسه كان لدى واحدة منهما
عند الثانية أسرى ومعتقلون
وخمفيون قسرا ،من دون أن
تبادر تلك الدولة إىل اإلفراج
عنهم ،أو الكشف عن مصريهم،
أو تقديم أي معلومات ومعطيات
جدية عنهم ،ال بل ظلت متعن يف
التضليل واالبتزاز وإخفاء احلقيقة
ومواصلة أسرهم وإخفائهم .هذا
يثبت ،ولطاملا كان هذا رأينا،
بأن نظام األسد ليس دولة يف
احلقيقة واجلوهر ،وال ميت إىل
منظومة األمم املتحدة والقوانني
واألعراف واالتفاقات الدولية
بأي صلة ،وهذا ما يستوجب
إعادة النظر حتى بالعالقة
القائمة باحلد األدنى يف الوقت
احلاضر مع هذا النظام ،إذا مل
يقم بالكشف عن مصري األسرى
واملخفيني قسرا يف سجونه».
وشدد على أن «إمعان النظام
االستخفاف
يف
السوري
واالستهتار مبصري مواطنني
لبنانيني يعتقلهم قسرا يف
سجونه ،هو مبثابة اعتداء صارخ
ومتواصل على لبنان ،وهذا

ال يؤثر على صورة النظام
السوري املشوهة أصال ،وال
املفقودة
مصداقيته
على
ومسعته السيئة أساسا ،وإمنا
يؤثر على صورة لبنان ويضرب
هيبة الدولة والعهد معا ،ويظهر
الدولة مبظهر العاجزة عن الدفاع
عن أبنائها ،أو اختاذ اي موقف
حيافظ على احلد األدنى من
كرامتها الوطنية مبواجهة هذه
اجلرمية املتمادية .وجند بعد
أناسا بعد يف لبنان يتباهون
بصداقتهم مع هذا النظام».
وقال« :إن ما قام ويقوم به نظام
السجون والقبور حبق املعتقلني
اللبنانيني لديه يتناقض مع كل
الشرعات واملواثيق الدولية
حلقوق اإلنسان ،ومع الضمري
اإلنساني اجلامع ،ومع قيم
ومبادىء األديان السماوية
وغري السماوية كلها .ولكن
ملاذا االستغراب ،ما دام
الشعب السوري بذاته مل يسلم
من بطش ووحشية وإرهاب
هذا النظام .إن تسويف النظام
السوري ومماطلته وتالعبه بهذه
القضية اإلنسانية املزمنة حيتم
على احلكومة اللبنانية الشروع
يف اختاذ خطوات قضائية
وسياسية جتاه هذه القضية،
وصوال إىل إحالة هذا امللف لدى
حمكمة العدل الدولية واملراجع
العربية والدولية املختصة».
وأشار جعجع إىل أن «البطولة
والشجاعة ليستا يف أن يستقوي
هذا النظام على معتقلني
لبنانيني عزل لديه ،وأن يتلذذ
بتعذيبهم وقهرهم وتركيعهم،
بل البطولة كانت يف أن يقف
بكل ترسانته الضخمة وعديده
الكبري ،بوجه رجال املقاومة
اللبنانية القالئل يف أواخر
السبعينات وطيلة الثمانينات يف
األشرفية ،وزحلة وعني الرمانة
وصنني وقنات ،وأن ينجح،
ال مسح اهلل ،برتكيعهم .ولكن
كيف له أن ينجح برتكيعهم،
وعندهم ،بعتادهم القليل ،إميان
بقضيتهم أكرب من كل ترسانته
وعتاده وعديده وجربوته .جنود
األسد أسود يف سجونهم على
األبرياء ،ويف ساحاتنا ثعالب
أمام املقاومني .ما يف الظلم
مثل حتكم الضعفاء ،وما يف
والشجاعة
والبطولة
النبل
واإلنسانية مثل قوة املقاومني

يف نفوسهم».
وشدد على أن «القوات
اللبنانية» هي اكثر من يتحسس
أمل ومعاناة وعذابات املعتقلني
واملخفيني قسرا ،ألنها كانت
هي نفسها عرضة لالعتقال على
مستوى قيادتها وقاعدتها،
من رئيس «القوات» إىل آالف
واملناصرين
الرفاق
وآالف
واملتعاطفني .صحيح أن النظام
األمين اللبناني السوري اعتقل
القواتيني وحاول مصادرة حرية
حركتهم ،ولكن من كانت احلرية
يف تكوينه وجوهره ونفسه،
يبقى دائما أبدا حرا ولو يف
زنزانة .بعض السجناء أحرار
يف سجنهم ،وبعض الناس يف
حريتهم سجناء».
وتابع« :من املستغرب جدا أن
يسلم نظام السجون والقبور إىل
إسرائيل رفات جندي اسرائيلي
آخر قتل يف البقاع ألعام 1982
ضمن صفقة سرية غامضة
ومشبوهة ،فيما هو يعتقل
مئات اللبنانيني بالتهمة اجلاهزة
واملعهودة لديه وهي التعامل
مع إسرائيل ،وفيما هناك
جلنة لبنانية-سورية تألفت منذ
العام  2005لتقصي احلقائق
يف موضوع املعتقلني ،وأعاق
النظام السوري عملها باملماطلة
والتسويف والتعتيم ،حبيث أنها
مل تتمكن من التوصل إىل أي
نتيجة جدية ،جلهة الكشف عن
مصري املعتقلني ،سواء من ال
يزال حيا منهم ،أو من كان
ميتا .إن الكثري من العائالت
اللبنانية كانت تزور أبناءها يف
السجون السورية طيلة سنوات
قبل أن متنع عنها الزيارات
فجأة ويفقد كل أثر ألبنائها
املعتقلني .إن النظام السوري
ال ميكنه ،أقله بالنسبة هلؤالء
املعتقلني ،نكران وجودهم أو
االدعاء بعدم مسؤوليته عن
اعتقاهلم باألساس» .وأشار
إىل أن «النظام السوري أطلق
من سجونه قيادات تنظيم
«القاعدة» وتنظيم الزرقاوي
وشجعهم على إنشاء «داعش»
لتهديد أمن كل الشعوب ،ومل
يفرج عن معتقلني لبنانيني
أبرياء مظلومني ال ومل يشكلوا
جمرد خطر صغري على أحد.
فهنيئا حملور الصمود والتصدي
واملقاومة بإجنازات النظام
السوري العظيمة إن بتسليم
اإلسرائيلي
اجلندي
رفات
أو بإطالق سراح «داعش»
السجون،
من
و»القاعدة»
وهنيئا هلم أيضا وحدة املسار
واملصري اليت جتمعهم».
واعترب جعجع أنه «كلما اقتيد
معتقل إىل داخل السجن ظلما،
كانت براعم الثورة خارجه
تتفتح .وكلما انزوى أسري يف
زنزانته وحيدا مقهورا كلما
كانت خاليا مقاومة االستبداد
تتجمع ،وكلما صدأت قضبان
احلديد حتت يديه ،كلما كانت
بيارق احلرية ترفرف خارجا،
وكلما لقي املصري التقليدي
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بوين يتعهد ابقاء حزب العمال العبء الضرييب أقل جتمع مسيحي اسالمي يستهدف حزب العمال
مما كان عليه يف حكومة هاورد
«غري املؤمن باهلل» عشية االنتخابات

تعهد حزب العمال باإلبقاء على
العبء الضرييب الفيدرالي
عند أو دون املستوى الذي
حققته حكومة هوارد ،وذلك
يف رده على مزاعم االئتالف
بأنه سيفرض  387مليار دوالر
كضرائب أعلى إذا فاز باحلكم.
وقال وزير اخلزانة للظل كريس
بوين إن سياساته ستبقي
الضرائب منخفضة كنسبة مئوية
من الناتج االقتصادي على
مدى السنوات األربع املقبلة،
يف حني أنه حيتاط بشأن ما
سيكون الرقم يف السنوات
العشر التالية.
لكن السيد بوين يواجه حتديا
بشأن سياسة حزب العمال
لرعاية األطفال بعد أن اقرتح
يوم االثنني بأن «ليس كل
شخص» يعمل يف هذا القطاع
قد يتأهل للحصول على مبلغ
إضايف قدره  9.9مليار دوالر
يتم تقدميه ملعلمي رعاية
الطفولة.
وقد وعد حزب العمال ،األسبوع
املاضي ،بزيادة رواتب 100
ألف معلم يف مرحلة الطفولة
املبكرة بنسبة  20يف املئة كجزء
من حزمة رعاية األطفال ،قائلاً
إنه ينبغي على احلكومة زيادة
أجورهم ألن اخليارات األخرى
ستنقل التكاليف إىل العائالت.
وقال حزب العمال إن زيادة
األجور ستصل إىل متوسط
 11300دوالر يف السنة.
وحتدى وزير اخلزانة جوش
فريدنربغ السيد بوين حول ذلك
من خالل سؤاله عما إذا كانت
زيادة األجور ستذهب إىل مجيع
املوظفني البالغ عددهم  195ألف
موظف يف جمال رعاية األطفال،
مما يؤدي خلطر انفجار التكلفة
يف تعهد حزب العمال.
وجادل السيد بوين بأن «ليس
كل من يعمل يف جمال رعاية
مدرسا
سيكون
األطفال»
للطفولة املبكرة ،لكن االئتالف
شكك يف هذا االدعاء.
واستشهد املتحدث باسم محلة
برمنغهام
سيمون
االئتالف
بأرقام من اإلحصاء الوطين
للقوى العاملة يف التعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة ليجادل
بأن حوالي  90يف املئة من
العاملني البالغ عددهم  195ألفا
هو مدرسون للطفولة املبكرة.
وقال السيناتور برمنغهام:
«على الرغم من أن حزب العمال
مل يفصح عن عدد العاملني

وزير الظل للخزانة كريس بوين

يف رعاية األطفال الذين
سيستفيدون من سياسته ،فمن
الواضح أنه ليس كل العاملني
يف القطاع البالغ عددهم 195
ألف عامل» ،داعيا حزب العمال
إىل اإلفصاح عن تكاليف سياسته
وشرح عدد الذين سيحصلون
على زيادة األجور.
ويقدم البيان الضرييب للسيد
بوين نظرة شاملة على التكاليف
الكاملة لسياسات العمال اليت
سيتم الكشف عنها يف وقت
الحق من هذا األسبوع ،حيث
يتوقع أن ينتج تكهنات بفوائض
موازنة أكرب من االئتالف.
وستكون خطط املوازنة املتنافسة
حمور احلملة االنتخابية هذا
مزيدا
األسبوع ،مما مينح الناخبني
ً
من التفاصيل حول الفوائض
األكرب املتوقعة نتيجة قرار حزب
العمال مبعارضة معظم ختفيضات
احلكومة الضريبية لألفراد.
وادعى رئيس الوزراء سكوت
موريسون يف بداية احلملة أن
الضرائب اإلمجالية ستكون
أعلى مبقدار  387مليار دوالر
على مدار عقد من الزمان يف
ظل حزب العمال.
لكن زعيم املعارضة بيل شورتن
ينتظر حتى املرحلة األخرية من
احلملة للكشف عن تفاصيل
ارقام سياسته الضريبية.
وحتدى السيد فريدنربغ السيد
بوين بشأن العبء الضرييب
يوم االثنني خالل نقاش يف
نادي الصحافة الوطين ،مدعيا
أن سياسات العمال سرتفع
الضرائب كنسبة من الناتج
احمللي اإلمجالي إىل  25.9يف
املئة.
وقد بلغت إيرادات ضريبة
الكومنولث  418.1مليار دوالر
يف العام املالي املنتهي يف
حزيران  ، 2018أي ما يعادل
 22.6يف املئة من الناتج احمللي
اإلمجالي .واخنفض الرقم إىل
 19.9يف املئة خالل األزمة
املالية العاملية ولكنه تعافى
بشكل مطرد.
وقال السيد فريدينربج خالل
النقاش «عندما ينفق حزب
العمال أكثر ،فإنه يفرض
ضرائب أكثر ،وعندما يفرض
ضرائب أكثر ،يضعف االقتصاد
األسرتالي».
وقال السيد بوين للحضور أن
نسبة  25.9يف املئة كانت
«حقيقة مضللة» من السيد
فريدنربغ وأن حزب العمال

خالل تجمع التحالف املسيحي االسرتالي يف سيدني يف ايار
سيحافظ على الرقم اإلمجالي
يف نفس نطاق حكومة جون
هاورد يف الفرتة من  1996إىل
.2007
وقال وزير الظل للخزانة:
«ستكون الضريبة على الناتج
احمللي اإلمجالي هي نفسها أو
أقل مما كانت عليه خالل حكم
جون هاورد خالل التقديرات
اآلجلة».
واضاف قائال «وإذا كنت ترغب
يف اتهام جون هاورد بأنه
اشرتاكي  ،فابدأ .ال مانع لدي
من القول إن بول كيتنغ صديق
لي ولكن إذا كنت تريد مهامجة
جون هاورد من على هذه
املنصة ،فهذا األمر يعود لك.
وتابع يقول «الضريبة على
الناتج احمللي اإلمجالي يف ظل
حكومتنا ستكون هي نفسها أو
أقل من تلك اليت كانت عليه
حتت حكم جون هاورد».
وبلغت اإليرادات الضريبية
 23.8يف املائة من إمجالي
الناتج احمللي يف السنة
املنتهية يف حزيران ،2007
وهي آخر سنة كاملة حلكومة
هاورد ،ولكنها بلغت ذروتها
 24.3يف املئة يف وقت سابق
من العقد نتيجة لطفرة السلع
وارتفاع أرباح الشركات.
وتشري تقديرات احلكومة إىل أن
هذا الرقم سريتفع إىل  23.3يف
املئة يف السنة املالية ،2020
وسوف يرتفع قلي ًال مرة أخرى
قبل أن يرتاجع إىل  23.3يف
املئة يف السنة املالية .2023
وأحد العوامل الرئيسية يتمثل
يف خطة حكومة موريسون
خلفض ضرائب الدخل الشخصي
مبقدار  302مليار دوالر على
مدى العقد املقبل ،ومعظمها
سوف تلغيها حكومة العمال أو
تتخلى عنها.
يف خطوة منفصلة لتجنب
جتدد الصراع السياسي على
معدالت ضرائب الشركات،
قال السيد فريدنربغ إنه ال توجد
خطط إلحياء السياسة السابقة
للحكومة املتمثلة يف خفض
معدل الضريبة على الشركات
ً
سنتا بالدوالر
من  30إىل 25
جلميع الشركات اليت يبلغ حجم
مبيعاتها أكثر من  500مليون
دوالر يف السنة.
وقال السيد فريدنربغ «ميكنين
أن أؤكد أننا لن نعود
الضريبية
التخفيضات
إىل
للشركة».

يقوم لوبي مسيحي حمافظ
حبمالت مع مسلمني يف مقاعد
يسيطر عليها حزب العمال من
أجل «منع امللحدين من إجراء
تغيريات شاملة» على احلريات
الدينية.
فقد اقام التحالف املسيحي
األسرتالي جتمعني يف نيو
ساوث ويلز يف مقاعد فيدرالية
حلزب العمال الشهر املاضي،
انضم إليه مئات من املؤيدين
املسلمني.
وخيطط هذا اللوبي لعقد
جتمع آخر يف مقعد فاولر قبل
انتخابات  18أيار احلالي.
وقال مؤسس التحالف ،فيك
ميلي ،إن أعضاء اجملموعة
لكنهم
مسيحيون
مجيعهم
باملسلمني
ورحبوا
«عملوا
والبوذيني وأي شخص لديه
معاناة مشرتكة».
وقال السيد ميلي ،الذي تشكلت
جمموعته خالل استفتاء زواج
مثليي اجلنس« :إننا مصممون
على منع كبار املسؤولني يف
حزب العمال غري املتدينني
من إجراء تغيريات شاملة على
أننا
القول
حقوقنا..ميكنك

وحدنا جهودنا ونعمل مع مجيع
األديان واملعتقدات».
وتستهدف اجملموعة مقاعد حزب
العمال اليت صوتت فيها نسبة
عالية بـ «ال» خالل استفتاء
زواج مثليي اجلنس.
وأقيم التجمع األول للمجموعة
يف مقعد مكماهون يف غرب
سيدني ،الذي يشغله وزير
الظل للخزانة كريس بوين،
حيث صوت يف هذا املقعد
ثالث أعلى نسبة من األصوات
يف أسرتاليا ضد هذا الزواج
مبعدل  64.9يف املئة.
املاضي،
السبت
ويوم
مقعد
اجملموعة
استهدفت
شيفلي ( ، )Chifleyالذي
يشغله إد هوسيتش (Ed
 ، )Husicحيث صوت فيه
بـ «ال»  58.7يف املئة من
املواطنني.
وقال السيد ميلي إن رغبات
غالبية الناخبني مت جتاهلها من
قبل النواب.
الفتات
املتظاهرون
ومحل
تقول «أرفعوا أيديكم عن
حريتنا الدينية» وكذلك «أرفعوا
أيديكم عن مساجدنا».

حزب العمال يؤكد عزمه تسهيل
منح تأشرية والدي املهاجر
أكد شاين نيومان وزير اهلجرة
يف حكومة الظل املعارضة
أن حزب العمال مصمم على
منح والدي املهاجر تأشريات
للقدوم إىل أسرتاليا دون
وضع حد سنوي أقصى لعدد
القادمني.
وسينفذ العمال السياسة حال
فوز احلزب يف االنتخابات.
يأتي هذا التأكيد رغم تشكيك
حزب األحرار احلاكم يف إمكانية
تطبيق السياسة.
كان دافيد كوملان وزير اهلجرة
يف حكومة اإلئتالف قد وصف
مقرتح العمال بأنه «خدعة
قاسية» ووصف السياسة
بأنها غري قابلة للتطبيق بسبب
عدم وجود حد أقصى.
قابل نيومان تصرحيات كوملان
بهجوم على الوزير احلالي
قائ ًال« :إنه غري صادق ،لقد
ختلى عن وعوده للمهاجرين
يف السابق ،حاليا نظام األحرار
(لتأشرية األبوين) غري فعال،
لكنه مازال ينطق حبزمة من

األكاذيب».
هذا وكان بعض الباحثني قد
أشاروا إىل أن اقرتاح العمال
سيضغط على نظام الرعاية
الصحية.
لكن وزير اهلجرة يف حكومة
الظل املعارضة أجاب على
هذا الطرح قائ ًال»:إذا كان
لدينا مشكلة يف نظام الرعاية
الصحية يف أسرتاليا فالسبب
بعيد عن والدي املهاجرين،
السبب هو اقتطاع األحرار لثالثة
مليار دوالر من ميزانية رعاية
كبار السن ،و حنو  2.8مليار
من ميزانية الرعاية الصحية يف
هذه الدولة .وإذا كان األحرار
مهتمني بالرعاية الصحية فلماذا
ال يدعمون الرعاية الصحية كما
نفعل حنن».
كان حزب العمال قد صرح بأنه
سيتخلص من احلد األقصى
والدي
على
للتأشريات
املهاجر ،ويسهل منحها وأن
احلزب سيقلل من مصاريف
التأشريات للربع.

والتقى السيد بوين مبمثلي
اإلنغليكانية
الطوائف
والكاثوليكية واللبنانية املسلمة
يف مكتبه ملناقشة خماوفهم.
وقال السيد ميلي« :إن النواب
رغبات
يتجاهلون
احلاليني
ناخبيهم وخنشى ً
حقا أن تدوس
حكومة حزب العمال على قيمنا
الدينية».
واضاف يقول «يصوت أعضاء
الربملان على عكس ما يريده
ً
حقا
مواطنوهم ،وحنن نسعى
إلبالغ الناس مبا خيبأ هلم
وينتظرهم إذا فاز بيل شورتن
باالنتخابات».
واعلن متحدث باسم حزب
العمال ان احلزب حيرتم احلرية
الدينية جبميع أشكاهلا وأن
اإلحياء خبالف ذلك «غري صحيح
متاما».
ً
وقال السيد ميلي إن حوالي
 400شخص حضروا أول جتمع
هلم يف فريفيلد ،نصفهم من
املسلمني ،باإلضافة إىل زعيم
حزب «امة واحدة» يف نيو
ساوث ويلز ،مارك الثام ،الذي
مت انتخابه مؤخرا يف برملان
الوالية.
ومن املتوقع أن يستخدم السيد
الثام خطابه االفتتاحي هذا
األسبوع يف الربملان للحديث
عن احلرية الدينية ،مستشهدًا
بقضية العب الرغيب إسرائيل
فوالو (.)Israel Folau
وقال السيد ميلي إن اجملموعة
رحبت بدعم السيد الثام «على
الرغم من أنه ال يعترب نفسه
مسيحيا».
ً
وتابع السيد ميلي يقول «لقد
حصلنا على دعم ال يصدق يف
جتمعنا األول ،وهذا ما حدا بنا أن
نفعل املزيد قبل االنتخابات ألن
ً
منطا من القيم املعادية
هناك
للمسيحيني واحملافظني».
وقال «لدينا حرمان من احلريات
واحلقوق الدينية وكانت القمة
يف زواج مثليي اجلنسي ،ولكن
هناك حاالت أخرى مثل اإلجهاض
عند الطلب يف املستشفيات
والقتل الرحيم».
ويضم التحالف ،الذي تأسس
يف تشرين الثاني  2017يف
أعقاب التصويت على زواج
مثليي اجلنس ،تسعة أعضاء
«أساسيني» ،باإلضافة إىل 20
آخرين جيتمعون بانتظام ملناقشة
جدول أعماهلم.
وقال السيد ميلي إن اجملموعة
تنمو وأن أعضاءها ال يعتزمون
«االختفاء» بعد االنتخابات.
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حزب العمال سيشن محلة على مزاعم
نصائح ضريبية واسعة ملن يتقاضون
أكثر من مليون دوالر يف السنة
سيستخدم حزب العمال بيانات
شخصا
رمسية ُتظهر أن 69
ً
حصلوا على أكثر من مليون
دوالر يف عام واحد متكنوا
من حمو التزاماتهم الضريبية
جزئيًا من خالل املطالبة
برسوم حماسبة باهظة الثمن،
قدما يف خطط
وذلك للمضي
ً
للقضاء على هذه املمارسة.
وتظهر التكاليف اجلديدة خلطة
حزب العمال لوضع سقف
 3000دوالر للمبلغ الذي ميكن
للفرد املطالبة به مقابل تكلفة
إدارة شؤونهم الضريبية حيث
أن هذه السياسة ستجمع
 375مليون دوالر على مدى
السنوات الثالث املقبلة و
 1.6مليار دوالر على مدار
العقد املقبل.
استحوذ حزب العمال على
الضرائب
ملكتب
بيانات
االسرتالي أظهرت أن 27
مليونريا قد حموا يف املتوسط
 607آالف دوالر من فاتورة
الضرائب اخلاصة بهم عن
طريق املطالبة بتكلفة إدارة
شؤونهم الضريبية.
وتقل اإليرادات ،اليت مت
مجعها من هذه اخلطوة ،مبقدار
 200مليون دوالر على مدار
عقد من الزمن ،عما كانت
عليه عندما أصدر حزب العمال
االقرتاح يف عام  .2017ومن
املتوقع أن يتأثر حوالي 90
ألف بذلك شخص.
وأدت هذه السياسة إىل
إزعاج قطاع احملاسبة ،الذي
حذر من أنه على الرغم من
أن العدد اإلمجالي لألشخاص
مباشر
بشكل
املتأثرين
صغري ،إال أنه ستكون هناك
مشكالت حقيقية ألي شخص
يواجه فاتورة كبرية إلدارة
الضرائب ملرة واحدة .وهذا
يشمل األشخاص الذين ميرون
بالطالق أو يتعاملون مع عقار
متوفى صاحبه.
لكن بيانات مكتب الضرائب
يف
()ATO
األسرتالي
العام املالي ، 17 - 2016
وهي آخر سنة متاحةُ ،تظهر
أن النظام احلالي يستخدمه
أصحاب الدخل املرتفع خلفض
ضرائبهم بشكل حاد.

شخصا
ومتكن تسعة وستون
ً
حصلوا على دخل يفوق
املليون دوالر من خفض
دخلهم اخلاضع للضريبة إىل
ما دون احلد األدنى الضرييب
ً
وفقا
البالغ  18200دوالر،
الضرائب
مكتب
لبيانات
األسرتالي ،اليت استوىل
عليها حزب العمال.
ومن بني هؤالء األشخاص
شخصا،
البالغ عددهم 69
ً
طالب  27منهم بتكاليف إدارة
شؤونهم الضريبية مبتوسط 
 607آالف دوالر لكل منهم.
بدوره قال وزير الظل
للخزانة ،كريس بوين  ،الذي
سيصدر يف وقت الحق من
هذا األسبوع تكاليف حزب
العمال الكاملة لالنتخابات مع
وعد بتقديم فوائض أكرب من
االئتالف ،إن التغيريات مثل
وضع سقف للمطالبات برسوم
إدارة الضرائب ستساعد
يف جعل املوازنة عادلة
ويف تغطية تكاليف الصحة
واخلدمات التعليمية.
وقال« :تؤكد هذه البيانات
على أن الطرف العلوي من
املدينة (امليسورين) هو الذي
يستفيد أكثر من االقتطاع
الضرييب من إدارة شؤونك
الضريبية».
واضاف قائال «يعكس هذا
النظام املكون من طبقتني
َ
حاليا يف أسرتاليا
املوجود لدينا
ً
ويؤيده حزب األحرار :الطبقة
األوىل ،حيث ميكن لألثرياء أن
يدفعوا للمحامني واحملاسبني
احلسومات
الستخدام
الضريبية لتخفيض دخلهم
اخلاضع للضريبة إىل أدنى
حد ،ثم هناك طبقة اقتصادية
لـ  PAYGال يستطيع أصحابها
الوصول إىل هذه احلسومات.
وقال السيد بوين «هذا غالًبا
ما يكون مبثابة ضربة مزدوجة
املنخفض
الدخل
لذوي
واملتوسط ،ألن هؤالء الذين
حماسبية
تكاليف
يدعون
اكرب الدارة الضرائب هم
الذين يصلون إىل الثغرات
الضريبية اليت تكلف دافعي
الضرائب مليارات الدوالرات
من العائدات».

أيل يقتل رجالً ويصيب زوجته
قتل أيل أليف رج ًال وأصاب
زوجته جبروح خطرة يف منزل
ريفي يف اسرتاليا كما أعلنت
الشرطة.
واستدعيت خدمات الطوارئ إىل
هذه املنطقة النائية يف والية
فيكتوريا يف وقت مبكر من
صباح امس ،ووجد عناصرها
الزوجني اللذين يبلغ كالهما
 46سنة مصابني بشدة.
وقالت الشرطة يف بيان:
«تويف الرجل يف موقع احلادث
ونقلت املرأة جوًا إىل مستشفى
يف ملبورن وهي مصابة جبروح
خطرة وال تزال يف حال حرجة».

وأوردت إذاعة «إيه بي سي»
الوطنية أن الرجل تعرض
للهجوم عندما ذهب إلطعام
احليوان وأصيبت زوجته عندما
جاءت إلنقاذه .وأضافت أن
ابنهما املراهق أنقذ والدته
بضرب األيل بقطعة من
اخلشب.
وأوضحت الشرطة أن احليوان
قتل بعد ذلك «بسبب خماوف
على سالمة املسعفني يف
وقالت
احلادث».
مكان
«اجلمعية األسرتالية لأليائل إن
«من النادر أن تهاجم األيائل
الناس».

Australian News

انتخاب عضو اجمللس
التشريعي شوكت مسلماني
ملنصب مساعد رئيس جملس
مت انتخاب مدير شؤون
املعارضة شوكت مسلماني
ملنصب مساعد رئيس يف
اجمللس التشريعي لربملان
نيو ساوث ويلز .
يأتي ذلك بعد ان مت
اجمللس
رئيس
انتخاب
ونائبه  ،حيث مت فتح باب
الرتشح ملنصب مساعد
رئيس الذي ترشح له اثنان
من اعضاء اجمللس ،ومتكن
السيد مسلماني من الفوز
باملنصب .
وشكر السيد مسلماني
زمالئه يف حزب العمال
لدعمهم وثقتهم بالتصويت
له .
السيد مسلماني
وقال
يتطلع ُقدمًا للعمل
انه
مع رئيس اجمللس ونائبه
وموظفي اجمللس لضمان
أن خيدموا معا احتياجات
اجمللس والربملان بطريقة
حمايدة ومستقلة.
وعرب السيد مسلماني عن
فرحته بهذا املنصب قائ ًال «
انه ليشرفين ان يتم تأييد
انتخابي من كافة اعضاء
مؤمتر حزب العمال واشعر
زمالئي
بالتواضع لدعم
الذين منحوني اصواتهم»
كما أكد السيد مسلماني انه
ينوي استخدام منصبه لتعزيز
دور الربملان بني اجملتمعات
املتعددة الثقافات والسكان
والتواصل مع
األصليني
الزمالء واملوظفني لضمان
وجود خطة مشاركة نشطة
مع اجملتمع ،قطاع األعمال
واحلكومة احمللية.
مساعدًا
ومع انتخابه
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أوضح
لرئيس اجمللس
ان
السيد مسلماني
مكتبه سيتلقى زيادة يف
املخصصات املالية تصل
اىل  11,554دوالرا بعد
الضرائب والرسوم االخرى
اليت ستذهب جملتمع نيو
ساوث ويلز ،ويتسلم حنو
 6000دوالر يف العام  .اليت
سيتربع منها السيد مسلماني
مببلغ  1000دوالر لكل من
املنظمات واجلمعيات اخلريية
التالية :
The
Redfern
-1
Women’s and Girls
Emergency Centre
مركز ردفرن حلاالت الطوارئى
للنساء والفتيات
The Fred Hollows 2Foundation
مؤسسة فريد هولوز جلراحة
العيون
Union Aid Abroad
3- APHEDA
منظمة الشعب االسرتالي
للصحة والتعليم والتنمية يف
اخلارج
– Kids-On
4Wheels
Alliance
Inc. Charity helping
disabled
احتاد اطفال على الكراسي
املتحركة -منظمة خريية تساعد
املعاقني
Konin Village
5Medical Centre
مركز طيب بلدة كونني
Edhi foundation 6Australia
منظمة ايدهي اسرتاليا

«هجوم» بالبيض على رئيس
الوزراء سكوت موريسون

موريسون خالل جولته

البيضة تخطئ رأس موريسون بملليمرتات قليلة

جرى استهداف رئيس الوزراء
بهجوم
موريسون
سكوت
بالبيض أثناء اجتماعه مع
أشخاص من مجعية املرأة
الريفية يف ألبوري يوم
الثالثاء.
فقد مت «االشتباك» مع امرأة من
قبل حراس سكوت موريسون
الشخصيني بعد ضربها رئيس
الوزراء بالبيض.
ً
الحقا
ومت تصوير املرأة
وحبوزتها ست بيضات ليجري
بعيدا.
بعد ذلك جرها
ً
وتقول شرطة نيو ساوث ويلز
إنها احتجزت امرأة يف اخلامسة
والعشرين من عمرها.
وتظهر اللقطات ذراعا ترتفع
فوق رأس السيد موريسون
بينما هو يتحدث للناخبني ليتم
بعدها إلقاء بيضة يف اجلزء
اخللفي من رأسه.
تظهر لقطات إضافية مرور
البيضة فوق رأس رئيس
الوزراء غري انه جنا من
اهلجوم.
وسأل الصحفيون يف وقت
الحق املرأة ملاذا ضربت السيد
موريسون بالبيض فقالت هلم
أن يذهبوا إىل تويرت السيد
موريسون فيما هو «يتحدث عن
نفسه» (f***ing speaks
.)for itself

وقالت املرأة ،يف الصوت
الذي مت بثه على اثري راديو
(موريسون)
«إنه
:2GB
يستحق ذلك ،إنه يستحق أسوأ
بكثري يف الواقع».
ولدى الضغط عليها ،أشارت
ً
الحقا إىل سياسته اخلاصة
بالالجئني  ،قائلة «هل
شاهدت الفيديو اخلاص به
جلزيرة مانوس؟»
ومت اعتقال املرأة بعد ذلك
على الفور ونقلها عن طريق
عناصر األمن:
واستعمل السيد موريسون
تويرت إلدانة اهلجوم ،قائ ًال إن
مصدر قلقه الرئيسي هو امرأة
كبرية يف السن تأذت قدماها
أثناء اهلجوم.
يف وقت الحق سأل الصحفيون
املعتدية عما إذا كانت تنوي عن
سابق تصور وتصميم اجمليء
مع البيض ،مل ترد املرأة على
ذلك بل لوحت بكرتونة نصف
دزينة حنو الكامريا.
وقد جتاهلت املرأة املعتدية
سلسلة من األسئلة وحتدثت
فقط لالعتذار من املرأة اليت
سقطت خالل احلادث.
وردا على سؤال عما إذا كانت
تنوي االيقاع باملرأة أرضا،
أجابت« :ال ،مل يكن ذلك نييت.
أنا آسفة لذلك».
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Bill Shorten accuses The Daily Telegraph of ‘new
low’ for federal election story on his mother

Opposition
Leader
Bill Shorten fought
back tears today as he
launched a scathing attack on The Daily Telegraph for an article the
newspaper has written
about his mother.
He has attracted the
support of Prime Minister Scott Morrison
in criticising the News
Corporation publication,
which, under the headline “Mother of Invention”, accused the Labor
leader of omitting parts
of his mother’s career
while talking about the
sacrifices she made to
raise her children.
Mr Shorten said his
mother died from a catastrophic heart attack in
her sleep in April 2014.
“I miss her every day,”
he said.
“I’m glad she wasn’t
here today to read that
rubbish.”
While appearing on Q&A
on Monday, Mr Shorten
had spoken of his mother, Dr Ann Shorten, as
his inspiration.
He said she had wanted
to study law but had to
take a teacher’s scholarship so she could support her younger siblings.
The newspaper accused
Mr Shorten of having
neglected to say that
his mother did go on to
study law, and gained
first-class honours before going on to practise
for six years.
The Daily Telegraph also
described Mr Shorten as
having benefited from
studying at “Melbourne’s
elite Xavier College”.
“I didn’t read it all because there’s only so
much time in your day
and you can’t afford to
waste it on the rubbish,”
Mr Shorten said of the
article today.
“They think that [because] I explained myself at Q&A on a Monday
night, that they play got-

cha shit about your life
story — more importantly, my mum’s.”
Late wednesdad night,
Mr Shorten posted his
first attack on the newspaper on Twitter.
“In a new low, The Daily
Telegraph has decided
to use my mum’s life as
a political attack on me,
and on her memory,” Mr
Shorten said.
Space to play or pause,
M to mute, left and right
arrows to seek, up and
down arrows for volume.
The Opposition Leader
said he wanted to ensure
all young people could
pursue the career they
wanted, irrespective of
their socioeconomic status.
“She loved being a
teacher and she was
very good at it. She later became a teacher of
teachers,” Mr Shorten
said on thursday.
“She worked at Monash
University over three decades, but she always
wanted to be in the law.”
He said his mother studied law in her 50s and he
was proud of what she
achieved.
“When I was in my first
year of law school, she
was in her final year,” he
said.
“She was her brilliant

self and won the Supreme Court prize.
“She finally realised her
dream and qualified as
a barrister in her late
50s.”
Mr Morrison described
the article as an “upsetting story” and said the
campaign debate should
be focused on the policies, not the families, of
the party leaders.
“Bill lost his mother
five years ago and I can
understand that would
have upset him a great
deal,” the Prime Minister
said.
“I would only extend my
best wishes to him.
“This election is not
about our families, it’s
not about Bill’s mum,
it’s not about my mum ...
it’s about the choice between Bill Shorten and
myself as Prime Minister.”
Daily Telegraph columnist Andrew Bolt distanced himself from
the article and said he
supported the Herald
Sun, another News Corp
newspaper, in not running the article.
“Shorten spoke truly
when he said his mother
sacrificed her dream to
be a lawyer, taking up
teaching to help her siblings,” he wrote on the
Herald Sun’s website.

Labor’s lead tightens
to 52-48: Ipsos poll

Labor has maintained its
lead over the coalition in
the latest Ipsos poll as Bill
Shorten’s position as preferred prime minister improves.
Scott Morrison’s lead over
Bill Shorten as preferred
prime minister has substantially decreased in
the latest Ipsos poll while
Labor’s lead over the coalition has reduced by a
point.
Mr Morrison is favoured
by 45 per cent of voters

while the Labor leader is
preferred by 40 per cent,
the Sydney Morning Herald and The Age reported
on Sunday.
That gap of five per cent
had been 11 per cent in
the previous Ipsos poll
one month ago.
Labor’s lead over the coalition reduced by one point
to 52-48, compared to 5347 in the previous poll..
The poll of 1207 people
had a margin of error of
2.8 per cent

9 صفحة

اسـرتاليات

LABOR CELEBRATES MODERN
MULTICULTURAL AUSTRALIA
Modern Australia and multicultural Australia are the
same thing. Labor’s Fair
Go Action Plan delivers for
all Australians.
After six years of cuts and
chaos, Scott Morrison and
the Liberals continue to
neglect Australia’s migrant
and multicultural communities.
We need real change – because more of the same
isn’t good enough.
Modern multicultural Australia is best served by a
government that will invest
in education right through
from early childhood education, to school, university, and TAFE.
Modern multicultural Australia is best supported by
a government that will invest in health, ease pressure on family budgets,
provide more affordable
housing and support small
business.
A Shorten Labor Government has a plan to deliver
for all Australians and our
Fair Go Action Plan is focussed on jobs, health,
education, housing and
small business. Read the
full plan here.
Labor’s plan for multicultural Australia includes:
• An investment of $100
million to expand access to
culturally appropriate aged
care facilities throughout
Australia, ensuring that
older Australians from multicultural backgrounds are
in an environment where
the language, food and
surroundings are familiar
to them.
• A fairer and cheaper Long
Stay Parent Visa, so that
Australian families from
migrant and multicultural
backgrounds can reunite
with their loved ones and
so that grandparents can
spend quality time with
their grandchildren.
• An investment of an additional $15 million in the
Adult Migrant English Program (AMEP) to increase
the number of service lo-

Burke and Neumann

cations, expand access for
more migrants and improve
training quality.
• An investment in programs to strengthen communities, share stories and
support grassroots community groups.
• Establishing citizenship
commissioners to work
with communities to promote social cohesion and
multiculturalism.
A Shorten Labor Government will also establish a
dedicated body, Multicultural Australia, so the Commonwealth is again a leader in multicultural policy
and programs to:
• Drive the economic, so-

cial, and cultural integration of newly arrived migrants and members of
culturally and linguistically
diverse communities.
• Assist Australians to preserve, enhance and share
their cultures, languages
and group identities.
• Improve the responsiveness of all institutions to
meet the needs of a diverse
population.
Labor knows that modern
Australia and multicultural Australia are the same
thing. Only a Shorten Labor
Government will deliver a
fair go for Australia’s proud
migrant and multicultural
communities.

Opposition Leader Bill
Shorten has maintained
his slender lead in the
race to The Lodge in the
latest Newspoll, despite
an alarming dip in his
personal approval rating.
The Newspoll published
in The Australian shows
Labor still has its nose in
front of the Coalition with
51 per cent of the two
party preferred vote compared to 49 per cent.
The poll was taken before
Sunday’s Labor campaign
launch in Brisbane.
The Coalition continues
to hold the lead in the
primary vote stakes 3836 per cent, with Labor’s
primary vote now at its
lowest level since Scott
Morrison took over the
Prime Ministership from

Malcolm Turnbull.
There was good news for
the Coalition in the preferred Prime Minister ratings, with Mr Morrison increasing his lead over Mr
Shorten by three points
to 11 per cent (46-35).
The conservative One Nation and Clive Palmer’s
UAP have a combined 9
per cent support, as do
the Greens. Other minor
parties and independents
gained a point to eight
per cent, meaning more
than a quarter of voters
will reject the major parties.
Treasurer Josh Frydenberg and his Labour
counterpart are set to go
head-to-head at the National Press Club in Canberra on monday.

Federal election day 26: Newspoll’s a worrying sign for Labor
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مـقاالت وتـحقيقات

املقاومة ترفض «اهلدوء مقابل اهلدوء»:
اسرتاتيجية املقاومة :التدرّج يف
ً
غزة
أمام
إسرائيل تنكسر جمددا
استخدام القوة
مل تقبل املقاومة الفلسطينية
فرض معادالت جديدة عليها بعد
املماطلة اإلسرائيلية يف تنفيذ
ردت بقوة
تفاهمات التهدئة ،إذ ّ
كبرية على االعتداءات اليت بدأت
مساء اجلمعة املاضي بقنص
جيش العدو عددًا من املتظاهرين
يف «مسريات العودة» ،عرب الرد
فورًا بقنص ضابط وجندية،
ليغتال العدو عنصرين من
املقاومة ،وتنطلق يف اليومني
املاضيني الردود وردود الفعل
بني الطرفني .وحتى الساعة

هاني إبراهيم

لم تلقَ الشائعات اإلسرائيلية صدى لدى الغزيني الذين أظهروا صموداً وثقة
باملقاومة (أ ف ب )

األخرية من االحد املاضي ،بدا واضحًا أن التصعيد
مستمر ،وخاصة أن قيادة املقاومة املوجود جزء
كبري منها حاليًا يف العاصمة املصرية القاهرة،
أصرت على تطبيق تفاهمات التهدئة السابقة
دون شروط ،رافضة مقرتحًا إسرائيليًا حتت عنوان
«اهلدوء مقابل اهلدوء» مثل املرات السابقة ،دون
ضمان لتطبيق التفاهمات ،وهو ما سيدفع غالبًا
حنو يوم جديد من القتال إذا مل يتنازل العدو
ويقبل شرط املقاومة حتى الصباح.
وبينما بدا جليًا قدرة املقاومة على التفاوض
بالنار ،وعلى إحداث إرباك يف الساحة اإلسرائيلية
وجعل خيار احلرب مكلفًا ،أشعل العدو حرب
شائعات حول عملية عسكرية كبرية ،لكن ذلك مل
َ
يلق صدى لدى الغزيني ،بل اتضحت املعنويات
العالية لديهم وثقتهم باملقاومة مبواصلتهم حياتهم
بصورة طبيعية إىل حد ما .وميدانيًا ،أسفر العدوان
عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيني ،فيما
استطاعت املقاومة قتل  5إسرائيليني وإصابة أكثر
من مئة عرب القصف الصاروخي املكثف واستهداف
مركبات عسكرية بصواريخ موجهة .ويف احلصيلة
أيضًا ،دمرت الطائرات اإلسرائيلية  15عمارة
سكنية يف مناطق خمتلفة
من قطاع غزة ،النقطة
اليت كانت منطلقًا لتصعيد
رد املقاومة .ووفق وزارة
الصحة الفلسطينية ،ارتفع
مساء االحد املاضي عدد
الشهداء إىل  ،26منهم

أعلنت «سرايا
القدس» إدخالها
صاروخ «بدر »3
برأس متفجر
 250كلغ

ثالث سيدات مع جنينني ،إضافة إىل رضيعني
وطفل ،فيما أصيب  154مواطنًا جبراح خمتلفة.
وللمرة األوىل منذ  ،2014عاد العدو إىل تنفيذ
عدد من عمليات االغتيال حبق عناصر املقاومة يف
مناطق خمتلفة ،ما أدى إىل عدد من الشهداء ،لكن
النسبة الكربى كانت من املدنيني جراء استهداف
املنازل ،ومنهم عائلتان مشال القطاع ،حيث
قصفت الطائرات اإلسرائيلية شقة سكنية مأهولة
يف منطقة الشيخ زايد ،ما أدى إىل استشهاد أحد
كوادر «سرايا القدس» ،اجلناح العسكري حلركة
«اجلهاد اإلسالمي» طالل أبو اجلديان وزوجته
وطفلته الرضيعة ،كما استشهد أربعة آخرون،
بينهم امرأة وجنينها يف استهداف طاول عائلة
املدهون يف بيت الهيا (مشال) .وبينما نعت
«كتائب القسام» ،الذراع العسكرية لـ»محاس»
اثنني من عناصرها على األقل ،نعت «سرايا
القدس» سبعة من عناصرها .ووفق حصيلة شبه
شن الطريان احلربي اإلسرائيلي أكثر
رمسية،
ّ
من  200غارة ،إضافة إىل استهداف املدفعية
والبوارج البحرية أكثر من  100موقع ،بينها بنايات
سكنية تضم مؤسسات إعالمية ،إضافة إىل قصف
أراض ودفيئات زراعية ،علمًا بأن اجليش
وتدمري
ٍ
اإلسرائيلي أعلن أنه هاجم ما ال يقل عن 320
هدفًا منذ السبت.
كبدت املقاومة الفلسطينية العدو
يف املقابلّ ،
اإلسرائيلي خسائر يف األرواح واملمتلكات
خالل تصديها لالعتداءات .ورغم فرض الرقابة
أقر اإلعالم العربي
العسكرية حظرًا على املعلوماتّ ،
مبقتل  5مستوطنني منذ صباح السبت املاضي
وإصابة أكثر من مئة ،فيما نقلت اإلذاعة العربية

أن أكثر من  600صاروخ أطلقت من غزة خالل
السبت واالحد (املاضيني) .وكشف العدو مساء
االحد املاضي أن صاروخًا أصاب منزل رئيس
«جلنة اخلارجية واألمن» يف الكنيست ورئيس
«الشاباك» األسبق ،آيف دخيرت ،يف عسقالن
صباحًا ،كما نقل مسؤول كبري يف سالح اجلو
اإلسرائيلي أن مستوطنات «غالف غزة» واجلنوب
تعرضت لـ»هجوم غري مسبوق» بالصواريخ.
وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن اجلولة احلالية
حصدت حتى اآلن حياة  3إسرائيليني ،اثنان
منهم يف عسقالن ،وثالث يف استهداف مركبته
بصاروخ موجه مشال شرق القطاع ،فيما أصيب
 131إسرائيليًا جبراح خمتلفة ،مخسة منهم يف
حال اخلطر (اثنان يف حال املوت السريري) على
األقل ،كما تضررت عشرات املباني وخاصة يف
عسقالن .والحقًا ،أعلن اإلعالم العربي مقتل حاخام
متأثرًا بإصابته بشظايا صاروخ سقط يف أسدود،
فيما كشفت املصادر العربية عن مقتل مستوطنة
أخرى بعد استهداف املركبة اليت كانت تستقلها
بصاروخ «كورنت» موجه خبالف املستوطن اآلخر
الذي أعلن مقتله يف االستهداف نفسه.

عدد الشهداء حتى مساء االحد املاضي  ،26منهم
ثالث سيدات مع جنينَني ،ورضيعان وطفل ،فيما
أصيب  154مواطناً بجراح مختلفة

وكانت «كتائب القسام» قد نشرت مقطعًا مصورًا
يظهر عملية استهداف مركبة عسكرية مشال
القطاع بصاروخ موجه ،لكن يظهر يف املقطع
قطار باإلضافة إىل حافلة وكالهما غري حمصن،
يف إشارة إىل القدرة على إيقاع أعداد كبرية من
القتلى من غري العسكريني .كذلك ،أعلنت «غرفة
العمليات املشرتكة» لفصائل املقاومة إطالق مئات
الصواريخ باجتاه البلدات اإلسرائيلية ،وبثت فيديو
مشرتكًا الستهداف ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ
«كورنت» شرق القطاع .ويف وقت متأخر ،أعلنت
السرايا أنها أدخلت صاروخ «بدر  »3يف هذه
اجلولة ،وأن رأسه املتفجر يزن  250كلغ.
أمام هذه املعطيات ،أمر رئيس حكومة العدو،
بنيامني نتنياهو ،جيشه بـ»مواصلة هجماته
بقوة» ،وبتعزيز وحدات من أسلحة املدرعات
واملدفعية واملشاة للتعامل مع أي تطور ،حمم ًال
«محاس املسؤولية عن هجماتها وعن تلك اليت
تنفذها اجلهاد اإلسالمي» ،واعدًا سكان اجلنوب
بـ»العمل الستعادة اهلدوء واألمان» .وبالتزامن
مع احلديث اإلسرائيلي عن التحشيد ،نقلت القناة
العربية الثانية نبأ يفيد بوجود «وساطات دولية
إلعادة اهلدوء» ،فيما أكدت مصادر يف املقاومة
أنه ال هدوء دون ضمان تطبيق ما مت االتفاق عليه
أخريًا .ويف هذا اإلطار ،قال املنسق اخلاص لألمم
املتحدة لـ»عملية السالم» يف الشرق األوسط،
نيكوالي مالدينوف ،إن «األمم املتحدة تعمل مع
مجيع األطراف لتهدئة الوضع يف غزة» ،مضيفًا:
«أدعو إىل وقف التصعيد الفوري والعودة إىل
تفاهمات األشهر القليلة املاضية ...أولئك الذين
يسعون إىل تدمريها (التفاهمات) سيتحملون
مسؤولية الصراع الذي ستكون له عواقب وخيمة
على اجلميع» .كذلك ،أدان رئيس السلطة
الفلسطينية ،حممود عباس ،اهلجوم اإلسرائيلي
على غزة ،وطالب بوقف العمليات العسكرية.

على رغم عودة
االسرائيلي
العدو
سياسة
اىل
املباشر
االغتيال
املقاومني
ضد
الفلسطينيني ألول
احلرب
منذ
مرة
األخرية عام ،2014
باغتياله الشهيد حامد
اخلضري ( 34عامًا)
باملساهمة
املتهم
يف نقل أموال من
إيران إىل غزة ،وهو
الصرافني
من أكرب
ّ
يف القطاع ،بدا
واضحًا جتنب اجليش
اإلسرائيلي إحداث
جمازر كبرية بني
املدنيني مثلما كان
حيدث يف احلروب
خشية
املاضية،
رد فعل املقاومة
اليت أظهرت قدرتها
على إصابة اجلنود
يف
واملستوطنني
اجلولة اجلارية.
فمنذ بداية املواجهة،
املاضي،
أالسبت
املقاومة
اعتمدت
تكتيكات جديدة ،وال
سيما يف الصواريخ
َ
تطلق
اليت باتت
بأعداد أكرب يف وقت
متزامن ،مع الرتكيز

مجدّداً ،أخفقت «القبّة الحديدية» يف التصدّي لصواريخ املقاومة الكثيفة (أ ف ب )

على مدينة واحدة ،وهو ما أدى إىل إحداث
أضرار كبرية ووقوع قتلى وعشرات اإلصابات.
األخطر على العدو يف هذا األسلوب أنه جيري
بصورة مشرتكة ومجاعية بني الفصائل كافة،
وخباصة «كتائب القسام» اجلناح العسكري حلركة
«محاس» ،و»سرايا القدس» اجلناح العسكري
لـ»اجلهاد اإلسالمي» ،وهو ما مل يتعامل معه بهذه
الصورة من قبل ،ويناقض حماوالته منذ بداية
املواجهة ّ
بث رسائل فرقة بني احلركتني عرب تركيز
املستويات السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية على
«اجلهاد».
وجمددًا ،استعملت املقاومة التدرج يف
االستهداف ،وتوسيع البقعة اليت تصل إليها
الصواريخ تناسبًا مع
االعتداءات اإلسرائيلية،
إذ بدأت باستهداف
«غالف
مستوطنات
غزة» برشقات صواريخ
على حنو متفرق ،لكنها
سرعان ما اجتهت إىل

األساليب
املستخدمة تهدف
إىل رسم خطوط
حمر يكون ثمن
تجاوزها كبرياً

إطالق الصواريخ بكثافة أكرب وتركيز جغرايف حمدد
بعدما عمد العدو إىل قصف املباني ،يف رسالة
من املقاومة بقدرتها على تهجري مدن بأكملها
وإحداث أضرار كبرية فيها ،وهو ما أشار إىل
بوادره اإلعالم العربي عندما ذكر أن حنو %35
من سكان املستوطنات القريبة من القطاع
تركوا منازهلم .أيضًا ،تأكد ــــ كما يف اجلولتني
القتاليتني األخريتني خالل الشهور املاضية ــــ أن
صواريخ املقاومة صارت ذات دقة أفضل وقدرة
تدمريية الفتة ،وباتت حتمل رؤوسًا متفجرة أفضل
مما كانت عليه.
من جهة ثانية ،محل استهداف ناقلة جند وجيبني
موجهة شرق
عسكريني بصواريخ «كورنت»
ّ
القطاع ،رسائل بقدرة استخبارية عالية لدى
املقاومة ،وإمكانية توجيه ضربات مؤملة إىل
اجليش يف منطقة «غالف غزة» ،وأيضًا الرد على
عودة سياسة اغتيال املقاومني بضربات نوعية

تهز املنظومتني األمنية والعسكرية ،مثلما أظهر
مقطع مصور باسم «غرفة العمليات املشرتكة»
لعملية استهداف حدودية ،علمًا بأن إحدى ضربات
أمس أدت إىل مقتل جندي واحد على األقل.
وعلى رغم أن هذه التكتيكات ميدانية ،إال أن
اخللفية التفاوضية مع االحتالل واضحة ،ألن
األساليب املستخدمة كانت تهدف إىل رسم معادلة
وخطوط محر أمام العدو يكون مثن جتاوزها كبريًا،
مع إدراكها (املقاومة) أن هناك سوء تقدير لدى
االحتالل نابعًا من إحساسه خبشية الفصائل من
تدهور األوضاع ودخول مواجهة شاملة ،وهو ما
ثبت أنه غري صحيح ،بعدما نفذت األذرع العسكرية
ضربات ضاغطة أظهرت أنها غري آبهة بإمكانية
حدوث حرب ،األمر الذي أكده املتحدث باسم
«اجلهاد اإلسالمي» مصعب الربيم ،عندما قال إن
صد
«املقاومة على عتبات مرحلة جديدة يف جولة
ّ
العدوان رمبا تفضي إىل حرب مفتوحة».
عمومًا ،ميكن وصف طريقة عمل املقاومة خالل
هذه اجلولة باالتزان وممارسة الضغط على
االحتالل بقدرة عالية ،كونها تدرك أن اخليارات
ضيقة لدى العدو الذي يريد إنهاء املواجهة يف
أقصر وقت ،وهو يضغط يف سبيل ذلك عرب
عودة االغتياالت واستهداف املنازل واألبراج
من أجل إنهاء اجلولة من دون االلتزام بشيء،
األمر الذي شرحه احمللل العسكري أمري بوخبوط
يف موقع «واال» العربي ،بالقول« :إسرائيل يف
هذه اللحظات أصبحت يف حالة جنون ،وخاصة
أنها كانت تبين على أن ينتهي التصعيد مع قدوم
رمضان ،لكن توقعاتها فشلت ،لذلك جلأت يف
ومبان ورمبا
الساعات األخرية إىل استهداف منازل
ٍ
تتطور اىل أبراج يف الساعات املقبلة ،وذلك من
أجل دفع الفصائل الفلسطينية اىل طلب وقف
إطالق النار ،األمر الذي مل حيدث» .وأضاف
بوخبوط« :مبا أن الثمن الذي تدفعه إسرائيل بدا
من اللحظات واأليام األوىل للتصعيد باهظًا ،فإن
(بنيامني) نتنياهو واجليش خياف من عملية برية
ال يريدها ،ولذلك يطلق اجليش واإلعالم شائعات
تستهدف الفلسطينيني يف غزة».
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تتــمات

جعجع :لسنا أسرى..
تتمة املنشور على الصفحة 6
ملن سبقه ممن اعدم من
املعتقلني ،كلما كانت رياح
والغضب
تتحضر،
التغيري
الشعيب املقدس يكرب ويكرب
ويكرب .إن كل معتقل حيمل بذاته
بذور ثورة شعب وإنسانية ،إن
كل استعباد ومظلومية تبشر
ببزوغ فجر احلرية».
وقال« :لسنا أسرى املاضي
جتاه أي كان ،وال أسرى
األحكام املعلبة اليت تصلح لكل
زمان ومكان وظرف ،وال أسرى
عالقتنا التصادمية مع النظام
السوري منذ أن احتل لبنان،
ولكن مواقفنا الثابتة جتاه هذا
النظام تنبع أوال وأخريا من
ثباته هو يف سلوكه وارتكاباته
ومواقفه السلبية جتاه لبنان،
ورفضه أن يعدل هذا السلوك
إجيابا ولو قيد أمنلة ،رغم مرور
عشرات السنوات».
واستطرد« :إن إمعانه يف اعتقال
لبنانيني لديه وإخفاء مصريهم
حتى اللحظة ،باإلضافة إىل
جمموعة أخرى ال تعد وال حتصى
من املمارسات واألفعال اجلرمية
ليس أقلها تفجري مسجدي
التقوى والسالم يف طرابلس يف
العام  2013وسقوط ما ال يقل
عن 49قتيال وأكثر من  800جريح،
وتسليم متفجرات مليشال مساحة
الستعماهلا يف الداخل اللبناني.
إن كل هذا يؤكد لنا من جديد
بأن هذا النظام مل يتغري ،وهلذا
السبب نتمسك مبوقفنا منه .إن
فك أسر املعتقلني اللبنانيني
واملخفيني قسرا يف سجون
النظام مرورا برتسيم احلدود
اللبنانية -السورية خصوصا عند
مزارع شبعا وصوال إىل القبول
السوريني
النازحني
بعودة
وإحرتام سيادة وكرامة لبنان
املقدمات
هي
واللبنانيني،
البديهية األولية إلعادة النظر
مبوقفنا من هذا النظام».
وأوضح جعجع أن «التعتيم
اإلعالمي الذي رافق وتال اعتقال
اللبنانيني وإخفاءهم من النظام
السوري مل يعط هؤالء املعتقلني
واملخفيني قسرا حقهم على
صعيد الرأي العام الدولي ،إال
أن التغطية اإلعالمية والتسريبات
املصورة والشهادات احلية اليت
رافقت الثورة السورية أخريا،
قد كشفت للرأي العام العربي
والدولي الكثري من خبايا اجلرائم
اليت يرتكبها النظام يف سجونه،
ومنها جرائمه حبق املعتقلني
واملخفيني قسرا ككل ومنهم
اللبنانيون ،وأضاءت من جديد
على قضية كل املعتقلني
واملخفيني قسرا يف سجونه،
وأعطتنا أمال جديدا بأن تتحول
قضية معتقلينا األبطال إىل
قضية رأي عام عاملي ،مقرونة
دائما جبهودنا وجهود املنظمات
احلقوقية بهذا اخلصوص ،مبا
يشكل عامال مساعدا يف الكشف
عن مصريهم أخريا».
وختم« :ال أبوح لكم بسر إذا
قلت لكم إنين على املستوى
الشخصي أشعر بتضامن عميق
مع كل معتقل أو سجني مظلوم،
وبتعاطف يضاهيه مع عائلته
وأهله .لذلك إمسحوا لي أن أغتنم
هذه املناسبة بصفيت معتقال
سياسيا بامتياز ومعنيا مباشرة

بهذا االحتفال أن أوجه التحية
والشكر إىل زوجيت سرتيدا وإىل
روح والدي فريد وماري الذين
أذاقهم النظام األمين عذابات
نفسية ومعنوية وشخصية ،فلم
يستسلموا ومل يرضخوا ومل ميلوا
أو يكلوا ومل يلقوا محل القضية
الثقيل الذي وقع على أكتافهم
حتى صح الصحيح يف  26متوز
 .2005فشكرا لك يا أهلل ،على
أمل أن يصح الصحيح يف النهاية
أيضا مع كل إخوتنا املعتقلني
واملخفيني قسرا .أعاد اهلل
معتقلينا واملخفيني قسرا يف
سجون النظام السوري إلينا
وإىل أهلهم ووطنهم ساملني».

ريفي

من جهته ،ألقى ريفي كلمة قال
فيها« :خرج النظام السوري من
لبنان وترك وراءه جرائم حرب
ال تعد وال حتصى ،يف طليعتها
جرمية املخفيني اللبنانيني قسرا
يف السجون السورية .على الرغم
من كل املساعي اليت بذلت
يرفض النظام االعرتاف بوجود
خمطوفني لبنانيني يف سجونه،
هذا على الرغم من وجود شهود
وادلة ابرزها من أهالي مفقودين
متكنوا بعد عذاب ومعاناة وذل
من رؤية ابنائهم ،اال ان كل ذلك
قد تبخر  ،وال يوجد أي مسعى
لبناني جدي للكشف عن مصري
هؤالء اللبنانيني الذين يفرتض
بدولتهم ان تكشف مصريهم
مهما كان  ،وان تعطي لذويهم
بلسما خيفف جرحهم النازف منذ
زمن».
وأضاف« :لقد قمت اثناء تولي
قيادة قوى االمن الداخلي ،
باملساعدة يف هذه القضية
من خالل إجراء فحص النووي
( )DNAألهالي املخفيني  ،مبا
يؤمن املعلومات الكافية للتثبت
من مصري هؤالء حني تدعو احلاجة،
واذكر هنا املرحوم غازي عاد ،
الذي تعاون معنا يف إطالق هذا
املشروع  ،مع اعفاء االهالي من
كلفة اجراء الفحوصات ،وكان
هذا اجلهد يف االطار الصحيح،
لكنه بالتأكيد ليس اكثر من
جهوزية عمالنية تساعد يف كشف
مصري املخفيني قسرا  ،يف حني
يبقى اجلهد الرمسي الغائب
العالمة املريبة السوداء يف هذه
احملنة املؤملة .وأثناء تولي وزارة
العدل ،أعدت إحياء عمل اللجنة
اليت كانت مكلفة من احلكومة ،
برئاسة القاضي جوزيف معماري
بالقيام مبهمتها ،لكنها كانت
مهمة شبه مستحيلة ،النها
اصطدمت بالتعتيم الذي مارسه
النظام السوري  ،وباالنكار
الدائم لوجود خمفيني لبنانيني
قسرا يف سجونه».
وشدد على أن «الكشف عن مصري
اللبنانيني يف السجون السورية
هو مسؤولية لبنانية رمسية اوال
 ،وال ميكن القبول بهذا الصمت
الرمسي أو الصوت اخلافت،
يف وقت يلح فيه البعض على
التطبيع مع النظام السوري من
دون التوقف عند هذه املسألة
الوطنية واالنسانية».
واستطرد« :إن وفاة حسن
السياسي
املعتقل
حديفة،
السوري من أم لبنانية وخطف
من لبنان وتسليم جثته لذويه،
جيب أن يكون إخبارا للدولة
اللبنانية للتحرك والسؤال عن

مواطنيها الذين تؤكد املعلومات
وجود املئات منهم يف السجون
السورية  ،وكذلك خروج أحد
املعتقلني عام  2011ويدعى
جورج مشعون  ،الذي كان قد
اعتقل أيضا خالل احلرب وبعدما
أفرج عنه رفض الكالم أو إعطاء
أي معلومات أو احلديث عن فرتة
سجنه ،نتيجة الضغوط عليه،
قبل أن يهاجر لبنان نهائيا إىل
السويد».
وتابع« :ان هذا الصمت املريب
جتاه قضية املخفيني هو صمت
خمجل ،وان من هم يف سدة
املسؤولية اليوم ،معنيون اخالقيا
بوضع هذا امللف يف رأس
االولويات ،اال اذا كانوا متعمدين
جتاهل هذه القضية لعدم ازعاج
النظام السوري ،ولضمان حسن
سري العالقة معه  ،على حساب
احملفيني واهاليهم .كأنهم
بذلك يقولون الهالي املخفيني:
إن أبناءهم ليسوا لبنانيني ،وان
ال حق هلم على دولتهم .إن
أقل ما ميكن فعله اذا ما تعذر
كشف مصري املخفيني قسرا
يف السجون السورية  ،هو
طلب مقاضاة النظام السوري
يف احملكمة اجلنائية الدولية،
فما ارتكبه يف هذا امللف هو
جرمية حرب موصوفة وجرمية ضد
اإلنسانية».
وأوضح أننا «نلتقي اليوم بدعوة
من القوات اللبنانية مشكورة،
لنؤكد ان قضية املخفيني
اللبنانيني يف سجون األسد،
لن متوت ما دام وراءها أصوات
حرة تنادي بكشف احلقيقة،
ومعرفة مصريهم ،ايا كان .حق
املخفيني وأهلهم علينا  ،أن
نتابع هذه القضية اىل النهاية
بكل ما اوتينا  ،من عزم وارادة
.حق اهالي املخفيني على رئيس
اجلمهورية وئيس احلكومة وئيس
اجمللس النيابي  ،ان حيملوا هذه
القضية حتى كشف املالبسات
كاملة  ،وان يطرقوا كل االبواب
العربية والدولية ،للضغط على
النظام السوري حتى جالء مصري
اللبنانيني املخفيني يف سجون
األسد».
وشدد على أن «قضية هؤالء
هي جزء من كل .إن مأساتهم
هي منوذج عن مأساة الشعب
السوري ،الذي عذب حتى املوت
يف سجون النظام ،ومنها سجن
صيدنايا الذي حتدثت التقارير
الدولية عن عمليات قتل
واعدامات تتم فيه ،يقوم بعدها
النظام حبرق جثث الضحايا ،أو
دفنهم يف أماكن سرية .هنا
أوجه التحية اىل كل ناج من
جحيم سجون االسد ،الذين
كتبت هلم احلياة بعد خروجهم
من اجلحيم ،واىل مجيع املخفيني
قسرا .صدق الدكتور مسري
جعجع ،عندما قال أن ما ارتكبه
النظام من جرائم يف طرابلس
واالشرفية وزحلة وكل لبنان ،هو
متاما ما ارتكبه يف محاه ومحص
ودرعا وكل سوريا .نعم ،ما
تعرض له الشعب اللبناني على
يد هذا النظام ،تعرض له الشعب
السوري بأضعاف مضاعفة ،قتال
وحشيا وانتقاما مل يشهد له
التاريخ املعاصر مثيال».
ودعا يف هذه املناسبة «االمم
املتحدة ومجيع املنظمات الدولية
من هذا املنرب لتولي ،االهتمام
للوضع االستشفائي يف حمافظة
ادلب ،حيث تفيد املعلومات

ان مجيع املستشفيات تعرضت
ألضرار  ،حبيث مل تعد قادرة على
استقبال اجلرحى واملصابني».
وختم ريفي« :نقول ألهالي
املفقودين حنن اىل جانبكم
دائما ،حتى جالء هذه القضية،
ولن نتوقف اىل ان يكشف مصري
ابنائكم أما النظام السوري فهو
سيحاسب عاجال أم آجال ،ولن
تستطيع اي قوة دولية او
اقليمية ان تبقيه اىل االبد .هذا
نظام بائد وجمرم ،ومصري رموزه
العقاب امام العدالة مهما طال
الزمن».

كرمه جملس التشريعي يف نيو ساوث ويلز

اسحق :نأمل ان جند يف جملس النواب
حال للمشكلة االقتصادية يف لبنان

نجار

كذلك ألقى جنار كلمة قال
فيها« :بعدما مسعناه يبقى
كل كالم وكأنه ال شيء أمام
العذاب ،لذلك إمسحوا لي أن
أحنين بإجالل وخشوع ورهبة
أمام كل هذا العذاب وكل هؤالء
الشهداء واملغيبني واملفقودين
الذين نتمنى عودتهم إىل لبنان.
إمسحوا لي أيضا ان اوجه حتية
إىل املرحوم غازي عاد وصديقيت
أنطوانيت شاهني والسيد علي
أبو الدهن ألنهم شهداء أحياء
بيننا وأمتنى أن يتابعوا باإلدالء
بشهادتهم أمام العامل أمجع».

كريوز

وكانت كلمة لكريوز ،قال فيها:
«إن املعتقلني هم جرح نازف
يف اجلسم اللبناني .حتية اىل
املعتقلني .يأتي هذا املؤمتر،
حتت عنوان« ،حقهم يرجعوا» يف
سياق التأكيد ،مرة جديدة على
األهمية اليت أوالها ويوليها حزب
القوات اللبنانية هلذه القضية
اللبنانية واإلنسانية والدولية .إن
املعتقلني اللبنانيني يف السجون
السورية واملعتقلني احملررين،
يشكلون اىل اليوم ،جرحا نازفا
يف اجلسم اللبناني .فمن جهة ال
يزال مصري املئات من اللبنانيني
معلقا وجمهوال وبالفعل ذاته ال
تزال معاناة األهالي والعائالت
مستمرة ،ومن جهة أخرى
فإن نتائج اإلعتقال وظروف
اإلعتقال ،بالنسبة للمحررين،
ما زالت ايضا مستمرة ،وقد
خلفت لديهم ولدى عائالتهم
تداعيات خطرية على املستويات
الشخصية والنفسية والعائلية
والصحية واإلجتماعية .ويف هذه
املناسبة ويف هذا اليوم فإني
أوجه التحية اىل مجيع املعتقلني
واحملررين واىل مجيع العائالت
واألمهات والزوجات اللواتي
يعشن على اإلنتظار واألمل».
ولفت إىل أن «القوات اللبنانية
ال تنسى كل من قدم تضحية
يف سبيل القضية اللبنانية
وخباصة املعتقلني واحملررين
الذين ساهموا يف صنع تارخينا
ويف احلفاظ على لبنان .لقد بدأ
«العمل القواتي» ،منذ البدايات
النيابية ،بعدما خرجت القوات من
حمنة األضطهاد وخرج رئيسها
من حمنة اإلعتقال وبعدما
اختربت هي نفسها وباللحم
احلي جتربة اإلعتقال اإلعتباطي،
فكانت البداية يف مؤمتر احلوار
الوطين عندما طرح رئيس
احلزب الدكتور مسري جعجع ،على
الضمري اللبناني ومن على طاولة
احلوار يف اجمللس النيابي يف
 2006/03/14قضية املعتقلني
واملفقودين يف سجون النظام
السوري.
كما حتدث يف املؤمتر حمفوض
ومايا سكر.

عجاقة مستقبال النائب اسحق ووفد القوات والقنصل معكرون والزميل حرب

كرم رئيس اجمللس التشريعي
يف والية نيوساوث ويلز جان
عجاقة ورئيس حترير جريدة
«النهار» االسرتالية انور حرب
عضو كتلة اجلمهورية القوية
جوزف اسحق يف حضور قنصل
لبنان العام شربل معكرون،
الوزير جان سيداوتي ،النائبني
جهاد ديب وشوكت مسلماني،
منسق اسرتاليا يف القوات
اللبنانية طوني عبيد ورئيس
مركز سيدني جهاد داغر،
مسؤول العالقات العامة داني
جعجع ومستشار القوات سليم
الرابطة
رئيس
الشدياق،
املارونية انطوني اهلاشم مع
الرئيس املؤسس جو متلج
والرئيس السابق توفيق كريوز،
رئيس اجمللس املاروني طوني
خطار ،رئيس غرفة التجارة
اللبنانية االسرتالية جو خطار،
للجامعة
اإلقليمي
الرئيس
الدويهي
ميشال
الثقافية
ورجلي االعمال جورج غصني
وطنوس ضاهر ورؤساء احزاب
وحركات وتيارات.

عجاقة

ورحب عجاقة بالنائب اسحق
واحلضور وحتدث عن املمارسة
الدميقراطية يف احلياة السياسية
االسرتالية ،مشيدا بدور ابناء
اجلالية اللبنانبة ،وقال« :نريد
لبنان للبنانيني وليس ألي
دولة أخرى .افتخر بوطن
اجدادي واعترب ان اسرتاليا هي
والدي ووالدتي ولبنان هو جدي
وجدتي».

اسحق

وألقى إسحق كلمة قال فيها:
«مسرور جدا ان اكون يف
هذا الربملان العريق ويف هذه
الدولة املميزة العظيمة أسرتاليا
وأتقدم بالتهنئة أوال ألنفسنا
وللشعب األسرتالي إلعادة
إنتخابكم رئيسا جمللس نواب
«نيو ساوث ويلز « والتهنئة
أمحلها لكم أيضا من رئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور
مسري جعجع  .وأريد أن أحيي
أيضا نائب الرئيس شوكت
مسلماني والنائب جهاد ديب،
وأحييكم مجيعا ألنكم تشكلون
أجماد وعزة الشعب اللبناني رغم
تقصري الدولة اللبنانية يف هذا
املوضوع فأنتم ترفعون إسم
لبنان عاليا يف أسرتاليا والعامل.
كما أحيي دولة أسرتاليا اليت
أتاحت لكم فرصة الوصول إىل
ما أنتم عليه وفتحت لكم اآلفاق
إلبراز كافة الطاقات واملساهمة

يف بناء الدولة املضيفة».
وعن الوضع يف لبنان قال:
«الكل يعلم املأساة اليت
نعيشها حاليا يف لبنان والوضع
الذي
الصعب
اإلقتصادي
جاء نتيجة أمرين ،األول اهلدر
والفساد ومل نتمكن حتى اليوم
من معرفة املخرج املالئم ،ألن
منظومة الفساد واهلدر موجودة
منذ حنو ثالثني سنة ولكن إن مل
نتمكن من توقيف هذه املنظومة
لن نتمكن من النهوض بلبنان
وإنقاذ إقتصاده .أما أألمر
الثاني املؤثر أيضا فهو التدفق
اهلائل لالجئني السوريني إىل
لبنان حتى أنهم باتوا يف مرحلة
يشكلون أكثر من ثلث الشعب
اللبناني وقد حاولنا مع كافة
املنظمات الدولية إجياد حلول
هلذا الوضع وإعادتهم إىل
بالدهم ولكن مل نلق جتاوبا،
حاولنا دعم املبادرة الروسية
لكن األمر مل ينجح أيضا وتقدمت
القوات اللبنانية مببادرة تهدف
إىل وضعهم على احلدود ولكن
األمر مل يلق جتاوبا أيضا ألن
املنظمات الدولية ترى أن هناك
عقوبات على سوريا وإيران
والوضع اإلقتصادي هناك ال
يسمح وال ميكن تأمني عودة
آمنة هلم ،إضافة إىل أن العديد
منهم ال يرضى العودة ونأمل يف
جملس النواب اجلديد وبالتعاون
ان جند حال هلذه املشكلة القائمة
قريبا رغم اهتمامنا الكلي اليوم
باملوضوع اإلقتصادي واملوازنة
ألن تدهور اإلقتصاد هو الذي
يؤدي إىل انهيار البلد».
وختم إسحق شاكرا القنصل
شربل معكرون «الذي جيمع
اللبنانيني يف سيدني» ،آمال ان
«جنتمع كلنا يف لبنان بعيدا عن
اخلالفات السياسية والتشنجات
وأهنئكم مجيعا وأوجه حتية خاصة
إىل أخي وصديقي أنور حرب
وأقدم له التعزية بوفاة شقيقه
وأقدر عاليا حضوره بيننا اليوم
رغم مصابه وأمتنى منكم أن
تزورونا يف لبنان لنربهن لكم
مدى اعتزازنا وفخرنا بكم».
وسبق الغداء اجتماع شارك فيه
كل من عجاقة وإسحق ومعكرون
وسيدوتي وحرب وعبيد جرى
خالله عرض الوضاع اجلالية
اللبنانية والوضع السياسي
واالقتصادي يف لبنان .
وبعد ذلك جرى تبادل هدايا
تذكارية بني عجاقة والنائب
الضيف ثم جال عجاقة وإسحق
يف ارجاء الربملان يف سيدني.
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مـقاالت وتـحقيقات

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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كـتابات

ّ
رجـا ٌل تـحت لـسا ِن الـشمس

شريكة-يف ّ
ٍ
تسو ِقها-
سلِة
و
-1ّ
ٍ
ٌ
زيت يفي بالغرض
ما من
عاشق
ّ
ُ
ُ
اجملالس االنتخابية
زاد سباتُه يف عمِر أو يزحلق
كلما
َ
َ
ّ
الردع
يتلب ُسُه
زوج
دفرت
من
جلنار
ُ
ِ
ٍ
ّ
ُ
َ
سريتُه القسري،
الفران
زوجة
الكت
ْ
ّ
َ
فيمارس ما سقط من جيِب ِه
الذاتية،
ُ
َ
َ
دعكت الثروة املشتهاة يف الثالثني.
و
ْ
ٍ
حفيد
برأس
ِ
-5ِ
ِ
ِ
.
ه
عادت
انتهاء
فور
ينحسر
ُ
سارق ال أنا من
جرس
ِ
الفريسة
-2َ
ِ
صندوق
الصوت من
األحدب و كامت
اجلمل ّ
بأنُه
يوهم
ُم َّد ٍع
ِ
ُ
ُ
اإلهانات
الوحيد
ّ
يباغت
،عله
يالزم الربيستيج
ُ
بشأن
أن ما يقولونه
ُ
و ّ
ِ
اد
رو َ
الكاتدرائية
ّ
ّ
للعبث ال فور سيزن بدمى من
ِ
هيغو
خطِة
أو
الكاوتشوك،
بنوتردام
ُ
ِ
التهام البيتزا و
على
ر
ص
ت
ُكِّل َل بالتمام،
ِ
ُّ
ِ
األعضاء الرطبة
بفضل من نحُ ِ َر بني فخذي
ِ
ِ
املصباح اهلرم.
مارد
و
ِ
حسنائها.
ِ
-6 - 3َ
منشأ ّ
الذين
ينكر
حمتلم
ُ
القفز الثقايف
اد يسابق
َ
قو ٌ
ٌ
ّ
ُ
احملتاطات آمنوا
ِ
ِ
الشاعرات
و
ً
ّ
ملأزق
و الذين َز ُنوا وفقا
ِ
لنقص
املؤونة
ٍ
ِ
يف ّ
اسرتاتيجي،
قق البالية
الش ِ
مس
الدنس يوم
إلسقاط و مجَ َّ دوا
ِ
املؤه ِ
ِ
لة
النغمات
و
َ
َّ
َّ
ِ
حيائهم،
ِعْر َق
ّ
األجنِة
بنظرية ّ
ال ِ
ِ
لف والدوران
عالقة فريسن ُمْن ِعمًا
ِ
املتوارثة عن
درج
أودعهم يف
على من
ٍ
َ
جازفت
بنمساوية
ْ
ِ
الوفيات.
ٍ
ذرة،
ِ
مبثقال ّ
لشعب -7-
لتطعم البسكويت
ٍ
َ
ّ
ثيابها الداخلية
مناور ُيغِر ُق
!
اجلوع
كفَر ُه
ُ
َ
ٌ
ٍ
مسوغة
يف تعددية
-4َّ
َ
ٌ
أو ِل
عند
تشرئب
حاخامية
و
ْ
ِ
علاّ مة
يثابر على فكرة»فّرق
ّ
ُ
ُ
ٍ
منعطف
َت ُسد»،
العصفور من يف الغرام.
لنب
ممتصٍا
َ
ّ
ِ
-8ٍ
ِ
العقد الثاني
جاحمة يف
آل اخلالفة،
منتصر
باسم ِ
ِ
ِ
من حصبته،
ِ
ٌ

من يهمل خالصا هذا مقداره؟!

من يهمل خالص هذا مقداره ..مبن هو
اخلالص؟ بالنذور او بالشموع او يف
العقائد البشرية  ،او يف خبز التقدمة
 ،او يف امياننا به مضحيا بذاته باذ ً
ال
ً
نفسه ذبيحة على اخلشبة من اجل
كثريين لكي خيلصوا من غضب اهلل
الذي أعلنه على ابليس وعلى مجيع
أتباعه من العامل األشرار ؟
ملاذا جيب بأن خنلص مجيعًا؟ وهل
يكون اخلالص حتميًا على كل واحد
منا؟ نعم هذا بالتأكيد اخلالص للجميع
اذ طلبنا منه اخلالص ،واملسيح ليس
معينة وليس للطوائف املسيحية
لطائفة ّ
فقط ،ولكن اخلالص لكل واحد منا لكي
يضمن حياته االبدية وحييا مع املسيح
الذي احبنا وارادنا أن نكون له شعبًا
واحدًا وكنيسة واحدة أي أعضاء جسده
املبارك ،ولكي ال نذهب اىل النار أي
جهنم اهلاوية ،الذي هو مكان ابليس
الشرير عدو اهلل االول ،ومجاعته
األشرار الغري تائبني والغري مؤمنني
بشفاعته ،والذين حياربون ابناء اهلل
املؤمنني بامسه وشفاعته وعمله الذي
ّ
حطم قيود الشيطان ابليس وخزعبالته
املشينة واملعيبة ..وهل اخلالص
والوصول اىل حضور اهلل القدوس
يف مملكته السماوية اال وهو الطريق
الوحيد من خالل مؤسسات بشرية من
هنا وهناك ال غري ،لكي نصل اىل
السماء ولكي يتم من خالل الطوائف
االمسية والتقليدية املنقسمة على ذاتها
واملتحاربة جذريًا منذ زمن طويل ،الذين
قتلوا من بعضهم بعضًا اعدادًا كبرية

اي جمازر خميفة ومن الصعب جدًا بأن
نعدد احلروب التارخيية الطاحنة اليت
كانت تدور فيما بينهم ،وما زالوا
يقاتلون بعضهم بعضًا اىل يومنا هذا،
وقد قتلوا من بعضهم املاليني يف
العديد من احلقبات التارخيية املاضية،
وسبوا النساء واألطفال باسم الدين
مشرعني كل اعمال الشر
او الطائفة
ّ
فيما بينهم.
وهل نتسابق طائفيًا ونتحارب طائفيًا
لنكسب السماء بواسطة الغزوات
لندمر بعضنا بعضًا ونصبح
املتخلفة
ّ
جمرمني لكي نستولي على اهلدف
االساسي الذي هو جنة اهلل او عرش
اهلل بواسطة أعمالنا الساقطة؟ ولكن
ليس صحيحا انه بهكذا عمل نستطيع
بأن نصل اىل السماء ،وندخل اىل
حاضرة اهلل وجند مساء مفتوحة لندخل
فيها وحنيا معه يف معيته السرمدية،
وايضًا بهكذا عمل ال نستطيع بأن
نصل اىل رحابه واىل جمده له كل
اجملد ،بل اننا من احملتمل بأن نصل
اىل مكان آخر والذي هو أهواء اهلوان
أي اىل ذهن مرفوض عند اهللَ ،اي
قاع اجلحيم الذي أعده اهلل للخطأة
واألشرار.
إذًا على من تتكل يا انسان هل تتكل
على اهلل وحده الذي ال احد غريه
ً
القيامة،
يستطيع أن يقيمك يف يوم
او تتكل على الطائفة او تتكل على
ذراع انسان ،لكي يعطيك القيامة
ولكي تضمن خالص ورجاء واميان هذا
مقداره ،لكي حتيا وتعيش اىل األبد.

أين؟
يزج
الدين و ال َ
َ
ُّ
ْ
ّ
بيض اللواتي حيمل َن
يف َم ِ
ِ
رائحة
من
ِ
يف
املقلي
السمك
الناصرة،
ِ
هن
التسليم
و بعد
مبوت ْ
ِ
املؤجل.
َّ
-9أبي ثم أبي،
البكر يف الكار،
ُ
ِ
ِ
وعود ِه اخللاّ بة بقدومي
يف
ِ
ِ
ِ
اللبنانية
احلدود
شتات ِه بعد
و
ِ
جبملة تهيؤات
َ
استئصال ما احتفظ به
و
ِ
لقب»املعالي».
من
ِ
-10خبري يا قوم،
لست
أنا
ُ
ٍ
اجملاورة
الثانوية
بنات
ُ
اقتسم َن
ْ
ود َ
ك املأزوم:
نسلي و َّ
َّ
ختطى العشق،
األمر
ُ
ّ
ّ
ختطت
املعل ِم
وآالم
ُ
العشق،
ّ
ِ
ٍ
القرط
جتديف بني
مثَة
والرتقوة
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي وخادم كلمة اهلل البشارة
ُ
لنيب
حييل األسخريوطي
ٍّ
الحسنى
صاحل
ٍ
سدني اوسرتاليا بتاريخ ٢٠١٩-5-1
َ
ٍ
ِ
رغيف
القديم إىل
ك
قلق
و
َ
ُ
يقذف جبوعي
ِ
الذروة،
إىل
ال تذهيب بعيداً
أصد ُق ّ
دعيين
ِّ
أن ِك ستعودين ملاذا ُ
بأيادي الظلم واملدفع
نقتل ومل نردع
ذات مرة
ومثن الدم مل يدفع
سبب
ملاذا نقتل بال
ٍ
فوق
السنتني
لتمزقي
ّ
كأنه الديان األفظع
غضب
يقتل الناس عن
ٍ
صدري!

ملاذا ن ُـقتـَل ومل نردع

ميلينا عيسى -سورية

والشغب
حيب الشرور
ِ

بقتل الناس ومل يشفع

والعطب
سالحه سالح الدم
ِ

ّ
الرضع
بقتل األطفال

شرابه الدم يف
االرب
ِ

كأنه الشيطان االروع

والعتب
خالي الضمري
ِ

الذنب
اسأله ما هو
ِ

وصوت الصراخ مل يسمع
تراه ال يسمع وال يقشع

ذنب
كمل حياتك بال
ٍ

واملاضي تاريخ ال يرجع

ذهب
ال يعبدوا اصنام من
ٍ

وال يعبدوا شيطان اصلع

يدفعون احلساب كل حياتهم

ترحم
والنار قوة ال َ

الكتب
وما قرأنا يف
ِ

كسب
يعبدون احملبة عن
ٍ

حكم اهلل عليهم بعدله

َويل عندما يقفون أمامه

ِ
احكامه
اهلل عادل يف

ِ
كتابه
مصريه النار يف

يصلي ويركع
عن شعب ّ

وصية اهلل واملرجع

تهدم
والعادلة قوة ال ُ

يرحم
واخلطيئة واخلاطئ ال ُ

يـحرم
واخلاطئ من جمده ُ

عا قد ما قاتل وأجرم

الديان
اجملرم غضب اهلل مصريه وعندما يقف امام اهلل ّ
عاكل أعماله سيبكي ويندم

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي وخادم كلمة اهلل البشارة
الحسنى
سدني اوسرتاليا بتاريخ ٢٠١٩-4-25
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اعـالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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 ألن0418690009 :
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
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CHRIS BOWEN MP Ƀfҥyɍ C\b
STEP l ˶ҼʢҢҤyK/fҢ

STEP 2 p#fҢҤyK/fҢ

NUMBER EVERY SQUARE AS SHOWN BELOW

tpҪҞrɍ kyulbTɍ 6khbmɎ ^ɍ Ҭ

SMALL GREEN BALLOT PAPER

Ҥ6WCfҢҜҢʓ/fҢҴҢɶ^ʞҢ^ҬҼ

HOUSE OF REPRESENTATIVES
ELECTORAL DIVISION OF McMAHON

ңҢyqfҢ<g'k

Then
place:

PLACE THE NUMBER l IN ‘BOX J’
LABOR/COUNTRY LABOR.

ͭTFm"

w+ңyc˵ҢͶJTɊ 6˵Ңͷʙm^6fҢTF
LABOR/COUNTRY LABOR

2 in ‘Box G’ THE GREENS
3 in ‘Box AC’ ANIMAL JUSTICE PARTY
4 in ‘Box T’ THE WOMEN’S PARTY
5 in ‘Box Q’ INDEPENDENTS FOR

CLIMATE ACTION NOW

6 in ‘Box B’ HELP END MARIJUANA

PROHIBITION (HEMP) PARTY

LARGE WHITE BALLOT PAPER

SENATE

/pʞҢMcMAHONҤ6ҢҪ
5

WRIGHTSON, Meg Libby

6

COMMANE, Damian

3

FRANCIS, Zeeshan Philip

l

LABOR

J

l
LABOR/
COUNTRY LABOR

BOWEN, Chris
REMEMBER: YOU MUST NUMBER AT LEAST 6 BOXES ABOVE THE LINE

2

O’NEILL, Astrid

4

SINGHA, Vivek

L/fҢҷyZҥSɍ 6k̙h^ʢҢ˷Rm^ɍ 6һҞ'ͭ6b4

Remember... number every box
to make your vote count.

T6khbmɎ ^ɍ Ҭͮͮͮ6bɍ 4
ͮdyB;+ɋ cf

A FAIR GO FOR
McMAHON

ɃffҪRB6Z
McMAHON

Authorised by Kaila Murnain, Australian Labor Party (NSW Branch) Level 9 377 Sussex Street Sydney NSW 2000. Printed by Oxford Communications 8-10 Frank St, Wetherill Park NSW 2164

ɍ
Oxford Communications 8-10 Frank St, Wetherill Park NSW 2164ҿ4hVLͰLevel
9 377 Sussex Street Sydney NSW 2000:iҾҨҾ<{rҶ8\˺Ҥɸ<ʤҤһnUhҤҥ:,͍Kaila Murnainy",ʎ
ɏ

سـيستثمر
الـعمال
حـزب
LABOR WILL INVEST

دوالر
100
$100مـليون
MILLION
يف زيـادة
INTOالـرعـاية
MULTICULTURAL
الـثقافات
املـتعددي
للمـسنني
AGED
CARE
EXPANSION

Labor
ageing Australians
areيـكون
in an environment
where
the
 حـيثwill
بـيئةensure
املـسنون فـي
االسـرتاليون
حـزب الـعمال ان
سـيضمن
language, food, and surroundings are
familiar.
.مـألوفة
 الـطعام واألجواء املحيطة،اللـغة

Labor
theلالسـتثمارات
funding necessary
forالـتمويل
key investments
in aged
مـراكزwill
فـيprovide
الـرئـيسية
املـطلوب
حـزب الـعمال
سـيقدم
care centres
servicing
communities
Australia.
.اسـرتاليا
أنـحاءmulticultural
املـجتمعات يف سائـر
تـخدمthroughout
باملـسنني الـتي
الـرعاية

2600  سيدني أفينيو بارتون آي سي تي9/5، (ALP)  حزب العمال االسرتالي، كارول.صرح به ن
Authorised by N. Carroll, Australian Labor Party (ALP), 5/9 Sydney Avenue Barton ACT 2600
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اجـتماع دوري عـام ملـركز سـيدني وتـسليم بـطاقات

املنتسبني اجلدد بطاقاتهم احلزبية واقيم كوكتيل باملناسبة.

ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﺭﺋﻴـﺲ ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﻟـﺪﻛﺘـﻮﺭ ﺳﻤﻴـﺮ ﺟﻌﺠـﻊ
ﻣﻤﺜـﻼ ﺑﺴﻌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨـﺎﺋـﺐ
ﺍﻟـﻤﻬﻨﺪﺱ ﺟﻮﺯﺍﻑ ﺍﺳﺤﻖ
شارك النائب جوزيف اسحق يف اللقاء احلزبي
الذي عقد يف مركز سيدني اسرتاليا والذي
استهل بالصالة ثم القى رئيس املركز جهاد
داغر كلمة رحب فيها بالنائب اسحاق وعقيلته
السيد جنان ودعا اجلميع للمشاركة يف لقاء
املقاومة السنوي الذي يقام يف العاشر من
الشهر احلالي ورحب باملنتسبني اجلدد الذين
سيستلمون بطاقاتهم احلزبية .
ثم حتدث النائب اسحق مؤكدا اهمية االلتزام
حبزب القوات اللبنانية يف سيدني الفتا
اىل انه يتابع دائما اوضاعهم ودعا للبقاء
يدا واحدة يف االلتزام خصوصا وان سيدني
اسرتاليا رائدة يف هذا االلتزام احلزبي وترتدد
اصداء ذلك يف لبنان .وتطرق اىل نشأته
القواتية يف حصرون انطالقا من متثيله احلزب
يف نقابة املهندسني يف طرابلس ووصوله
اىل مركز نقيب الشمال يف ال 2008ومن
ثم منسقا ملهندسي القوات املنتشرين كما
تطرق اىل الرهان عليهم وخباصة يف موضوع
االنتخابات داعيا اىل حتفيز كافة القواتيني

على تسجيل نفوسهم رغم العراقيل اليت
حتصل مشريا اىل الشوائب والعراقيل اليت
حصلت يف االنتخابات املاضية ورغم ذلك
متكنت القوات من الفوز خبمسة عشر نائبا
واثبتت انها منتشرة يف كل املناطق اللبنانية
من النهر الكبري وصوال اىل الناقورة وحتدث
عن نظافة وشفافية القوات من خالل عمل
وهنأ مركز
وزرائها ونوابها وممارساتهم
سدني واجلميع على كل اجملهود الذي بذل .
بعدها رد النائب اسحق على اسئلة احلاضرين
شارحا بالتفصيل كيفية التسجيل للمشاركة
يف االنتخابات ومؤكدا من جديد على دور
االغرتاب يف احلياة السياسية .
وختم طوني عبيد فتحدث عن مشروع جديد
يسهم يف تبسيط معامالت التسجيل قريبا
لنكون جاهزين لالنتخابات املقبلة ولفت اىل
ان منسقية اسرتاليا حتضر خللوة حيدد تارخيها
الحقا بعد استكمال كل املواضيع واالفكار
اليت ستطرح .
وبعد ذلك سلم النائب اسحق واملسؤولني

ﻳـﺪﻋـﻮ
ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ ﺍﺳﺘـﺮﺍﻟﻴـﺎ  -ﻣـﺮﻛـﺰ ﺳﻴـﺪﻧـﻲ
ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﻓـﻲ
ﻟﻘـﺎء ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ
ﻭﺫﻟـﻚ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ 2019 / 5 / 10
ﺍﻟﺴـﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻣﻨـﺔ ﻣﺴـﺎء" ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟـﻲ:
Lantana Venues
130 Edensor Rd. Bonnyrigg NSW 2177
ﻟـﻼﺳﺘﻌـﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠـﺰ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ
0404 511 115

صفحة 17

Saturday 11 May 2019

الـسبت  11أيــار 2019

Page 17

مــناسبات

حـفل افـطار رمضاني حـاشد للـنواب طـوني بـورك وجـايسن كلـري وجـهاد ديـب

النائب طوني بورك

النائب جايسن كلري

رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون كال عصفور والنائب طوني بورك

اقام كل من النواب طوني بورك
وجايسن كلري وجهاد ديب افطارا
رمضانيا حاشدا وذلك غروب يوم
االربعاء من االسبوع الحالي يف
صالة PCYCيف بانكستاون.
ولم يتمكن النائب جهاد ديب من
الحضور لوجوده يف الربملان.
حضر االفطار رئيس بلدية
كانرتبري بانكستاون كال عصفور
واعضاء البلدية ناديا صالح
وراشيل حريقة وبالل حايك
وعدد من اعضاء البلديات ،نائب
رئيس بلدية كانرتبريي سابقا
خضر صالح ،املستشار الحاج عمر

رئيس النادي دومينيك

املرشح كريس غامبيان

كال عصفور ،ناديا وخضر صالح والحاج صايف

املستشار عمر ياسني مع النائب بورك

جانب من الحضور

ياسني ،الحاج عبد القادر قرانوح ،الحاج والد
النائب جهاد ديب الحاج علي ديب ،مرشح
حزب العمال ملقعد بانكس كريس غامبيان
وعدد كبري من رجال الدين ومسؤولي
الجمعيات االسالمية وابناء الجاليات
وممثلني عن االعالم العربي واالثني.
قدمت برنامج االفطار االنسة هال رمضان
وقرئت فيه ايات من الذكر الحكيم ثم كانت
صالة املغرب.
وقدمت االنسة رمضان رئيس النادي السيد

النائبان بورك وكلري مع خضر صالح وطالل الشيخ وعمر ياسني وعلي ديب والحاج صايف وحضور

دومينيك الذي قال ان املنظمة تأسست عام
 1937وتضم  60ناديا يف سائر انحاء نيو
ساوث ويلز وفيها حواىل  85ألف عضو وهي
واحدة من املنظمات الرائدة يف اسرتاليا.
وتحدث السيد دومينيك علن الخدمات
التي تقدمها املنظمة وخاصة للشباب وهنأ
املسلمني بشهر رمضان املبارك متمنيا لهم
صياما مقبوال.
ثم تعاقب على الكالم النواب طوني بورك
الذي قال ان ما يميز اسرتليا هي التعددية

الحاج عبد القادر قرانوح والحاج علي ديب وحضور

بورك مع علي ديب وطالل الشيخ ومحمد صايف و خضر صالح وبالل الحايك

جانب آخر من الحضور

الثقافية التي هي مصدر غنى للمجتمع
االسرتالي ،ورأى ان العالم ليس بخري
بسبب ما يشهده من عمليات ارهابية
ونوه بمساهمات الجالية االسالمية يف بناء
اسرتاليا املتعددة وتمنى للمسلمني شهر
رمضان مبارك.
تاله يف الكالم النائب جايسن كلري الذي
اشاد بمواقف النائب بورك يف الربملان
الفيدرالي وخاصة لناحية وقوفه بصالبة
ضد خطابات الكراهية والحقد والعنصرية

وكذلك تحدث عن الدور الذي تلعبه الجالية
االسالمية يف تقدم املجتمع االسرتالي،
وقال ان رمضان هو شهر العطاء واملسامحة
والصيام وتمنى للمسلمني شهر رمضان
مبارك.
ثم تحدث املرشح غامبيان عن معاني
شهر رمضان شهر الرحمة والصالة وعمل
الخري وعن مساهمات املسلمني يف املجتمع
االسرتالي الواسع.
وكانت هناك مائدة رمضانية غنية.
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إعــالنات

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات ..مناقيش
ع الصاج ..تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية.
أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن القربان للمناسبات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

نفتح
7
ايام يف
األسبوع:
EAT IN OR TAKE AWAY

االثنني من  5صباحا  5 -بعد الظهر

من الثالثاء حتى األحد من الـ 5
صباحا  -الـ 10ليال

نتقدم من الجالية
اللبنانية ،العربية
واالسالمية بأحر
التهاني بمناسبة
حلول شهر رمضان
املبارك ،أعاده
اهلل على بلداننا
باألمن واالستقرار
والسالم وعلى
اسرتاليا
بالتقدم والرقي
واالزدهار..
رمضان كريم
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

صفحة 19

Saturday 11 May 2019

الـسبت  11أيــار 2019

Page 19

مــناسبات

النائب إسحق يزور امليرتوبوليت قدسية ويلتقي ممثلي االحزاب
إستهل عضو تكتل اجلمهورية القوية النائب
جوزيف إسحق لقاءاته اإلغرتابية لليوم السابع على
التوالي بزيارة ميرتوبوليت سيدني-أسرتاليا للروم
األرثوذوكس املطران باسيليوس قدسية حبضور
األب جان قرعون واألب رومانوس البابا إىل الوفد
ضم منسق أسرتاليا طوني
القواتي املرافق الذي
ّ
عبيد ومسؤول العالقات العامة داني جعجع ورئيس
مركز سيدني جهاد داغر.
ّ
ومت عرض األوضاع العامة يف لبنان وأوضاع
اجلالية األرثوذوكسية يف أسرتاليا وأشاد املطران
قدسية بشفافية نواب ووزراء القوات اللبنانية.
وبعد الزيارة عقد النائب إسحق لقاء موسعًا يف
ضم ،إىل القوات اللبنانية،
مركز القوات  -سيدني
ّ
ممثلني عن التيار الوطين احلر والكتائب وحزب
الوطنيني األحرار واليسار الدميقراطي وحركة
اإلستقالل وتيار املستقبل حيث ّ
مت عرض األوضاع
السياسية واإلقتصادية إضافة إىل املواضيع
اإلمنائية اليت يعمل عليها والنائب سرتيدا جعجع
وحتدث
بتوجيهات رئيس احلزب يف قضاء بشري
ّ
أيضًا عن الفساد واهلدر وخطة الكهرباء بعد
مالحظات حزب القوات اللبنانية عليها إضافة إىل
املشاريع املستهدفة لدعم طالب منطقة بشري
من بيت الطالب إىل الدعم املالي للمدارس
الرمسية واخلاصة إضافة إىل دعم املزارعني
وإنشاء التعاونيات ملساعدة املزارع على ختطي
مير بها وعقد
األوضاع اإلقتصادية الصعبة اليت ّ
لقاءات ملهندسني زراعيني إختصاصيني لتحسني
اإلنتاج.
وتابع النائب إسحق خالل النقاشات اليت دارت مع
كافة ممثلي األحزاب مؤكدُا على أن القوات اللبنانية
مع إقرار قانون الالمركزية اإلدارية واستفاض يف
شرح مواقف اللبنانية من كلما جيري على الساحة
اللبنانية ومصغيًا بشكل الفت إىل مداخالت قدمها
ممثلو التيارات واألحزاب السياسية املشاركة.

In the Name of Allah the Most Gracious The Most Merciful
)Announcing Ramadan (1440H-2019
On behalf of Muslims Australia AFIC, I am pleased to report that the Australian National Imams Council
has announced the beginning Holy month of Ramadan for this year, Insha’Allah will be Monday 6 May
2019.
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.
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, prayers, good deeds and actions during this holy month! Ameen.
Ramadan Kareem
Kul Amm Intum Be Khair
Wasalaam

Dr Rateb Jneid
President
Muslims Australia - AFIC
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أنـت واملـرأة

 10عادات تدمر العضو الذكري تعرف عليها اآلن لتجنب تلك املشكلة الكبرية

ُيعد العضو الذكري أهم أعضاء اجلهاز التناسلي لدى الرجال وهو
أكثر أعضاء اجلسم اهتمامًا من ِقبلهم ،ولكن هناك بعض العادات
السيئة اليت ميكن أن تؤدي إىل تدمري عضو الرجل الذكري دون
أن يعلم...يعرض هذا التقرير أكثر العادات اليسيئة ضررًا
بالعضو الذكري و القدرة اجلنسية لدى الرجال .
 -1عالقات جنسية أكثر
إن ممارسة الرجال الذيت تتخطى أعمارهم الـ 45عام للعالقة
اجلنسية مع زوجاتهم مرة واحدة إسبوعيًا على األقل جتعلهم أقل
عرضة لإلصابة يضعف االنتصاب والضعف اجلنسي بنسبة %40
من الرجال الذي ال يعتربون اجلنس من أولوياتهم.
 -2القليل من التمارين
أشارت الدوريات الطبية األمريكية اليت تهتم بالصحة اجلنسية
لدى الرجال أن إهمال الرجال للمارسة التمارين الرياضية جيعلهم
عرضة لإلصابة بالضعف اجلنسي بنسبة تفوق الـ  %50باملقارنة
مع نظرائهم الذين ميارسون التمارين الرياضية ملدة ساعة يوميًا
وليس عليك ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لكي تنعم بصحة
جنسية جيدة فالرياضات اخلفيفة مثل املشي كافية .
 -3التدخني
حيتوي التبغ املوجود داخل السيجارة الواحدة على مايقارب 40
مادة كيمائية مسرطنة كفيلة بإنهاء حياتك ،وليس صحتك اجلنسية
فقط ولقد أثبتت الدراسات الطبية اجلنسية تشوه شكل العضو
الذكري وقلة إنتاج احليوانات املنوية عند املدخنني باملقارنة مع
غري املدخنني.
 -4النوم
التقتصر فوائد النوم على ختلص اجلسم من اإلرهاق وجتديد
النشاط الذهين والبدني فقط ،فبحسب دراسة طبية جنسية حديثة
جلامعة شيكاغو األمريكية هناك عالقة وثيقة بني النوم وإنتاج
اخلصيتني هرمون الذكورة “التستوتريون” املسؤول عن إنتاج
احليونات املنوية والقدرة اجلنسية لدى الرجال ،ونصحت الدراسة
الرجل باحلصول على أكثر من  5ساعات يوميًا من النوم املتواصل
لقدرة جنسية أفضل.
 -5إهمال البطيخ
حيتوي البطيخ على مادة تسمى السيرتولني أجينني واليت تعمل
على توسعة األوعية الدموية للقضيب عن طريق زيادة ُأكسيد
النيرتيك مما يؤدي إىل عالج ضعف االنتصاب أثناء العالقة
اجلنسية ،واجلدير بالذكر أن حبوب الفياجرا الكيميائية حتتوي على
نفس املواد اليت حيتوي عليها البطيخ .
 -6الوجبات السريعة
يتجه معظم الرجال إىل تناول الوجبات السريعة اليت حتتوي
على نسبة هائلة من الدهون والزيوت املهدرجة ،اليت تتسبب
بتكتل الدهون داخل األوعية الدموية بالقضيب مما جيعل عملية
تدفق الدم للعضو الذكري حلدوث عملية االنتصاب أمرًا يف غاية
الصعوبة .
 -7مشاهدة التلفاز
أشارت جامعة هارفرد األمريكية إىل أن اجللوس أمام شاشات
التلفاز ملدة تتجاوز الـ  44ساعة إسبوعيًا يقلل إنتاج اخلصيتني
للحيوانات املنوية؛ لذا حاول أن ال تقضي أوقاتًا طويلة أمام
التلفاز .
 -8شاشات اللمس
قد يبدو هذا السبب غريب بعض الشيء ،ولكن املعهد الصحي
األمريكي أصدر مؤخرًا حبثًا علميًا لدراسة األشعة حتت البنفسجية،
اليت تنبعث من اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية ،ولقد توصل
الباحثون إىل أن الكمية الكبرية اليت تطلقها تلك األجهزة الذكية
من املمكن أن تتسبب بسرطانات اجللد املختلفة إذا مت التعرض
هلا ألوقات كبرية ،باإلضافة إىل أن هذه األجهزة تؤثر على صحة

اجلهاز التناسلي للرجال على املدى البعيد .

اجلسم ومن بينها القضيب مما يتسبب يف ضعف اإلنتصاب.

 -9أسنانك حبالة سيئة
مت مالحظة أن معظم الرجال الذين يعانون من الضعف اجلنسي
ميلكون التهابات بكتريية وإصابات يف اللثة وهو األمر الذي
أشارت إليه دراسة طبية جلامعة هارفرد األمريكية عام  2012ولقد
حلل القائمون على الدراسة هذا األمر بإن إصابات اللثة ينتج عنها
الكثري من البكرتيا الضارة اليت تنتقل مع الدم إىل باقي أعضاء

 -10عدم االقرتاب من القهوة
وجد الباحثون يف جامعة تكساس األمريكية أن الرجال الذين
يشربون القهوة مبقدار كوبني يوميًا يتمتعون بقوة انتصاب
وصحة جنسية أفضل من نظرائهم الذين اليشربون القهوة ،ولقد
أثبتت الدراسة أن الكافيني الذي ُيعد أهم مكونات القهوة يساعد
على توسعة شرايني العضالت امللساء املوجودة يف القضيب مما
يساعد على تدفق الدم بغزارة أثناء عملية االنتصاب.

ضعف االنتصاب االسباب والعالجات املتوفرة

ضعف االنتصاب
Impotence, Erectile Dysfunction

خماطر أخذ أدوية ضعف االنتصاب مع أدوية عالج تضخم
الربوستاتا
الضغط النفسي :مثل املشاكل الشخصية ومشاكل العالقات
الزوجية ،القلق من األداء اجلنسي (اخلوف من الفشل اجلنسي،
اخل).
بعض األمراض الشائعة :مثل :السكري ،فرط ضغط الدم
( ،)Hypertensionفرط شحميات الدم ،تكلس وتصلب الشرايني
يف اجلسم .القاسم املشرتك بني هذه األمراض هو أن مجيعها
تؤثر على تدفق الدم إىل القضيب ،وبالتالي قد تؤثر على األداء
اجلنسي وتؤدي اىل ضعف االنتصاب.
بعض أنواع األدوية :األمر ذاته ينطبق ايضا على األدوية املستعملة
يف معاجلة األمراض سابقة الذكر (حاصرات بيتا ،beta blockers -
أدوية خفض تركيز الدهون ،مدرات البول وغريها).
مشاكل يف التعصيب ( :)Innervationمثلما حيدث بعد انزالق
غضرويف يف العمود الفقري ،أو بعد جراحة يف احلوض أو عالج
باألشعة.
االكتئاب والقلق ( :)Anxietyهما مرضان شائعان جدا ،وأحد
أعراضهما البارزة هو اخنفاض الرغبة اجلنسية وتراجع األداء
اجلنسي .كما ان العالج بواسطة األدوية احلديثة مثبطات إعادة
امتصاص السريوتونني االختيارية يؤدي إىل تفاقم املشكلة ،وهذا
واحد من اآلثار اجلانبية هلذه األدوية.
أمراض القلب وعالجاتها :ميكن أن تضر هي أيضا ،مبستوى األداء
اجلنسي .ومن املعروف اليوم أن الشخص الذي تعرض لنوبة قلبية
يستطيع العودة إىل ممارسة حياته اجلنسية الطبيعية ،لكنه حباجة
إىل املساعدة والتشجيع فقط.
األدوية :مثل أدوية التهدئة ،أدوية احلد من أمحاض املعدة،
العالج الكيميائي واهلرمونات املختلفة  -قد متس مبستوى األداء
اجلنسي.
هنالك جمموعة متنوعة من العالجات تساعد يف عالج ضعف
االنتصاب .وهي تشمل:
 -1األدوية
خط العالج االول املتعارف عليه اليوم هو اقراص الفياجرا /
سيلدينافيل ( ،)Sildenaphil / Viagraليفيرتا (Vrdnaphil /
 )Leviteraاو سياليس ( ،)Tdalaphil / Cilasواخريا قد مت املصادقة
على دواء جديد يف هذه العائلة يدعى افانافيل (.)Avanafil
تباع هذه األدوية يف الصيدليات ،ويستطيع كل طبيب أن يعطيها
يف احلاالت املناسبة.
آثار جانبية ألدوية عالج ضعف االنتصاب
هلذه األدوية آثار جانبية طفيفة وعابرة ،تشمل:
امحرار خفيف يف الوجنتني
اخنفاض طفيف يف ضغط الدم ينعكس يف الشعور بالدوخة
وشعور طفيف بالضعف والغثيان.
معظم هذه األعراض تتالشى وتزول قبل البدء يف ممارسة اجلنس
(بعد حوالي ساعة) .ومل يكن هنالك مرضى ،تقريبا ،ممن كانت
األثار اجلانبية هلذه األدوية عليهم شديدة إىل درجة االمتناع عن
تناوهلا جمددا.
ولكن ،حيظر تناول هذه األدوية ،منعا باتا ،مع أدوية حتوي نيرتات
(أدوية لزيادة تدفق الدم يف الشرايني التاجية لدى مرضى
القلب) ،كما مينع تناوهلا لكل من ال يسمح له وضعه اجلسدي،
الطيب والنفسي ،مبمارسة اجلنس.
 -2فحص هرمون التوستوسرتون
منظما للرغبة اجلنسية ،يف بعض حاالت ضعف
اهذا اهلرمون يعترب
ً

االنتصاب قد ينصح األطباء بإجراء الفحوصات ملعرفة تركيزه يف
تبي ان تركيزه منخفض عندها ينصح األطباء ببدائل
ّ
الدم واذا نّ
التوتستوسرتون كعالج مناسب.
يف بعض االحيان قد يصف االطباء عالجا مزدوجا بالفياجرا وبدائل
ناجعا.
التوستوسرتون والذي من املمكن ان يكون
ً
الشخص الذي ال يستطيع ان يتناول احد هذه االدوية عن طريق
الفم ،او الشخص الذي تبني ان هذا الدواء ال يسعفه ،فقد يكون
باالمكان مساعدته بواسطة احلقن املباشر اىل اجلسمني الكهفيني
للقضيب ( ،)corpora cavernosaاذ يتم حقن مواد فاعلة على
االوعية الدموية.
من املمكن ايضا استخدام مضخة خاصة (خملـية Vacuum -
 )pumpحتدث انتصابا قويا ،يتم حفظه بواسطة حلقة يف قاعدة
القضيب.
عالج آخر متوفر اليوم وهو احلقن املباشر للربوستاديل (وهو مادة
موسعة لألوعية الدموية) داخل اإلحليل والذي افرج عن نتائج
مرضية خالل األحباث العلمية األخرية.
 -3اجلراحات
يف حال فشل مجيع طرق عالج ضعف االنتصاب املذكورة اعاله،
فمن املستحسن ان يتم النظر يف اجراء جراحات مثل:
عملية لزرع قضيب اصطناعي:
هذه اجلراحة بسيطة ونسبة جناحها جيدة جدا .مشاركة الطبيب
االولي (طبيب العائلة) يف عملية اختاذ القرار ويف التدابري
العالجية تزيد كثريا من فرص النجاح ،كما تزيد ايضا من استعداد
املعاجلني وشريكاتهم لتلقي العالج.
جراحة اعادة ّ
التوعي للقضيب ( :)revascularizationهي جراحة أخرى
نسبيا .يف بعض احلاالت
منخفضة
جناح
نسب
مع
متوفرة لكن
ً
ناجعا.
اخلاصة القليلة من املمكن ان تكون هذه العملية عالجا
ً
يتوجب على الطبيب االولي (طبيب العائلة) تشخيص هذه احلاالت،
كما ان بامكانه ،على االغلب ،معاجلتها .وعلى اية حال ،هنالك
يف كل مستشفى كبري عيادات متخصصة يف عالج عدم االنتصاب
وضعفه.
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تتـمات

الرئيسان عون وبري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يتخذ بعقد جلسة غدا األحد إلجناز التخفيضات والتعديالت يف األرقام
واألبواب ،مبا يف ذلك دفع الضريبة على فوائد الودائع املصرفية
حد ال يقل عن  ٪8وال يتجاوز الـ ،٪10ويضخ مثل هذا االجراء
إىل ّ
ما ال يقل عن مليار و 200مليون دوالر أمريكي خلزينة الدولة.
ومل يستبعد مصدر وزاري ان جيتمع الرئيس سعد احلريري مع كل
ريا
من وزير الدفاع الياس أبو صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ّ
احلسن ،للبحث يف ّ
سلة االقرتاحات املقدمة حول رواتب العسكريني
يف األجهزة األمنية كافة.

الجلسة الثامنة

ووفق مصادر وزارية ،فإن مالمح مشروع موازنة  2019بدأت ترتسم
مع وصول املناقشات فيه إىل األمتار األخرية ،قبل اقراره يف
اجللسة األخرية جمللس الوزراء واملتوقعة مطلع األسبوع املقبل ،ومن
ثم احالته إىل اجمللس النيابي لدراسته واجنازه بصيغته النهائية يف
حساسة بالتوازي مع
قانون .موضحة ان امللف بدأ يدخل يف مرحلة ّ
عودة حترك العسكريني املتقاعدين.
وخالل اجللسة الثامنة اليت عقدت امس االول يف السراي احلكومي
برئاسة الرئيس سعد احلريري تركز النقاش حول ارقام موازنات
الوزارات حيث كان هناك ختفيض ملموس له حبدود  ،%20كما
وضع بند الرواتب جانبا بإنتظار اقرتاحات جديدة يقدمها الوزراء
ميكنها ان تزيد الدخل وتقلص النفقات ال سيما ان التوجه العام
هو بضرورة اجراء ختفيضات.
وكشفت املصادر الوزارية ان اجمللس مل يناقش يف اجللسة موضوع
ختفيض رواتب السلطات العامة مع العلم ان هناك توجها اجيابيا
على رغم معارضة بعض الوزراء.
واستبعد عدد من الوزراء ان تكون جلسة اليوم هي اجللسة ما
قبل االخرية واليت من املقرر ان تعقد يف قصر بعبدا ،بعد ان كانت
التوقعات تشري إىل أن جلسة اليوم ستكون اجللسة احلامسة واالخرية
قبل االقرار ،مع العلم ان الرئيس احلريري يصر على االنتهاء من
دراسة املشروع هذا األسبوع ،وهلذا تقرر متديد اجللسات املفتوحة،
حبيث تكون هناك جلسات يومي السبت واالحد ،حبسب ما أعلن
وزير االعالم مجال اجلراح.
وعلم انه مت االتفاق على ختفيض مساهمات الدولة يف كل
الصناديق واجملالس كمجلس االمناء واالعمار ،صندوق املهجرين،
جملس اجلنوب ،اجمللس االقتصادي االجتماعي ومعهد البحوث
العلمية واجمللس االعلى للخصخصة و»اليسار» و»ايدال» و»اهليئة
العليا لالغاثة» ،نسبة  10يف املائة ،فيما اقرتح وزير الشؤون
ريشار قيوجميان الغاء موازنة اجمللس االعلى اللبناني -السوري.
كما اوضحت املصادر ان جملس الوزراء وافق على وقف اخلطوط
اهلاتفية اجملانية املوضوعة حتت ادارة املؤسسات العامة وهي
حبدود  5000االف خط.
وذكرت مصادر وزارية ان البحث مبشروع املوازنة اصبح يف نهاياته،
وسيتابع اجمللس البحث يف هذه البنود ،ال سيما رفع الضريبة على
فوائد املصارف برغم إعرتاض وزير الطاقة حممد شقري ،فيما ايده
وزراء «القوات اللبنانية» شرط ان تكون من ضمن سلة اصالحات
متكاملة .وتأجل البت بالبنود املعلقة مرة جديدة اىل جلسة اليوم،
خاصة بند التخفيضات للموظفني وللقطاعات العسكرية واالمنية،
بعدما يعود وزيرا الدفاع والداخلية بتقارير مفصلة عن التخفيضات
اليت اقرتحتها قيادتا االسالك.
ريا احلسن ،ان كل ما سيتقرر بالنسبة
وأعلنت وزيرة الداخليةّ ،
للمؤسسة العسكرية سينطبق على القوى األمنية ،فيما قال وزير
الدفاع الياس بوصعب ان تقريره بشأن التخفضات للعسكريني
بات جاهزًا ،وتوقع عرضه يف جلسة اجلمعة بعد االنتهاء من مداوالت
ما زالت مستمرة داخل وزارة الدفاع.
وطرح وزيرا احلزب التقدمي االشرتاكي وائل أبو فاعور واكرم
شهيب رفع ضريبة الدخل على املداخيل ملا فوق  250مليون لرية من
 25اىل  30يف املائة ،ووقف املنح التعليمية والتقدميات للموظفني
حمدد هلا ،لكن مل مير االقرتاحان .كماطرحا زيادة
او وضع سقف ّ
التخمينات على رسوم خمالفات االمالك البحرية ،ومت االتفاق على
زيادتها لكن من دون ان تدخل هذه الرسوم يف منت املوازنة على
ان تصدر مبرسوم خاص كما نص القانون على ذلك.
وافيد ان اقرتاح وزير االقتصاد منصور بطيش فرض رسم بقيمة
 3يف املائة على البضائع املستوردة مطروح للبحث من مدة ومل
يطرح يف جلسة االمس خالفا ملا تردد ،ومل يتم نقاش املوضوع
ُ
وتِرك للجلسات الالحقة.
وخلص مصدر وزاري جو النقاش بأنه «تركز على موضوع موازنات
الوزارات ليس ّ
إال ،وال صحة ملا تردد يف االعالم عن اقرار
بندالضريبة على الودائع او غريه ،فكل املواضيع اخلالفية مل ُتطرح
للبحث جديا وتفصيليا ،ومل ُيتخذ اي قرار ،باستثناء حبث نفقات
الوزارات واالتفاق على ان يعد كل وزير جدوال بالتخفيضات املمكنة
يف وزارته للوصول اىل خفض بقيمة  1200مليار لرية .وهذا امر
تقين حبت ولذلك طال النقاش فيه اىل جانب حبث قضايا تقنية
اخرى مثل ختفيضات بعض موازنات اجملالس واملؤسسات اخلاصة
والتقدميات ومساهمات الدولة يف اهليئات واجملالس واجلمعيات».
اضاف :اتفقنا على ان تكون هناك نظرة شاملة للموازنة وان تتخذ
القرارات بالتخفيضات كسلة شاملة،إما يتم التوافق عليها وإما
جيري تعديل او الغاء بعض البنود ،وهذا سيتقرر يف اليومني
املقبلني ،لكن النقاشات موضوعية وتقنية واصبحنا قريبني من
االنتهاء من املوازنة.

خطة عسكرية لتخفيض النفقات

وعلى هامش مداوالت جملس الوزراء ،لفت االنتباه ،موقف لقائد
اجليش العماد جوزف عون ،عشية استئناف املتعاقدين العسكريني
حتركهم ،عرب تنفيذ اعتصام مفتوح يف ساحة رياض الصلح اليوم،
حيث اعترب ان االستثمار يف األمن هو استثمار يف االقتصاد ،وغمز
من قناة املطالبني بإلغاء التدبري رقم  ،3مشريا إىل «اننا لن حنبط
ممن أطلق املواقف املساندة لنا خالل املعارك ليعود ويسحب عند
املساس حبقوق العسكريني وعائالتهم ،متعهدًا احلفاظ على كل
اإلجنازات املعمدة بالدماء بقدر احلرص على احلقوق كجزء يسري
حياولون سلبنا اياه اليوم».
وذكرت معلومات ان قيادة اجليش وضعت خطة الجراء ختفيضات
يف النفقات تلحظ ختفيض عدد العمداء يف اجليش إىل حنو 130
عميدًا فقط من أصل  ،300وانها سعت مثل العام املاضي يف
حتقيق وفر يف موازنة الدفاع يصل إىل حدود  20يف املائة ،اال ان
اخلطة ال تلحظ وقف تطويع العسكريني والضباط حبسب ما يقرتح
مشروع املوازنة ،أو تأخري التسريح ثالث سنوات ،ألن ذلك من
شأنه ان جيعل اجليش جيشًا هرمًا.
وعلى صعيد التحركات النقابية املتصلة باملوازنة ،أعلنت نقابة
موظفي مصرف لبنان تأجيل اجلمعية العمومية اليت كانت حددت
اليوم إىل موعد الحق إىل حني تبيان األمور النهائية ،يف ضوء
املعطيات اإلجيابية اليت تبلغها من احلاكم رياض سالمة ،وهذا
يعين استمرار تعليق إضراب املوظفني ،كمبادرة إجيابية ،يف حني
أعلن موظفو الضمان االجتماعي عودتهم إىل اإلضراب اليوم ملوحني
خبطوات حتذيرية ابتداء من االثنني ،يف ضوء ما سيصدر عن جملس
الوزراء.
ويسرى األمر نفسه على القضاة ،حيث استمر بعضهم يف االعتكاف
عن حضور اجللسات ،بينما واصل قضاة آخرون عملهم ،انسجامًا مع
دعوة اجمللس األعلى للقضاء.

أفكار لرتسيم الحدود البحرية

ويف شأن سياسي آخر ،زارت السفرية األمريكية يف بريوت اليزابيت
ريتشارد أمس االول كال من رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون
بري يف عني التينة ،ووفقا ملعلومات
يف قصر بعبدا والرئيس نبيه ّ
رمسية فإن الرئيس عون سلم السفرية ريتشارد أفكارًا تتعلق بآلية
عمل يمُ كن اعتمادها لرتسيم احلدود البحرية اجلنوبيةّ ،
بري
وأكد هلا ّ
موقف عون ،مشريا إىل ان املوقف موحد بني اللبنانيني حول ترسيم
احلدود البحرية واملنطقة االقتصادية اخلالصة.
وعلم ان األفكار اليت طرحها الرئيس عونّ ،
مت االتفاق عليها يف
لقائهم األخري يف بعبدا ،عند حبث هذا املوضوع ،باعتباره صيغة
معقولة لتحريك امللف.
وفيما مل يكشف أي مصدر طبيعة هذه األفكار ،قالت مصادر مطلعة
أدت إىل تعثر
لـ «اللواء» انها تأخذ يف االعتبار األسباب اليت ّ
املفاوضات سابقًا ،واليت قادها يومذاك الديبلوماسي األمريكي
باتريك هوف وتوصل فيها إىل رسم خط مل يوافق عليه لبنان،
وتقرتح األفكار بدائل ضمن الثوابت الوطنية املتفق عليها بني
أركان الدولة واليت حتفظ السيادة واالستقالل وحق لبنان باستثمار
ثروته من النفط والغاز.
كما اكد الرئيس عون ،خالل استقباله قبل ظهر امس االول يف
قصر بعبدا وفدا من جملس كنائس الشرق االوسط برئاسة االمينة
العامة للمجلس السيدة ثريا ايلي بشعالني ،ضم ممثلني عن كل
من :مصر واالراضي املقدسة واالردن والعراق وسوريا ولبنان
وقربص ،باالضافة اىل املانيا وبريطانيا والسويد والدامنارك
والنروج والواليات املتحدة االمريكية ،سعيه الدائم «لتعزيز احلضور
املسيحي يف الشرق» ،مؤيدا بذلك «توجه جملس كنائس الشرق
االوسط يف االجتاه نفسه» ،معتربا ان «السالم على الورق ال ينفع
اذا مل تثق به الشعوب» ،مشريا اىل ان «االسوار انشئت حول
القدس  6مرات ويف كل مرة كانت تسقط».
وطالب الرئيس عون اجمللس بـ «مساعدة لبنان يف حل مسألة
النازحني السوريني من خالل اقناع الدول الغربية بقبول عودتهم يف
اسرع وقت ممكن اىل بلدهم» ،الفتا اىل ان «اسرائيل اعلنت ان
الالجئني الفلسطينيني سيبقون حيث هم» ،كاشفا انه «اذا بقي يف
لبنان نصف مليون الجىء فلسطيين اضافة اىل مليون و 600الف
نازح سوري ،فال يعود للبنان من وجود ،ألن الدميوغرافيا اخلاصة
به تتغري بالكامل».

اجليش السوري يدخل...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املنطقة مطلع العام احلالي والتوجه إىل مناطق غصن الزيتون مشال
حلب.
ويتابع اجليش السوري عملياته العسكرية باجتاه قرى جبل شحشبو
بعد انهيار كامل دفاعات املسلحني بسقوط قلعة املضيق ،حيث
يعترب اجلبل بوابة الدخول إىل قرى جبل الزاوية جنوب إدلب.
وسيطر اجليش السوري يف عملياته العسكرية جببل شحشبو على
عدة قرى ومنها هواش وتلتها والتوينة والكركات والشريعة وباب
الطاقة ويقوم بالتثبيت فيها تباعًا ،مع استمرار تقدم قوات املشاة
حنو قرى أخرى.
ويقع جبل شحشبو مشال غرب محاة وحيده من الشمال جبل الزاوية
ومن الغرب منطقة الغاب وإىل اجلنوب مدينة أفاميا األثرية وقلعة
املضيق ،وتتضمن حنو  20قرية أكربها قرية ترمال الواقعة شرقها،
باإلضافة إىل قرى شري مغار (اليت يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية)
وكوكبا والتوينة واملسرتحية وشهرناز وجب سليمان وحورتة.
ومن جهة أخرى ،طالب وجهاء مدينة خان شيخون جنوب إدلب من

هيئة حترير الشام اخلروج من املدينة وجتنيبها العمليات العسكرية
وتسليمها للجيش السوري والدخول يف مصاحلة حتافظ على أمالك
املدنيني وجتنبهم ويالت املعركة والنزوح بعد سقوط بلدة كفرنبودة
اليت أدت إىل سقوط بلدة اهلبيط ناريًا واليت تعترب احدى اخلطوط
الدفاعية ملدينة خان شيخون ،حيث مازالت املفاوضات مستمرة
دون أي معلومات عن النتائج حتى اآلن ،وفق مصادر امليادين
نت.
وجاءت سيطرة اجليش السوري على قلعة املضيق بعد أكثر من
 4سنوات من سيطرة املسلحني عليها ،حيث كانت معربًا يفصل
بني مناطق الدولة السورية واملناطق اخلاضعة لسيطرة املسلحني،
وكان يتقاضى املسلحون مبالغًا مالية كبرية من األهالي على إدخال
وإخراج منتجاتهم أو احتياجاتهم عرب هذا املعرب.

ترامب يدعو قادة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حث الرئيس األمريكي دونالد ترامب امس االول القيادة اإليرانية
على اجللوس واحلوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي،
وقال إنه ال ميكنه استبعاد مواجهة عسكرية بالنظر إىل التوتر املتزايد
بني البلدين ،يف حني رفض االوروبيون املهلة اليت حددتها ايران
قبل أن تعلق تعهدات اخرى قطعتها بشأن برناجمها النووي مع
تأكيد متسكهم باالتفاق الدولي املربم عام  ،2015وتفادي أن تؤدي
ضغوط واشنطن اىل «تصعيد».
ورفض ترامب يف مؤمتر صحايف بالبيت األبيض اإلفصاح عما دفعه
إىل نشر جمموعة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن يف املنطقة بسبب
ما جرى وصفها بتهديدات غري حمددة.
وقال ترامب «لدينا معلومات ال تريدون أن تعرفوها ...تنطوي على
تهديدات خطرية ويتعني علينا توفري قدر هائل من األمن هلذا البلد
وأماكن عديدة أخرى».
وعندما سئل ترامب إن كان خطر اندالع مواجهة عسكرية قائما يف
ظل وجود اجليش األمريكي يف املنطقة فقال «أتصور أن بإمكانكم
قول ذلك دائما ،أليس ذلك صوابا؟ ال أريد أن أقول ال لكين آمل أال
حيدث .لدينا واحدة من أقوى السفن يف العامل احململة (باألسلحة)
وال نريد أن نفعل أي شيء».
وقال «ما ينبغي هلم فعله هو أن يتصلوا بي وجنلس .بوسعنا
التوصل إىل اتفاق ..اتفاق عادل .كل ما نريده منهم أال ميتلكوا
أسلحة نووية .وهذا ليس بالطلب الكبري .وسنساعدهم يف العودة
إىل وضع أفضل».
وفرض امللف االيراني نفسه على قمة حول مستقبل االحتاد االوروبي
بعد بريكست يف سيبيو برومانيا .وقدم لالوروبيني اختبارا عمليا
دقيقا للتباحث بشأن دورهم على الساحة الدولية بدون مشاركة
اململكة املتحدة.
وقبل بدء القمة قالت الدول االوروبية املوقعة على االتفاق مع
ايران (فرنسا واملانيا وبريطانيا) يف بيان مشرتك مع وزيرة خارجية
االحتاد االوروبي فيديريكا موغوريين «نرفض أي إنذار وسنعيد
تقييم احرتام إيران اللتزاماتها يف اجملال النووي».
وكانت ايران أمهلت الدول الثالث شهرين إلخراج القطاعني
املصريف والنفطي اإليراني من عزلتهما النامجة عن العقوبات
األمريكية ،واال فان طهران ستعلق تعهدات واردة يف االتفاق
النووي .وعرب االوروبيون امس االول عن «قلقهم الشديد» اثر
هذه القرارات.

كوريا الشمالية تطلق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أطلقت كوريا الشمالية امس االول صاروخني وفق ما أعلن اجليش
الكوري اجلنوبي ،يف عملية هي الثانية يف أقل من أسبوع تزامنا مع
زيارة موفد أمريكي لسيول وفيما تسعى بيونغ يانغ لتعزيز موقفها
يف املفاوضات املتعثرة بشأن برناجمها النووي مع واشنطن.
وجاءت عملية اإلطالق بعد قيام كوريا الشمالية السبت بتدريبات
عسكرية وإطالقها العديد من القذائف ،اليت يعتقد أن واحدا منها
على األقل صاروخ قصري املدى.
ومل تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ منذ تشرين الثاني  ،2017يف
أعقاب تقارب دبلوماسي سريع ساهم يف ختفيف حدة التوتر يف شبه
اجلزيرة الكورية ومهد أمام قمة تارخيية أوىل بني الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون والرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وجاءت عملية اإلطالق امس بعد ساعات من وصول املوفد
األمريكي اخلاص حول كوريا الشمالية ستيفن بيغون ،إىل سيول
مساء األربعاء الجراء حمادثات مع املسؤولني الكوريني اجلنوبيني
حول خطوات احلليفني بشأن بيونغ يانغ.
إن التصرف األخري
وقال الرئيس الكوري اجلنوبي مون جاي-ان ّ
لبيونغ يانغ ينطوي على «احتجاج وهو مبثابة ضغط لتوجيه املباحثات
النووية يف املنحى الذي تريده».
وقال يف مقابلة يف الذكرى الثانية لتوليه السلطة «يبدو أن الشمال
مستاء بشدة من أن قمة هانوي انتهت دون اتفاق» .واضاف «مهما
كانت نوايا كوريا الشمالية ،حنذر من أنها قد جتعل املفاوضات أكثر
صعوبة».
وقالت رئاسة األركان املشرتكة للجيش الكوري اجلنوبي يف بيان
إن الشمال «أطلق صاروخني قصريي املدى كما يبدو» من إقليم
مشال بيونغان ،مضيفا أنهما عربا مسافة  270و 420كلم.
وأوضح أن اجليشني الكوري اجلنوبي واألمريكي جيريان حتليالت
مشرتكة.
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ملبـورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

العلم خيربك مبعلومات جمنونة عن التقبيل!  8أشياء يتمنى الرجال أن يعرفها
النساء عنهم ..هل تتفق معهم؟

بالتأكيد يعد تبادل القبالت بني الرجل وزوجته
أبسط الطرق للتعبري عن احلب والود ودفء
املشاعر بني الطرفني ،فالقبالت تعرب عن كم
هائل من املشاعر والرغبات بني البشر.

مهما تقدم الزمان وتطورت األشياء من حولنا
سوف تبقى هناك الكثري من املعتقدات اخلاطئة
اليت تعتقدها النساء يف الرجال ،واليت تعد
غري قابلة للتغري ،فمنذ مئات السنني وتلك
املعتقدات راسخة يف عقل وقلب كل أنثى عن
الرجال للدرجة اليت من املمكن أن تظن أن تلك
األفكار أصبحت يف فطرة املرأة منذ الصغر!

ِ
يكتف العلم باملشاعر اليت
ولكن كالعادة مل
جتلبها القبالت للبشر ،بل متت دراسة مفعوهلا
العضوي واجلسدي على كل من الرجال والنساء،
ومت اكتشاف نتائج مذهلة سوف تتعرف إليها
ألول مرة من خالل التقرير التالي.
 -1تقوية جهاز املناعة
ً
ووفقا لدراسة أجرتها منظمة هولندا للبحوث
ثوان تنقل
لـ10
متتد
اليت
القبلة
فإن
العلمية؛
ٍ
ما يصل إىل  80مليون نوع من البكترييا النافعة
بينك وبني شريكة حياتك اليت متثل تباد ً
ال
جرثوميا حيفز جهاز املناعة على العمل والقضاء
ًّ
على تلك اجلراثيم؛ فيزيد من قوة املناعة ،وهي
طريقة عمل التطعيمات الطبية نفسها.
 -2أسنان أكثر قوة
يرى الدكتور سيفان فينكل املتخصص يف
طب األسنان التجميلي واجلراحي أن تبادل القبل
بني األزاوج الذين يتمتعون بفم وأسنان خالية
جدا يف مكافحة تسوس
من التلوث أمر مهم ًّ
األسنان؛ وذلك ألن التقبيل يعزز من إفراز
اللعاب الذي حيتوي بدوره على مكونات تساعد
يف عدم اإلصابة بالتسوس.
ولكن مثلما يكون التقبيل مفيدًا إذا كان الطرفان
يتمتعان بفم نظيف فهو قد يكون وسيلة النتقال
أمراض اللثة أو التسوس يف حال ما إذا كان
الرجل أو املرأة يعانيان من أمراض الفم أو
تسوس األسنان.
 -3الشعور بالسعادة
يقول خرباء الطب النفسي إن تبادل القبالت
بني األزواج يزيد من الشعور بالسعادة والراحة
النفسية بسبب حتفيز القبالت أدمغة البشر على
إفراز هرموني األوكسيتوسني والدوبامني؛
فهرمون األوكسيتوسني هو املسؤول عن
الشعور بالراحة والسعاد يف أثناء ممارسة
اجلنس ،أما هرمون الدوبامني فيقوم بتنظيم
املزاج والسلوك والشعور بالنوم واإلدراك
واملساعدة على صنع القرار واإلبداع.
 -4طول العمر للرجال!
على الرغم من أن املوت من األمور الغيبية اليت
ال يعلمها إال اخلالق سبحانه وتعاىل فإن هناك
جمموعة من األطباء واألطباء النفسيني األملان،
بقيادة الدكتور آرثر زابو ،وجدوا أن الرجال
الذين يقبلون زوجاتهم كل صباح يعيشون
مدة  5سنوات أكثر من الرجال الذين ال يقبلون
زوجاتهم
يوميا يف الصباح.
ًّ
 -5التقليل من الكوليسرتول وضغط الدم
أظهرت األحباث أن التقبيل يقلل من الكورتيزول،
وهو هرمون يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط
الدم ،باإلضافة إىل ارتفاع نسبة الكوليسرتول
الضار يف الدم ،ولكن هذا ال مينع أن الرياضة
تظل هي الوسيلة األكثر فاعيلة يف حماربة
الكوليسرتول والسمنة.
وال تتوقف فائدة التقبيل عن ختفيف ضغط الدم
والكوليسرتول فقط؛ فلقد وجدت الدراسات أن
ً
أيضا
تقليل التقبيل هلرمون الكورتيزول يعمل
على ختفيف الشعور بالضغط والتوتر النفسي.
 -6مهارات التقبيل
الحظ الباحث األملاني ،أونورغونتيوركون ،أستاذ
علم النفس يف جامعة روهر يف مدينة بوخوم
األملانية ،أن البشر ميتلكون مهارة التقبيل قبل
حتى أن خيرجوا من بطون أمهاتهم؛ فبعد أن وجد
العامل األملاني أن األغلبية الساحقة من البشر
مييلون رؤوسهم إىل اليمني يف أثناء التقبيل
ً
أيضا أن هذا الوضع التشرحيي للجسم
اكتشف
يف أثناء عميلة التقبيل يقوم به اجلنني خالل
األسابيع األخرية من احلمل.

 -7حرق الدهون!
قد ال تصدق أن تبادل القبالت حيرق ما يزيد
على  26سعرة حرارية على األقل فأنت تستخدم
ً
وفقا
ما يزيد على  30عضلة يف الوجه ،وذلك
جمللة الطب األمرييكية.
وال يقتصر األمر على ذلك فحسب ،فالتقبيل
ساعد الرجال والنساء على شد التجاعيد وعضالت
العنق اليت ترتهل مع التقدم بالسن ،باإلضافة
إىل تعزيز الدورة الدموية يف الوجه لتبدو أنت
وزوجتك أصغر ًّ
دائما.
سنا
ً
 -8اخلوف من التقبيل
إذا كنت تعاني أنت وشريكتك من اخلوف يف
أثناء عملية التقبيل؛ فهذا األمر ينم على اإلصابة
مبرض نفسي يسمى «فيلمافوبيا» ،وهلذا
الرهاب أو املرض عدة أسباب أهمها :اخلوف من
اجلراثيم ،واخلوف من الروائح اجلسدية ،واخلوف
من التالمس نفسه ،أو اخلوف من العالقة
احلميمة.
وبالتأكيد جتب مراجعة االختصاصيني النفسيني
إذا كنت تعاني من تلك األعرض.

ويف التقرير التالي سوف تتعرف على أهم
تلك ألمور اليت يتمنى كل الرجال على السطح
الكوكب من النساء معرفتها عن شخصياتهم
وحياتهم اليت متثل شيئًا غامضًا بالنسبة لبنات
حواء على الرغم من بساطتها الشديدة.
 10تصرفات جتعل الرجل أقل جاذبية ..جتنبها
 -1اخلوف من االرتباط
سواء كان االرتباط هو الزواج أو خطوبة أو حتى
االرتباط العاطفي فاعتقاد النساء أن الرجل
خياف من االرتباط من أكثر األفكار انتشارًا يف
عقول كل النساء .
واحلقيقة أن خوف الرجل وتردده يف االرتباط
ليس خوفًا من حتمل املسؤولية كما تعتقد
النساء بقدر ما هو تفكري عميق يف كيفية توفري
حياة مقبولة بالنسبة لشريكته ،وكيف ستسري
األمور بينهما .
فهناك دراسة أمريكية اهتمت بدراسة مدى رغبة
الرجال والنساء يف الزواج ووجدت تلك الدراسة
أن  %66من الرجال العازبني يرغبون يف الزواج

تعلم كيف تبين حصناً منيعاً من الثقة بينك وبني شريكتك
ال تقل درجة أهمية الثقة املتبادلة بني الرجل
واملرأة سواء إذا كان الزواج يربط بينهما أو
ال يزاالن يف أوىل مراحل العالقة العاطفية عن
احلب واملشاعر ،فاحلياة بدون شريك تثق فيه
ثقة عمياء مذاقها مر ،وال يستطيع أي إنسان
احتماهلا حتى لو بلغت درجة احلب بني الشريكني
عنان السماء.
فاحلب بدون ثقة يؤدي إىل كوارث قد تصل إىل
حد اجلنون أو القتل ويف أبسط صور قد تؤدي
إىل الطالق بني الزوجني؛ لذلك تعترب الثقة هي
األساس الذي يبدأ الرجل واملرأة بناء قلعة احلب
والود بينهما عليه.
ويف التقرير التالي سوف تتعرف على أهم
اخلطوات؛ لكي تبين جدارًا من الثقة بينك وبني
شريكة حياتك ال يهتز ،وال يتأثر بعوامل الزمن
ومشاكله الطبيعية اليت حتدث بني كل رجل
وامرأة.
 -1كن أنت!
و املقصود بتلك العبارة هو أن تكون على
طبيعتك بنسبة  %100عندما تتواجد مع املرأة،
اليت حتبها سواء أكانت خطيبتك أم حتى زوجتك
إذا كنت حديث الزواج ،فشريكة حياتك جيب أن
تراك يف مجيع صورك سواء اجليدة والسيئة.
فمع مرور الوقت وسواء رغبت أم ال سوف
تظهر العيوب الشخصية اليت تعاني منها أمام
شريكة حياتك تلك العيوب اليت كنت تفعل ما
يف وسعك؛ من أجل أن ال تظهر أمامها يف األيام
األوىل من العالقة العاطفية.
لذلك احم نفسك من مساع مجلة أنك تغريت من
قبل زوجتك أو خطيبتك ،وكن على طبعيتك منذ
اليوم األول يف عالقتكما العاطفية ،فاملفاجأة
بتلك التغريات الشخصية اليت تطرأ عليك
مستقب ًال سوف تهز ثقتها بك بكل تأكيد.
 7مفاتيح لكسب خطيبتك وإبهارها بأفعالك
 -2ختلى عن القيادة قلي ًال!

من الطبيعي أن يكون الرجل هو املسيطر
واملتحكم يف العالقة العاطفية اليت جتمعه مع
املرأة اليت حيبها ،وبالتأكيد تعد سيطرة الرجال
أمرًا طبيعيًا ،ولكن حاول أن تعطي لشريكة حياتك
بعضًا من صالحياتك مثل اختيار األماكن اليت
ستذهبون إليها ،أو اختيار مشاهدة فيلم معني
يف السينما ،فتلك األشياء البسيطة بالنسبة لك
ال تعد كذلك بالنسبة إىل املرأة.
لذلك اجعلها تشعر بأنك تثق يف اختياراتها
حتى ولو يف األمور البسيطة حتى تصل درجة
ثقتها فيك إىل أعلى مستوى على اإلطالق ،وهو
األمر الذي ينطبق على درجة حبها لك أيضًا بكل
تأكيد.
 -3الصدق
حتت أي ظرف من الظروف ومهما كانت األسباب
كن صادقًا مع زوجتك أو خطيبتك؛ فاملرأة متتلك
أجهزة استشعار دقيقة يف كشف كذب الرجل
الذي حتبه ،ولقد أثبتت تلك األجهزة فاعليتها
يف كشف كذب الرجل بنسبة تفوق الـ!%99
ويعترب الصدق العامل األهم يف درجة قوة ومتانة
الثقة اليت جتمع بني الرجل واملرأة؛ فاملواقف
اليت يصدق فيها الرجل ،ويقول فيها احلقيقة
تعترب مبثابة مقويات للثقة بينه ،وبني شريكة
حياته؛ فاملرأة تعرف أنه مهما حدث من خالف
ومشاكل بينها وبني من حتب من الرجال ،وهو
أمر طبيعي ،فسيصبح الصدق والثقة موجودين
بينها وبني زوجها أو خطيبها؛ مما يعمق من
احرتامها و تقديرها له .
 -4أدخلها إىل عاملك
سواء إذا كنت تشعر بالسعادة أو بالضغوط
النفسية من العمل أو احلياة االجتماعية مما جيعلك
يف حالة سيئة امسح لشريكة حياتك مبشاركتك
بعض تلك اللحظات احلزينة أو السعيدة معك،
فال شيء أحب إىل قلوب النساء من مشاركة
أزواجهن بعضًا من أوقاتهم السعيدة واحلزينة،
فاملشاركة يف كل شيء هي أساس العالقات
العاطفية بني الرجال والنساء.

مقابل  %51فقط من النساء؛ لذلك اتهامات
املرأة الرجل بالتهرب من الزواج أمر وهمي.
 -2مساحيق التجميل
على الرغم من أن املرأة تقضي الكثري من الوقت
أمام املرآه لوضع مساحيق التجميل حتى تبدو
أمجل لشريك حياتها إال أن الرجل يف حقيقة
األمر ال يهتم مبساحيق التجميل كثريًا ،بل على
العكس متامًا ،فالرجل يفضل أن يرى شريكته
دون مساحيق جتميل مطلقًا على عكس ما تعتقده
النساء.
 -3الثقة يف النفس أسلوب حياة!
أن يتحلى الرجل بالثقة يف النفس أمام اجلميع
حتى الغرباء دون أن يشعر بالتوتر أو اخلجل هو
أمر طبيعي وفطري موجود لدى الرجل الطبيعي يف
حني تناضل املرأة؛ لكي تكون واثقة يف نفسها
وتريد مساع املئات من العبارات املشجعة.
وعلى الرغم من أن زواج املرأة من رجل واثق
يف نفسه أمر جيد بكل تأكيد إال أن الكثري من
الرجال يرون ثقة الرجال يف أنفسهم غرورًا على
الرغم من أن هذا املعتقد ليس صحيحًا على
اإلطالق واألغرب من ذلك أن معظمهم ينجذبن
إىل هؤالء الرجال فيما بعد.
 -4نفس االهتمامات
ال يستطيع أي رجل مقاومة أي امرأة تشاركه
نفس االهتمامات ،فالرجل الرياضي لن يضع
املرأة ضمن متارين الرياضة وحيافظ عليها حتى
ال تفلت من بني يديه وكذلك الرجل املهتم
بالثقافة أو الفنون .
فالرجال يعشقون ويقدرون اهتمام شريكاتهم
بنفس االهتمامات وامتالك نفس اهلوايات فهو
أمر ال يقاوم بالنسبة إليهم .
 -5الكالم اجلميل
مساع بعض الكلمات الرقيقة أمر ال يقتصر على
النساء فقط ،فالرجال أيضًا يشعرون برغبة يف
مساع بعض الكلمات الرومانسية بني احلني
واآلخر ولكن القليل فقط .
 -6التفكري يف الالشيء
ألن أغلبية الرجال ميتلكون شخصيات يف غاية
البساطة بعيدًا عن التعقيد ال تصدق النساء
أن الرجل يف بعض األحيان يسرح أو يفكر يف
الالشيء فقط بضع دقائق من االننقال إىل
العامل اخليالي الفارغ .
واملثري يف األمر أن شريكة الرجل عندما تقوم
بسؤاله عما كان يفكر ،أو يشغل تفكريه فمن
اخلطأ أن يقول له ال شيء؛ ألن هذا الرد بالنسبة
لعقل املرأة جمرد كذبة كبرية ،وأمر ال يصدق
فلألسف عقوهلن ال تستوعب مدى بساطة الرجال
.
 -7القليل من االحرتام
يف الغالب يتوىل الرجل األمور املادية وإنفاق
األموال منذ بدايات االرتباط العاطفي وحتى
الزواج ،وعلى الرغم من أن األغلبية الساحقة
من الرجال لن يطلبوا من شريكاتهم أن يدفعن
املال إال أنهم يرغبون يف أن يشعروا بأن تعرض
شريكاتهم دفع احلساب ولو ملرة.
 -8بعض الوقت مبفرده
حتى ولو كانت املرأة ملكة مجال الكون فالرجل
يقدس الوقت الذي ميضيه مبفرده فهو يعيد
إليه الطاقة العقلية والنفسية للتعامل مع احلياة
ومصاعبها وحماولة إسعاد شركيته لذلك سلب
املرأة لشريكها وقته اخلاص ينتج عنه وقوع
الكثري من املشاكل العاطفية بعد وقت قصري.
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فــن

عابد فهد« :دقيقة صمت» مرهق جداً ونادين جنيم مل تكن مرشحة للدور
خلدون عليا  -سيدتي

ال يزال النجم السوري عابد فهد أحد أبرز رهانات
الدراما العربية يف كل موسم ومن املرشحني
الرئيسيني للمنافسة على صدارة املشهد
الرمضاني .يف هذا العام ،لعب عابد فهد دورًا
جديدًا باإلضافة إىل جنوميته وحرفيته كممثل،
عرابًا للتعاون بني شركيت «إيبال الدولية»
فكان ّ
للمنتج هالل ارناؤوط و»الصباح إخوان» للمنتج
صادق الصباح إلنتاج املسلسل .عابد فهد أكد
ذلك يف حديث خاص لـ «سيدتي» اليت التقته
خالل زيارتنا ملوقع تصوير مسلسل «دقيقة
صمت» الذي يلعب بطولته وسيعرض يف رمضان
املقبل ،باإلضافة إىل مسلسل «عندما تشيخ
الذئاب» وكانت معه املقابلة اآلتية.
عراب الشراكة بني شركيت «إيبال»
يقال إنك ّ
و»الصباح» إلنتاج مسلسل «دقيقة صمت» ،فهل
من تفاصيل حول ذلك؟
نعم ،أنا صاحب الفكرة؛ ألن خربة اإلنتاج
والتسويق اليت متلكها شركة «الصباح» ضرورية
يف عامل الدراما ومهمة لنجاح أي مشروع ،حيث
أنه من املهم أن حيقق شروط عرض أفضل كما
أن شركة «إيبال» شركة كبرية ومهنية .وبالتالي،
فإن الشراكة مفيدة للجميع.
هل ميكن أن تكون هذه اخلطوة مقدمة لشراكات
أخرى بني الشركتني؟
أمتنى ذلك ،وأعتقد أن جناح العمل هو من يقرر
االستمرار.
هل سنرى جناحًا مشابهًا لنجاح مسلسل «الوالدة
من اخلاصرة»؟
للكاتب سامر رضوان هويته اخلاصة يف التأليف.
والعمل سيكون مشوقًا ونتمنى أن يكون أحد أهم
األعمال يف رمضان  ،2019إذ أن مثة مالمح وبوادر
تشري إىل ذلك.
هناك إمجاع على أن املنافسة ستكون قوية بني
مسلسلي «دقيقة صمت» و»مسافة أمان» للمخرج
ّ
الليث حجو يف شهر رمضان ،فهل تعتقد ذلك؟
هناك الكثري من األعمال املنافسة منها« :اهليبة
 »3و»مخسة ونص» و»عندما تشيخ الذئاب»،
باإلضافة إىل العديد من األعمال السورية
واملصرية واخلليجية.

هذا األمر صعب جداً

كان من املقرر أن تكون أحد أبطال مسلسل
«مسافة أمان» لكنك اعتذرت يف اللحظات
األخرية ،فما الذي حدث؟
يف احلقيقة ،ليس هناك طاقة ،وتوقعت أن
لدي وقتًا للمشاركة يف العمل باإلضافة إىل
ّ
مبسلسلي «دقيقة صمت» و»عندما
مشاركيت
ّ
تشيخ الذئاب» ،ولكن تبينّ أن هذا األمر صعب
جدًا .وبصراحة ،انتابين اخلوف بأني لن أستطيع
أن أقدم الشخصية كما جيب ،ولذلك فضلت
االعتذار ،فاملمثل عندما يتعاقد لتقديم دور ما،
عليه أن يقدم كل طاقته وليس ما تبقى منها.
شاهدنا املقدم «رؤوف» الذي أديت دوره يف
مسلسل «الوالدة من اخلاصرة» ظاملًا ،فهل
سيكون «أمري ناصر» يف «دقيقة صمت» ظاملًا
أم مظلومًا؟
يف هذا العمل ،يضطر أن يكون ظاملًا ،ولكن لن
تنتهي احلكاية هنا .وال أريد أن أفصح عن الكثري
من التفاصيل لنرتك للجمهور اكتشاف الشخصية
خالل عرض العمل.
دائمًا ما حتوي شخصيات الكاتب سامر رضوان
على جوانب نفسية فهل تندرج شخصيتك يف
«دقيقة صمت» ضمن هذا اجلانب ،وهل هذا
مرهق لك كممثل؟
نعم ،هذا يتسبب بإرهاق شديد .ونصوص سامر
صعبة جدًا ولكنها ضرورية وال نستطيع أن نقول
عنها إنها ليست مجيلة أو أني لن أتبناها كمشروع،

ويف احلقيقة نص «دقيقة صمت» يندرج ضمن
هذا السياق .فهو مرهق لإلخراج واإلنتاج ويتضمن
مواقع تصوير عديدة ومتفرقة ومتفرعة .كما أنه
احتاج إىل فريق عمل كبري وميزانية كبرية جدًا.
وأنا كممثل أتعب جدًا والدور متنوع وفيه صعود
وهبوط وانكسار .وهو ما دفعين للبحث عن
شكل جديد يف األداء وخمتلف عن بقية األدوار.
وبالتأكيد ،يزول هذا اإلرهاق عندما حيقق العمل
نتائج جيدة وينال الرضا واملتابعة.
هل دخول شركة «الصباح» كشريك يف اإلنتاج
هو من فرض توسيع حضور الشخصيات اللبنانية
يف العمل؟
كان هناك شخصيات لبنانية يف العمل .وطبيعة
هذا اخلط جعلت من السهل تطويره بشكل أكرب.
وبالتأكيد ،موضوع الشخصيات اللبنانية ليس
مقحمًا أو مت تركيبه بل هو موجود .كما أنه أضاف
ُبعدًا أوسع للحكاية فمث ًال شراكيت مع املمثل
اللبناني فادي أبي مسرا يف احللقات األوىل
من العمل مجيلة وأعطت مساحات أكرب إلظهار
التشابه بني مصائر الناس وتشابه حيواتهم يف
البلدين .وأيضًا ،لنكن شفافني ،فتواجد ممثلني
من جنسيات خمتلفة يتيح للعمل فرص عرض أكرب
يف الوطن العربي.

بني نادين نجيم وستيفاني صليبا
نادين

جنيم

مرشحة

هل كانت
باملسلسل؟
ال ،مل جيِر احلديث بهذا اخلصوص أبدًا.

للمشاركة

هل اقرتح عابد فهد اسم املمثلة اللبنانية اليت
شاركت بالعمل؟
ال ،على اإلطالق ،ولكن رأيت ما قدمته ستيفاني
صليبا خالل السنوات األخرية ووجدنا أنها مناسبة
للدور بشكل جيد جدًا .وهذا الرتشيح هو من شركة
«الصباح» اليت جتيد اختيار املمثلني املناسبني
ألعماهلا .ودون أي جماملة ،فإن ستيفاني تقدم
دورًا مميزًا .وستظهر بإطاللة جديدة على اجلمهور
كما أنها تعمل بكل جد وحمبة وتفاعل مع املشروع.
تفوت الفرصة لطرح األسئلة والنقاش
كما أنها ال ّ
حول الشخصية .وأعتقد أنها ستحقق حضورًا
مميزًا.
تشارك بعملني جيري تصويرهما معًا وهو ما
يتسبب بغيابك عن منزلك لفرتات طويلة .فهل
تشعر حبالة من الشوق لزوجتك وأوالدك وهل
يؤثر عليك ذلك؟
لقد وضعت إصبعك على مكان األمل .يف احلقيقة،
أحس بالتقصري جتاههم بسبب الغياب عن
يومياتهم وتفاصيل حياتهم .فاملكاملة اهلاتفية ال
تكفي .عندما أكون متواجدًا معهم يف دبي خالل
أوقات الراحة ووقف التصوير أحاول أن أغطي كل
الفرتة اليت غبت بها عنهم .فبالنهاية ،هم احلياة.
لو كان التصوير يف مكان إقامتنا لكنت انتهيت
وعدت إىل املنزل وحصلت على الشحنة العاطفية
والعائلية .ولكن ،لألسف ،هذا األمر مفقود يف

هذه املهنة .وميكنين القول إن كل من يعمل يف
هذه املهنة يدفع ضريبة كبرية.

املشروع بشكل هام جدًا ويركز على أدق التفاصيل
املتعلقة به ومن خمتلف الزوايا.

هل ميكن أن حتدثنا عن مسلسل «عندما تشيخ
الذئاب»؟
النص مجيل وحمكم والكاتب حازم سليمان متفوق
على ذاته يف هذا املسلسل .والعمل مأخوذ عن
رواية للكاتب األردني مجال ناجي ويسلط الضوء
على صراع قطبني األول هو التشدد الديين
واستخدامه لتحقيق املصاحل الشخصية والثاني
اليساري وما بينهما قطب ثالث وهو الشخصية
املعتدلة اليت هلا أفكارها اخلاصة والبعيدة عن
أي توجه ،لنصل إىل منصة رابعة سنرتكها حلني
العرض .كما ميكنين القول إن املخرج عامر فهد
ّ
وبغض النظر عن كونه شقيقي فإنه يعمل على

هل تتوقع أن يثري العمل حالة من النقاش عند
عرضه؟
رمبا .وبرأيي ،أي عمل ال يثري النقاش ال داعي
إلجنازه ألنه عندها سيمر مرور الكرام وال أهمية
حلضوره.
قلت سابقًا يف حديث لـ «سيدتي» إنك ستكون
جزءا من اجلزء اجلديد ملسلسل «مرايا» مع النجم
ً
ياسر العظمة وأنك تعمل على إجياد شراكة إنتاجية
إلجناز املشروع فهل من جديد؟
نعم ،مبدئيًا ،هناك حديث مع شركة «إميار الشام»
لتبين املشروع وإنتاجه ملوسم .2020

شام ابنة أصالة« :سأفجر القنبلة:
مل أعد متزوجة»
إلحدى
تصريح
يف
اإللكرتونية،
املواقع
أعلنت شام الذهيب
ابنة الفنانة أصالة عن
خرب طالقها بطريقة غري
مباشرة.
فقالت شام إنها خجولة
جدًا لذلك بقيت 10
شخص
مع
سنوات
واحد ،وتابعت« :أديين
أهو رميت القنبلة .كنت
 10سنني مع واحد
واآلن مل أعد معه».
«تفضلوا
وتابعت:
تسألوني السؤال ده.
مش عارفة هو السؤال
مهم أوي كده؟»
يشار إىل أن حسابات
مواقع
على
شام
اإلجتماعي
التواصل
تظهر غياب زوجها عن
حياتها ،وعن كل الصور
اليت
والفيديوهات
تنشرها ،وعدم تواجده
معها يف املناسبات
العائلية ّ
حتى.
ً
أيضا إىل أن شام
يشار
تزوجت يف العام 2014
من رجل األعمال املصري
أمحد جوهر ،وحينها
مل تكن الفنانة أصالة
راضية عن زواج ابنتها
نظرا لصغر سنها.
ً
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مــتفرقات

قداس وجناز السنة لراحة نفس

الفقيد الشاعر
جوزيف عقيقي

يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس
الفقيد

الشاعر جوزيف عقيقي

وذل��ك ي��وم االح��د امل��واف��ق  12أيار
الساعة  11صباحا يف كنيسة مار
شربل يف بانشبول.
الداعون :أرملته جاندارك عقيقي.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء.
الدعوة عامة

طرق بسيطة لتاليف رائحة
الفم الكريهة يف رمضان

تظهر رائحة الفم الكريهة يف أغلب األحيان نتيجة
لبعض البكترييا اليت تعيش يف جتويف الفم واليت
تقسم بقايا الطعام إىل غازات كريهة الرائحة أو
مركبات كربيتية متطايرة.
يف معظم األحيان ( 90يف املئة) مصدر الرائحة
الكريهة هو الفم ،لكن عشرة يف املئة من
احلاالت يأتي مصدر الرائحة من اللوزتني كما أن
هناك أمراض تسبب الرائحة الكريهة منها ارجتاع
املعدة.
ونناقش هنا أساليب تفادي الرائحة الكريهة
خالل شهر رمضان الكريم ،واخلطوة األهم هي
تنظيف الفم واللسان بشكل جيد.
ثانيا ،من املهم اإلكثار من شرب املاء يف ساعات
اإلفطار ،فإذا كان الفم ً
جافا ،ميكن للخاليا امليتة
والبكترييا أن ترتاكم على اللسان واللثة ودواخل
اخلدين .ثم تبدأ هذه اخلاليا يف التعفن وإعطاء
رائحة كريهة.
ثالثا ،يرجى االبتعاد عن التدخني قدر اإلمكان،
فمن املرجح أن يعاني املدخنون من أمراض
اللثة ومشاكل األسنان اليت تسبب رائحة الفم
الكريهة .فمعدل اللعاب منخفض لدى املدخنني
مما يسبب جفاف الفم.
رابعا ،عدم تناول طعام حيتوي على مستوى عالي
من السكر فالسكر هو الغذاء املثالي للبكرتيا يف
الفم ،واليت تسبب بدروها رائحة الفم الكريهة،
باإلضافة إىل االبتعاد عن الثوم والبصل
والبهارات.
خامسا ،التقليل من شرب القهوة ،فرائحتها
القوية تبقى لفرتة طويلة وبالتالي تسبب رائحة
الفم الكريهة.
سادسا ،ال تتناولوا وجبات كبرية مرة واحدة
فاألفضل تقسيمها إىل عدة وجبات لتجنب
مشاكل اهلضم واالنتفاخ والغازات ،واليت تؤثر
على رائحة الفم.
سابعا ،تناول البقدونس الطازج ،فهو يعترب معقما
طبيعيا يساعد يف التخلص من الروائح الكريهة،
وتناول األطعمة احلمضية كالربتقال والليمون،
الذين حيفزان الغدد اللعابية.

أكل األرز يساعد على الرشاقة! كيف ميكن تفادي العواقب
الصحية اخلطرية للجلوس
لفرتة طويلة؟

قد يعتقد البعض أن أكل األرز من أجل احلصول
على قوام مجيل ما هي إال دعابة طريفة ،طاملا
حلم بها من أثقل الوزن كاهلهم وجربوا احلمية
دون جدوى ،بيد أن دراسة يابانية أكدت هذا
األمر بالرغم من غرابته ،فكيف ذلك؟
كشفت دراسة يابانية حديثة أن اإلكثار من تناول
األرز ميكن أن مينع السمنة ،خبالف املعتقد الشائع.
وأوضحت الدراسة أنه تبني أن معدالت السمنة
كانت منخفضة يف املناطق اليت تتبع محية غذائية
على غرار األسلوب الياباني أو اآلسيوي الذي
يعتمد يف غذائه على األرز ،خبالف دول أخرى
يقل فيها استهالك هذا الصنف من الطعام.
وحسبما ذكرت وكالة أنباء بلومربغ اليت نشرت
عن الدراسة اليت مشلت  136دولة ،فإن جمرد
زيادة متواضعة يف تناول األرز مبقدار  50جراما
للشخص يف اليوم ميكن أن حتد من السمنة
يف العامل بنسبة  %1أي ما مقداره  650مليون
شخص يعانون من السمنة.
وقالت الربوفيسور توموكو إيامي ،اليت قادت
فريق البحث ،إن الباحثني الحظوا تراجع معدل
السمنة لدى الدول اليت تعتمد على تناول األرز
بشكل رئيسي» .وأضافت« :ومن ثم ،فإن احلمية
الغذائية اليابانية أو اآلسيوية املعتمدة على األرز
تساعد يف منع السمنة» .وأوضحت أن األرز
نبات قليل الدسم ،وأن األلياف واملواد الغذائية
واملركبات النباتية يف احلبوب الكاملة تساعد يف
إكساب الشخص شعورا بالشبع ومن ثم جتعله
حيد من اإلفراط يف تناول الطعام.

التعرق الليلي خيفي خطرا يهدد احلياة!
أعلن أطباء من بريطانيا أن التعرق الليلي الغزير
هو من األعراض املميزة ملرض السرطان ،ويظهر
يف الفرتة املظلمة من اليوم.
وتفيد جملة « »Expressبأن خرباء مركز حبوث
السرطان « ،»Cancer Research UKوصفوا
التعرق الليلي الغزير بأنه أحد أعراض مرض
السرطان واسعة االنتشار ،ويظهر خالل فرتة
النوم ،وقد يشري إىل اإلصابة بسرطان الدم
أو الغدد اللمفاوية أو العظم ،أو الكبد أو ورم
الظهارة املتوسطة.
ويقول املختصون باألمراض السرطانية ،إن سبب
التعرق احلاد ليال عند اإلصابة ببعض أنواع مرض
السرطان ،يبقى جمهوال إىل اآلن .ولكن حسب
اعتقادهم ،فإن هذا التعرق هو نتيجة مكافحة
جهاز املناعة للخاليا السرطانية.
كما ميكن وفقا لألطباء أن يظهر التعرق الليلي
عند وجود التهابات أو انقطاع الطمث ،أو كناتج
عرضي لتناول أدوية معينة .وعموما ،ينصح
األطباء مبراجعة الطبيب عند التعرق ليال.

من جيلس لساعات طويلة سواء ألسباب تتعلق
بالعمل أو لغرض مشاهدة التلفزيونُ ،معرض
لعواقب صحية خطرية .فكم هو عدد الساعات
اليت جيب عدم جتاوزها يف وضع اجللوس؟ وما
الذي ميكننا القيام به لتفادي املخاطر الصحية
الناجتة عن ذلك؟
حيتاج األشخاص ،الذين جيلسون لساعات
طويلة ،إىل ممارسة متارين رياضية ملدة تزيد
على  30دقيقة يوميا لتفادي التعرض ملخاطر
صحية .فوفقا لدراسة أجرتها جامعة سيدني
األسرتالية ،تزيد احتماالت الوفاة بأمراض
القلب واألوعية الدموية لدى األشخاص الذين
جيلسون أكثر من ست ساعات يوميا بدون
متارين ،مقارنة بأولئك الذين ميارسون متارين
ملدة ساعة واحدة فقط يوميا.
وال يقتصر األمر على أمراض القلب فقط ،حيث
ارتبط ارتفاع مدة اجللوس مبشاكل صحية أخرى،
مبا يف ذلك السرطان والسمنة والسكري وحتى
االكتئاب .كما أثبتت الدراسة أن الوقوف يقلل
املخاطر الصحية بالنسبة ألولئك الذين جيلسون
أربع ساعات يف اليوم أو أقل ،ولكن يقل تأثري
الوقوف بالنسبة ألولئك الذين جيلسون لفرتة
أطول من هذا.
وباإلضافة إىل الوقوف ،أشارت الدراسة إىل
أن ممارسة متارين معتدلة من  20إىل  40دقيقة
يوميا ،مثل املشي أو صعود الدرج ،تقلل
بشكل كبري املخاطر الصحية لدى اجلالسني
لفرتات طويلة.
الدراسة ،واليت مت نشرها اليوم الثالثاء (23
أبريل /نيسان  )2019يف جملة «جورنال أوف ذا
أمريكني كوليدج» لدراسات القلب ،استغرقت
إجراوها على عينة من  150ألف
تسعة أعوام ومت
ْ
شخص تزيد أعمارهم على  45عاما.
وقال الربوفيسور إميانويل ستاماتاكيس ،كبري
الباحثني يف الدراسة« :يرتبط وقت اجللوس
يف الدراسة مع الوفيات املبكرة ووفيات أمراض
القلب واألوعية الدموية لدى اجملموعات األقل
ً
نشاطا بدنيا .فعلى سبيل املثال ،األشخاص
غري النشيطني جسديا إذا جلسوا ألكثر من
مثاني ساعات يف اليوم ،كانوا أكثر عرضة
للوفاة بنسبة  %107مقارنة بأولئك ،الذين
مارسوا نشاطا بدنيا ملدة ساعة واحدة على
األقل يوميا وجلسوا أقل من أربع ساعات».
وأكد ستاماتاكيس على أن «أي حركة هي جيدة
للصحة» ،حيث يعترب النشاط البدني املكثف
احلل األكثر فعالية للجلوس طويال.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Alan Jones slams Israel Folau verdict
After Alan Jones launched
a blistering on-air spray
about the treatment of Israel Folau, the rugby star
responded to his guilty
verdict.
Former Wallabies coach
Alan Jones has blown up
in a furious on-air tirade after Israel Folau was found
guilty of a “high level”
breach of his contract on
tuesday night before the
rugby star sent the broadcaster a message, breaking
his silence on the verdict.
A three-person independent panel of chair John
West QC, Rugby Australia (RA) representative
Kate Eastman SC and the
Rugby Union Players’ Association-appointed John
Boultbee handed down the
verdict and have now retired to decide on Folau’s
sanction following an epic
code of conduct hearing in
Sydney.
RA boss Raelene Castle issued Folau with a breach
notice last month following his controversial social
media posts about homosexuals and other sinners
and threatened to tear up
his four-year, $4 million
contract.
The 30-year-old devout
Christian took to Instagram
to proclaim “hell awaits”
for “drunks, homosexuals, adulterers, liars, fornicators, thieves, atheists,
idolators”.
While Folau may yet be
spared the sack, termination of his contract is now
a possibility.
After defending Folau on
the airwaves on wednesday morning, Jones — who
coached the Wallabies in
the 1980s and now hosts
2GB’s popular breakfast
radio show — relayed a
message he said he’d received from the Wallabies
star.
“I’ve just had a note from
Israel, he won’t mind if I’m
sharing it with you because
I said to him, ‘Hold your
head up’,” Jones said.
“He said, ‘Alan, I’m at
peace, mate. My head is

held high’.”
That message came after
Jones said the “Orwellian
treatment” of the rugby
icon, combined with various recent attacks on politicians, painted a grim
picture of the state of Australia.
“The Australia that our
Anzacs fought for seems
to be disappearing before
our very eyes,” Jones said.
“It prompts you to wonder
what kind of society we’re
living in.
“Nothing wrong with Israel,
it’s the society and those
who prosecute him who
are sick.
“But the cancer won’t kill
us, it’s the cancer that will
be removed, not Israel. The
Australian people won’t accept this.
“This is not the Australia
our veterans fought for and
we’re going to have to take
our country back by argument and by the democratic and peaceful process
— not by hate and revenge
or vilification and intimidation.”
Folau will have to wait to
find out his sanction.
Jones also read from a
speech politician Mark
Latham is scheduled to
give on wednesday in NSW
parliament, calling it “one
of the most magnificent political speeches I’ve read”.
In the speech, according to
Jones, Latham says: “How
did our state and our nation ever come to this?
“Those claiming outrage
have fabricated their position solely for the purpose
of censorship.
“By excluding a committed Christian, they (Rugby
Australia) are making their
game less inclusive.
“No Australian should live
in fear of the words they
utter.
“This is a stunning intrusion on workers’ rights.”
Jones continued his attack on the Folau decision
after reading Latham’s
words, saying he is now
“ashamed” of the sport
which he once played an

integral role in.
“Israel Folau, with my support and the support of millions of Australians, will
take this fight every inch of
the way,” Jones said.
“Rugby union preaches diversity — they really mean
uniformity. They preach
inclusion but they exclude
Israel.
“We take oaths of office in
every court of the land. The
Prime Minister is sworn in
with his hand on the Bible
— the same bible which Israel Folau has quoted and
he’s now had his dignity,
his integrity, his employment, his vocation and his
income stolen from him.
“I coached Australian
rugby, I was proud of it,
I was proud of the boys
and I was proud of everything we stood for. Today,
I’m ashamed of the people
who’ve inherited our proud
legacy.
“The battle has just begun,
and it’s a battle for all Australians. If we’re not free
to articulate our religious
beliefs and quote from the
bible, and if we’re not free
to speak for fear that someone affects a hurt or is part
of the offence industry, if
that’s where we’ve reached
in this country, we’ve
reached a dark place and
we are all at risk.”
The best punishment Folau
can now hope for is a suspension and/or a fine. The
sanction is not expected to
be handed down for several
days, with RA not offering
a timeline on any decision.
Folau also has the right
of appeal, a process that
would involve a completely
new three-person panel being selected.
Should he be sacked, Folau — Super Rugby’s alltime leading try-scorer and
a 73-Test stalwart for the
Wallabies — would be the
first Australian athlete dismissed for expressing fundamental religious beliefs.
Even before it potentially
reaches the courts, the Folau hearing has developed
into one of the most drawn-

out legal stoushes in Australian sports history.
The hearing stretched 22
hours over three days, with
any hopes of a “common
sense” settlement — as
NSW Waratahs chairman
Roger Davis had hoped for
on Monday — blown out
of the water by Tuesday
night’s sensational development.
Folau spent more than
twice as long holed up at
the hearing than he has
played for the Waratahs in
2019.
RA initially anticipated all
evidence being heard in
one day, with Sunday also
reserved if more time was
needed. The decision was
expected to be handed
down on Tuesday.
Instead, the hearing resumed at the offices of
Herbert Smith Freehills in
Sydney’s CBD on Tuesday
after some of the brightest
brains in the land spent the
weekend arguing the complex case at RA headquarters.
As well as the extraordinary length of the hearing,
the cost of the case is also
mounting, with the two parties thought to have shelled
out an estimated $300,000
on legal bills since Saturday alone.
Regardless of the panel’s
ultimate decision, the expenses are almost certain
to keep piling up.
Folau’s Wallabies teammate Quade Cooper —
himself frozen out last
year by Queensland Reds
coach Brad Thorn — was
asked earlier on Tuesday
if he could see any way
back for the stood-down
star.
“I’m not too sure — that’s
something you would have
to speak to (his Waratahs
teammates) Bernard (Foley) and Nick Phipps and
Michael Hooper and those
guys about,” Cooper said,
adding that he empathised
with Folau’s flight.
“You feel for anyone who’s
going through a difficult
patch in their life.”
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Christian group rally with
Muslims targeting ‘godless’
ALP ahead of election

A conservative Christian lobby group is campaigning with Muslims in
Labor-held seats to ‘stop
the godless from making
sweeping changes’ to religious freedoms.
The Australian Christian
Alliance has held two NSW
rallies in federal Labor
seats in the past month,
joined by hundreds of
Muslim supporters. It
plans to hold another rally
in the seat of Fowler before the May 18 election.
The alliance’s founder,
Vic Meli, said the group’s
members were all Christian but they “worked with
and welcomed Muslims
and Buddhists and anyone with a common adversity”.
“We are determined to
stop senior people in Labor who are godless from
making sweeping changes to our rights,” said Mr
Meli, whose group was
formed during the same
sex plebiscite. “You could
say we have joined forces
and are working with all
faiths.”
The group is targeting Labor seats that had a high
no vote in the same sex
marriage survey.
The group’s first rally
was held in the western
Sydney seat of McMahon,
held by shadow treasurer
Chris Bowen. McMahon
had Australia’s third highest no vote at 64.9 per
cent.
On Saturday, the group
targeted Chifley, held by
Ed Husic, where 58.7 per
cent of people voted no.
Mr Meli said the wishes of
the majority of voters had
been ignored by the MPs.
Protesters held signs saying “hands off our religious freedom” as well as
“hands off our mosques”.
Mr Bowen met representatives of the Anglican,
Catholic and Lebanese
Muslim communities in
his office to discuss their
concerns.
“Incumbent MPs are not
abiding by the wishes of

their constituents and we
really fear that a Labor
government will trample
on our religious values,”
Mr Meli said.
“MPs are voting contrary
to what their citizens want
and we are really seeking
to inform people about
what is around the corner
if Bill Shorten does win
the election.”
A spokesman for Labor
said Labor respected religious freedom in all its
forms and to suggest otherwise was “completely
untrue”.
Mr Meli said about 400
people attended their first
rally in Fairfield, half of
whom were Muslim, as
well as the NSW leader of
One Nation, Mark Latham,
who has just been elected
to NSW Parliament.
Mr Latham is expected to
use his maiden speech
this week to outline the
case for religious freedom, citing the case of
rugby player Israel Folau.
Mr Meli said the group
welcomed Mr Latham’s
support “even though he
doesn’t consider himself
a Christian”.
“We had incredible support at our first event,
which is why we have
wanted to do more before
the election because there
is a pattern of anti-Christian and anti-conservative
values emerging,” Mr Meli
said.
“There has been a deprivation of religious freedoms and rights and the
pinnacle was same sex
marriage, but there are
others like abortion on
demand in hospitals and
euthanasia.”
The alliance, founded in
November 2017 in the
wake of the same sex
marriage vote, has nine
“core” members, as well
as another 20 who meet
regularly to discuss their
agenda.
Mr Meli said the group was
growing and its members
did not intend to “disappear” after the election.
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Labor pledges to keep tax burden below Howard government’s
Labor is vowing to keep
the federal tax burden
at or below the level
achieved by the Howard
government as it hits
back at Coalition claims
that it will impose $387
billion in higher taxes if
it wins power.
Shadow treasurer Chris
Bowen said his policies
would keep tax low as a
percentage of economic
output over the next four
years, while he hedged
over what the figure
would be for the decade
ahead.
But Mr Bowen is being
challenged over Labor’s
childcare policy after
he suggested on Monday that “not everyone”
who worked in the sector
might qualify for a $9.9
billion pay supplement
being offered to childhood educators.
Labor last week promised a 20 per cent pay
increase for 100,000
early childhood educators as part of its childcare package, saying
the government should
increase their wages
because other options
would pass the costs on
to families.
Labor said the pay rise
would be worth $11,300
a year on average.
Treasurer Josh Frydenberg challenged Mr Bowen on this on Monday by
asking whether the pay
rise would go to all of the
195,000 staff employed
in the childcare industry,
risking a cost blowout in
the Labor pledge.
Mr Bowen argued that
“not everybody who
works in the childcare
sector” would be an early childhood educator,
but the Coalition disputed this claim.
Coalition
campaign
spokesman Simon Birmingham cited figures
from the National Early
Childhood Education and
Care Workforce Census
to argue that about 90

Prime Minister Scott Morrison has
been targeted in an egging attack

“The tax-to-GDP will be the same or lower than John Howard during the forward estimates,” shadow
treasurer Chris Bowen said.CREDIT:AAP

per cent of the 195,000
workers were early childhood educators.
“Despite Labor not publicly stating how many
childcare workers will
benefit from their policy,
it is clear that it’s not all
195,000 workers in the
sector,” Senator Birmingham said. He called
on Labor to release its
costings to explain how
many would receive the
pay rise.
Mr Bowen’s tax declaration offers a preview of
the full costings of Labor
policies to be revealed
later this week, when he
expects to produce forecasts for bigger budget
surpluses than the Coalition.
The competing budget
plans will be central to
the election campaign
this week, giving voters
more detail on the bigger surpluses expected
to result from Labor’s
decision to oppose most
of the government’s personal tax cuts.
Prime Minister Scott
Morrison claimed at the
beginning of the campaign that overall taxes
would be higher by $387
billion over a decade under Labor, but Opposition Leader Bill Shorten
has waited until the final
stage of the campaign to
reveal his hand.
Mr Frydenberg challenged Mr Bowen over
the tax burden on Mon-

day during a debate at
the National Press Club,
claiming at one point
that Labor policies would
push tax as a proportion
of gross domestic product (GDP) to 25.9 per
cent.
Commonwealth tax receipts were $418.1 billion in the year to June
2018, equivalent to 22.6
per cent of GDP. The figure fell as low as 19.9
per cent during the global financial crisis but has
steadily recovered.
“Whenever Labor spend
more, they tax more, and
when they tax more they
weaken the Australian
economy,” Mr Frydenberg said during the debate.
Mr Bowen told the audience the 25.9 per cent
figure was a “mis-truth”
from Mr Frydenberg
and that Labor would
be keeping the overall
figure within the same
range as John Howard’s
government from 1996
to 2007.
“The tax-to-GDP will be
the same or lower than
John Howard during the
forward estimates,” Mr
Bowen said.
“And if you want to accuse John Howard of being a socialist, go ahead.
I don’t mind saying that
Paul Keating’s a friend
of mine but if you want
to attack John Howard
on this podium, that’s a
matter for you.

“Tax to GDP will be the
same or lower than under John Howard under
our government.”
Tax receipts were 23.8
per cent of GDP in the
year to June 2007, the
last full year of the Howard government, but
reached a peak of 24.3
per cent earlier in the
decade as a result of
the commodities boom
and a surge in company
profits.
The government estimates this figure will increase to 23.3 per cent
in the 2020 financial year
and climb slightly again
before easing back to
23.3 per cent in the 2023
financial year.
A key factor is the Morrison government’s plan
to cut personal income
taxes by $302 billion
over the next decade,
most of which a Labor
government would repeal or abandon.
In a separate move to
avoid a renewed political fight over company
tax rates, Mr Frydenberg
said there were no plans
to revive the government’s previous policy
of a cut in the company
tax ratefrom 30 to 25
cents in the dollar for all
companies with turnover
of more than $500 million a year.
“I can confirm we are
not coming back to the
company tax cuts,” Mr
Frydenberg said.

Prime Minister Scott Morrison has been targeted
in an egging attack while
meeting with people at
a Country Women’s Association event in Albury
on tuesday.
A woman has been wrestled by Scott Morrison’s
bodyguards after an attempted egging of the
Prime Minister.
Vision from the Country
Women’s Association
event in Albury shows
a woman, who was later
pictured with a six-pack
of eggs, being dragged
away.
NSW Police say they
have taken a 25-year-old
woman into custody.
In the footage, an arm
is raised above Mr Morrison’s head while he
speaks to voters on camera, and an egg is thrown
at the back of his head.
Additional footage shows
the egg rolls over the
PM’s head, surviving the
attack intact.
Reporters later asked the
woman why she tried to
egg Mr Morrison and she

said told reporters to go
to Mr Morrison’s Twitter
as it “f***ing speaks for
itself”.
In audio aired on 2GB
she said: “he deserves it,
he deserves a lot worse
actually”.
When pressed she later
refers to his refugee
policy, saying “have you
seen his video to Manus
Island?”
The woman was grabbed
almost immediately afterwards and taken away
by security:
Mr Morrison took to Twitter to condemn the attack,
saying his main concern
was an older woman who
was knocked off her feet
during the attack.
Later asked by reporters if she intended to
come with the eggs, the
woman did not respond,
but waved the half-dozen
carton towards the camera.
She ignored a series
of questions, speaking
only to apologise to the
bystander who fell over
during the incident.
Asked if she intended
for the woman to fall,
the protester responded:
“No that was not my intention. I am sorry for
that.”
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اعــالنات

FRESH FOOD
SPECIALS
BAKER’S DELIGHT

EASTERN DELIGHTS L1
SAVE
$2.50

Pizza bases 2 packets $6.50

LOBSTER TAIL
SAVE
$2.50

SAVE
$5.50KG

SAVE $1

SAVE
$6KG

Whole Salmon $19.50kg

Date Crown 1kg $7.50

Zaatar Croissants
Now Available

Semolina 1kg $2

Small Cooked Prawns
$18.99kg

KAHIL & SONS
QUALITY MEATS

HEALTHY LIFE

EASTERN DELIGHTS L2

SAVE
$2KG
SAVE $2
WHEN YOU
BUY 2KG

Kibbi $12kg
Diced Lamb $21kg or 2kg $40

AUSSIE FARM FRESH

Raw C 100%
Natural Coconut
Water 12x1L $33

HALF
PRICE
SAVE
$3.90

Love Organic
Apple Cider Vinegar
500mL 2 for $10

ZISTIS POULTRY

Sirena Tuna 185g 3 for $9.99
Puck 170g Strawberry
Flavoured Cream $1.99

FIELDS OF FRUIT
SAVE $2
WHEN YOU
BUY 2KG

Sweet Imperial Mandarins
$1.99kg

Chicken Breast Schnitzel
$10.99kg or 2kg for $20

5kg Brown Onions $4

Size 9 Twin Packs $10 each

RED LEA CHICKENS

SUTCLIFFE MEATS
SAVE
$3KG

SAVE
$6KG

Free Range Chicken Breast
Fillet $14.99kg

Yearling Beef Rump Steak
$18.99kg

These specials are valid from Friday 10 - Thursday 16 May
T&C apply see individual stores for details. Images are for illustration purposes only

5kg Medjool Dates $35
While stocks last

RAMADAN
KAREEM

ر مـضا ن
كـر يـم
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إعــالنات

RAMADAN

KAREEM

We
the

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

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

Fax :02 9632 3412

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Tel: 02 9632 4818

WORLD FRUIT

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـإدارة السيد الـيان بولـس

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

لـيمون ( 1كيلو) بـ $ 0,99
ماندارين ( 1كيلو) بـ $ 1,99

تفاح ( 1( )Pink Ladyكيلو) بـ $ 1,99

خـس اسرتالي (الـخسة) بـ $ 1,50

جــوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

عـدس أخـضر ( 1كيلو) بـ $ 1,99
عصري جلـّول (صندوق  24قنينة) بـ $ 14,99

جـبنة ( )Family Sizeبـ $ 5,99
زيت بلدي اسرتالي
(..)Extra Virgin
مشكـلة
حلويات
ّ
مستوردة من دبي

بـندوة ( 1كيلو) بـ $ 1,99
نبيع بالجملة
بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد  48بـ  $ 7,99واملفرّق..
نؤمـن طلبات
لدينا خ ّ
ل تفـّاح بلدي  2ليرت
ّ
املطاعم..
بـ $15,00
وموجودات أخرى بأسعار خيالية نفتح  7أيام يف
األسبوع
عـسل بـلدي

زيت بذر القطن (تنكة  20كيلو) بـ $ 38
هذا العرض
صاحل لغاية
يوم
اجلمعة
 17أيــار

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

