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وّدع لبنان، لبنان التعايش، 
بطريرك  الوطنية  والوحدة 
الكاردينال  الوطن، 
اهلل  نصر  مار  املاروني 
مثواه  اىل  صفري،  بطرس 
وطين  حداد  وسط  األخري، 
شامل، وإقفال املؤسسات 
العامة واخلاصة واملدارس 
ظل  ويف  واجلامعات، 
وروحية  رمسية  مشاركة 
التقدير  عن  تعّب  وشعبية، 
الكبري لرجل كان يف قلب 
قبل  الصعبة،  املواجهة 
الشهيد  الرئيس  اغتيال 
من  وبعده،  احلريري  رفيق 
عصر  اىل  الوصاية،  عصر 
السوري من  خروج اجليش 
لبنان عام 2005، بعد دحر 
عن  االسرائيلي  االحتالل 
اللبنانية  األراضي  معظم 
العام  من  ايار   25 يف 

.2000
يف  الوطن  بطريرك  سجي 
االنتقال  سيدة  كنيسة 

مصنوع  بنعش  بكركي  يف 
وزيتونه  لبنان  ارز  من 
اليوم،  يدفن  ان  على 
وسط مراسم تليق بالرجل 
كبار  مبشاركة  واملناسبة، 
والسفراء،  الشخصيات 
تقديرًا لبطريرك االستقالل 
واحلياة  واملصاحلة 
لبناء  والسعي  املشرتكة، 
والعادلة،  القادرة  الدولة 
على قدم املساواة وتكافؤ 

الفرص.
ساترفيلد يف اسرائيل 

احملادثات  كانت  سياسيًا، 
مساعد  نائب  اجراها  اليت 
االمريكية  اخلارجية  وزير 
االدنى  الشرق  لشؤون 
مع  ساترفيلد  ديفيد 
اللبنانيني  املسؤولني 
امس االول، قد استأثرت 
الرمسي،  االهتمام  مبعظم 

Follow us on          ; The Middle East Herald

نقاشات املوازنة يف »حلقة مفرغة«.. وتقدم يف آلية 
ترسيم احلدود حيمله ساترفيلد إىل إسرائيل

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

بـطريرك الـوطن.. وداعـًا

وفاة رئيس وزراء أسرتاليا األسبق 
بوب هوك عن 89 عاما

البطريرك مار نصر اهلل بطرس صفري

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

رئيس  االول  أمس  تويف 
األسبق  أسرتاليا  وزراء 
يناهز  عمر  عن  هوك  بوب 

89 عاما.
دالبوجيت  بالنش  التتمة صفحة 21وقالت 

التتمة صفحة 21

حزب  –زعيم  هوك  زوجة 
بيان  يف  سابقا-  العمال 
اخلميس:  االول  امس 
هوك،  بوب  اليوم  »فقدنا 

ترامب يأمل أال ختوض الواليات 
املتحدة حرباً مع إيران

األمريكي  الرئيس  قال 
يأمل  إنه  ترامب  دونالد 
الواليات  ختوض  أال 
إيران،  مع  حربًا  املتحدة 
) سي  شبكة  أعلنت  التتمة صفحة 21فيما 

أن  األمريكية  ان(  ان 
الرئيس  سيلتقي  ترامب 
ماورر  أولي  السويسري 
يف واشنطن وسيبحث معه 
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تتوفر لدينا مـختلف انـواع 
املـعلبات والـسكاكر واملـواحل 
واألجـبان واأللـبان واملرطبات 
والـقهوة والعصائر واالراكـيل  

والـخبز وغريها 

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

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

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

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.    رمضـان كـريـم



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

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

اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009

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

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية
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والشعيب،  الرمسي  لبنان  ودع 
مار  البطريرك  االول،  امس 
نصراهلل بطرس صفري، مبراسم 
الدولة  أركان  فيها  شارك 
اللبنانية وممثلون لعدد من الدول 
مع  بالتزامن  واألجنبية،  العربية 
ورفع  الكنائس  أجراس  قرع 
الفتات وداعية للراحل يف عدد 

كبري من املناطق.
املواطنني  تقاطر  بدأ  باكرا 
الصرح  إىل  احلزبية  واحلشود 
حيث  بكركي  يف  البطريركي 
نقل  الذي  جثمان صفري  سجي 
بعيد الرابعة والنصف عصرا من 
اخلارجية  الساحة  إىل  الكنيسة 

للصرح، ووضع على املذبح.

الصالة
عصرا،  اخلامسة  الساعة  وعند 
مار  املاروني  البطريرك  ترأس 
مراسم  الراعي  بطرس  بشارة 
الباحة  يف  صفري،  دفن  صالة 
به  حييط  بكركي،  يف  اخلارجية 
بطريرك الروم الكاثوليك يوسف 
األول عبسي، بطريرك السريان 
اغناطيوس  مار  الكاثوليك 
بطريرك  يونان،  الثالث  يوسف 
األول  آرام  األرثوذكس  األرمن 
الروم  بطريرك  كيشيشيان، 
العاشر  يوحنا  األرثوذكس 
غريغوريوس  البطريرك  يازجي، 
البابا  ممثل  حلام،  الثالث 
فرنسيس رئيس جممع الكنائس 
ليوناردو  الكاردينال  الشرقية 
ساندري، السفري البابوي جوزف 
سبيرتي وعدد كبري من املطارنة 
والرهبان  العامني  والرؤساء 
الكنائس  ومثلي  والراهبات 

املختلفة.
وحضر رتبة جناز األحبار، رئيس 
العماد ميشال عون،  اجلمهورية 
وزير أوروبا والشؤون اخلارجية 
لودريان  ايف  جان  الفرنسي 
الفرنسي  الرئيس  ممثال 
السفري  ماكرون،  اميانويل 
ممثال  البخاري  وليد  السعودي 
امللك السعودي سلمان بن عبد 
عبد  بن  حممد  الوزير  العزيز، 
العزيز الكواري ممثال امري قطر 
بأعمال  القائمة  محد،  بن  متيم 
سفارة األردن وفاء األيتم ممثلة 
الثاني،  عبداهلل  األردن  ملك 
أشرف  الفلسطيين  السفري 
دبور ممثال الرئيس الفلسطيين 
حممود عباس وكريستينا رافيت 
نيكوس  قربص  رئيس  ممثلة 

أناستاسيادس.
جملس  رئيس  حضر  كما 
رئيس  بري،  نبيه  النواب 
احلريري،  سعد  الوزراء  جملس 
وعقيلته  اجلميل  أمني  الرئيس 
ميشال  الرئيس  جويس، 
سليمان وعقيلته وفاء، الرئيس 
الرئيس فؤاد  حسني احلسيين، 
رئيس جملس  نائب  السنيورة، 
النواب ايلي الفرزلي، الوزراء: 
حسن  علي  حاصباني،  غسان 
ابو  وائل  اكرم شهيب،  خليل، 
حممد  بطيش،  منصور  فاعور، 
جربان  احلسن،  ريا  شقري، 
صعب،  ابو  الياس  باسيل، 
شدياق،  مي  قوميجيان،  ريشار 
اواديس  سليمان،  ابو  كميل 

الراعي يف وداع صفري: بطريرك االستقالل الثاني واملصاحلة ال يتكرر
 البابا فرنسيس:  أرسى السالم واملصاحلة وسيبقى وجها المعا يف تاريخ لبنان

حممد  سرحان،  ألبري  كيدانيان، 
ندى  جريصاتي،  فادي  شقري، 
الصفدي،  وفيوليت  البستاني 
اخلاص  األمريكي  املبعوث 
ديفيد هيل، السفرية األمريكية 
السفري  ريتشار،  اليزابيت 
الربيطاني كرس رامبلنغ، سفري 
زاسبكني،  الكسندر  روسيا 
األوروبي  اإلحتاد  سفرية 
من  وعدد  السن  كريستينا 
السفراء، النواب: فريد اخلازن، 
كنعان،  ابراهيم  روكز،  شامل 
اآلن عون، حكمت ديب، سليم 
ماطوسيان،  الكسندر  عون، 
مصطفى  البستاني،  فريد 
احلسيين، نقوال حناس، ميشال 
عازار، هاغوب  ابراهيم  موسى، 
بقرادونيان، انور اخلليل، نهاد 
هادي  جنم،  نزيه  املشنوق، 
سامي  احلجار،  حممد  حبيش، 
ممثال  افرام  ونعمة  فتفت 

بعقيلته زينة.
الوزراء  من  عدد  حضر  كما 
منهم:  السابقون  والنواب 
حرب،  بطرس  مرتي،  طارق 
نايلة معوض، صوالنج اجلميل، 
رئيس  ونائب  سعيد،  فارس 
اجمللس االعلى للروم الكاثوليك 

الوزير السابق ميشال فرعون.
»احلزب  من  كبري  وفد  وحضر 
و«اللقاء  االشرتاكي«  التقدمي 
النائب  برئاسة  الدميقراطي« 
النواب:  ضم  جنبالط،  تيمور 
أبو  هادي  الصايغ،  فيصل 
بالل  محادة،  مروان  احلسن، 
أكرم  طعمة،  نعمة  عبداهلل، 
من  قادة  حلو،  وهنري  شهيب 

احلزب ورجال دين وفاعليات.

»القوات  حزب  رئيس  وحضر 
وعقيلته  جعجع  اللبنانية« مسري 
النائبة سرتيدا جعجع على رأس 
وفد ضم: نائب رئيس احلكومة 
وزير  حاصباني،  غسان  الوزير 
العمل كميل أبو سليمان، وزير 
ريشار  اإلجتماعية  الشؤون 
الدولة  ووزيرة  قيوجميان 
مي  االدارية  التنمية  لشؤون 
جورج  النواب:  الشدياق، 
جورج  عاصي،  بو  بيار  عدوان، 
سيزار  حواط،  زياد  عقيص، 
الدكاش،  شوقي  معلوف، 
واكيم  عماد  حبشي،  أنطوان 
وفادي سعد، الوزراء السابقني: 
ملحم الرياشي، طوني كرم وجو 
السابقني:  النواب  سركيس، 
املعلوف،  جوزيف  كرم،  فادي 
زهرا  طوني  كريوز،  إيلي 
وطوني أبو خاطر، األمينة العامة 
سركيس  شانتال  ل«القوات« 
غسان  املساعدين:  واألمناء 
يارد، جوزيف أبو جودة، مارون 
وأعضاء  نصر،  وجورج  سويدي 
واجمللس  التنفيذية  اهليئة 
للحزب  العامة  واهليئة  املركزي 
بداعي  وغاب  احملازبني،  وآالف 

املرض النائب وهيب قاطيشا.
»حزب  رئيس  حضر  كما 
الكتائب« النائب سامي اجلميل 
وضم  كبري  وفد  رأس  على 
والياس  اجلميل  نديم  النائبني 
احلزب  رئيس  نائب  حنكش، 
العام  واألمني  الصايغ  سليم 

احلزب  ونواب  جناريان  نزار 
واعضاء  السابقني  والوزراء 
الكتائيب  السياسي  املكتب 

واللجنة املركزية للحزب.
»تيار  رئيس  حضر  كذلك 
املردة« النائب السابق سليمان 
ضم  وفد  رأس  على  فرجنية 
النائبني طوني فرجنية، اسطفان 
الدويهي والوزير السابق يوسف 
سعادة وعدد كبري من املنتسبني 

اىل التيار.
»حركة  رئيس  أيضا  وحضر 
ميشال  النائب  اإلستقالل« 

معوض على رأس وفد كبري.

الرابطة  رئيس  شارك  كما 
السابق  النائب  املارونية 
نعمةاهلل أبي نصر، السيدة منى 
املراسم  عام  مدير  اهلراوي، 
الدكتور  اجلمهوري  القصر  يف 
نبيل شديد، مدير عام املراسم 
محد،  علي  النواب  جملس  يف 
القصر  يف  املراسم  عام  مدير 
املدير  حلود،  حلود  احلكومي 
العام ألمن الدولة اللواء طوني 
طوني  املخابرات  مدير  صليبا، 
املدني  الدفاع  مدير  منصور، 
جملس  رئيس  خطار،  رميون 
جان  القاضي  األعلى  القضاء 
الصحافة  نقيب  ممثل  فهد، 
بشري،  جورج  الكعكي  عوني 
نقيب احملررين جوزف قصيفي، 
املارونية  املؤسسة  رئيس 
عميد  احلاج،  شارل  لإلنتشار 
السلك القنصلي جوزف حبيس، 
صراف،  جاك  الصناعيني  عميد 
مدير عام اجلمارك بدري ضاهر، 
مارون  املقاولني  نقابة  رئيس 
النقابات  احتاد  رئيس  حلو، 
رئيس  االشقر،  بيار  السياحية 
اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي 
العامة  املديرة  عربيد،  شارل 
زيد،  ابو  غلوريا  للتعاونيات 
االتصاالت  لوزارة  العام  املدير 
العامة  املديرة  االيوبي  باسل 
للنفط »اورور« الفغالي منعم، 
املدير العام ملصلحة سكك احلديد 
اجمللس  عضو  صعب،  زياد 
األعلى للجمارك غراسيا القزي، 
للمواصفات  العامة  املديرة 
واملقاييس النا ضرغام، املدير 
حلود،  روني  لالسكان  العام 
امحد  للمهجرين  العام  املدير 
الوطنية  الوكالة  مديرة  حممود، 

املفتشة  سليمان،  لور  لالعالم 
رئيس  الراعي،  نضال  العامة 
العامة  املؤسسة  إدارة  جملس 
ياسر  االستهالكية  لألسواق 
إدارة  جملس  رئيس  ذبيان، 
الغذاء  لسالمة  اللبنانية  اهليئة 
ايلي  الوزراء  يف رئاسة جملس 
عوض، مدير مكتب اإلعالم يف 
شالال،  رفيق  اجلمهوري  القصر 
وفد جتمع موارنة من اجل لبنان 
يوسف  بول  احملامي  برئاسة 
الراحل  البطريرك  كنعان،عائلة 
الدكتور  اخلاص  طبيبه  صفري، 
كبرية  ووفود  صفري،  الياس 

من خمتلف املناطق اللبنانية.

العظة
وألقى الراعي عظة بعنوان »أنا 
خرايف،  أعرف  الصاحل.  الراعي 
جاء  صوتي«،  تعرف  وهي 

فيها:
»فخامة رئيس اجلمهورية، دولة 
دولة  النواب،  جملس  رئيس 
نيافة  الوزراء،  جملس  رئيس 
 Sandri Leonardo الكردينال 
البابا  لقداسة  الشخصي  املوفد 
القداسة  أصحاب  فرنسيس، 
ونيافة  البطاركة  والغبطة 
يف  البابوي  السفري  الكردينال 
دمشق، أصحاب املعالي الوزراء، 
ممثلي كل من الرئيس الفرنسي 
أمري  ومسو  ماكرون،  إميانويل 
آل  محد  بن  متيم  الشيخ  قطر 
احلرمني  خادم  وجاللة  ثاني، 
بن  سلمان  امللك  الشريفني 
عبد العزيز آل سعود، وسعادة 
ممثلة جاللة امللك عبداهلل الثاني 
اململكة  عاهل  احلسني  بن 
وسعادة  اهلامشية،  األردنية 
قربس  مجهورية  رئيس  ممثلة 
وسعادة   ،Nicos Anastasiades
فلسطني  دولة  رئيس  ممثل 
حضوركم  إن  عباس،  حممود 
بهذا  حماطون  وأنتم  يعزينا، 
والوزراء  املطارنة  من  اللفيف 
الدول،  وسفراء  والنواب 
والعامات،  العامني  والرؤساء 
األحزاب، ومن ممثلني  ورؤساء 
وسياسية  دينية  مرجعيات  عن 
ومدنية، وهذا العدد الغفري من 
أتينا  لقد  واملؤمنات.  املؤمنني 
الكبري،  البطريرك  لوداع  كلنا 
عميد الكنيسة املارونية، وعماد 
الوطن، املثلث الرمحة البطريرك 

بطرس  نصراهلل  مار  الكردينال 
الكرسي  هذا  أيقونة  صفري، 
الذين  كل  ومعنا  البطريركي. 
يشاركوننا األسى وصالة الرجاء 
لبنان  يف  اإلعالم  وسائل  عرب 
وغربا،  شرقا  البلدان  وسائر 
وأولئك الذين أموا هذا الصرح 
األحد  صباح  منذ  البطريركي 
وطوائف،  كنائس  رؤساء  من 
وإسالمية  مسيحية  وشخصيات 
ورهبان  وكهنة  وحزبية، 
مدارس  وطالب  وراهبات، 
اإلدارية  هيئاتها  مع  وجامعات 
ومنظمات  وأخويات  والتعليمية، 

رسولية.
بداية  من  أمس  يوم  مثل  يف 
مئة سنة، 15 أيار 1920، وهو 
عيد سيدة الزروع، زرع اهلل يف 
يف  اجملاهدة،  األرض  كنيسة 
نصراهلل  العزيزة،  ريفون  تربة 
فهد  وحنه  صفري  مارون  إبن 
على مخس  وحيدا  غوسطا،  من 
ثالث  منهن  سبقه  شقيقات 
إىل بيت اآلب. فكان مثل حبة 
اخلردل يف اإلجنيل )لو13: 18-
حتى  ونضجت  منت  اليت   )21
أعطت  كبرية  شجرة  أصبحت 
مراحل  كل  يف  وفرية  مثارا 
واألسقفية  الكهنوتية  حياته: 
والكردينالية.  والبطريركية 
مثال  على  صاحلا  راعيا  فكان 
العظيم«  الرعاة  »راعي  املسيح 
السنوات  وخبربة  )1بط4:5(. 
قضاها  اليت  والستني  الثالث 
البطريركي،  الكرسي  هذا  يف 
يعرف  »كان  انقطاع،  دون  من 
صوته«  تعرف  وهي  خرافه، 
)يو10: 11و27(. واليوم، يزرعه 
اهلل شفيعا للكنيسة وللبنان يف 
كنيسة السماء املمجدة ألبدية ال 

تنقضي.
على  حياته  يبين  كيف  عرف 
اإلميان  وهو  الثابت  األساس 
والصالة،  الثابت،  املسيحي 
وكالم اهلل، والتجرد والتواضع. 
فعال بنيانه، وملع يف الكهنوت، 
البطريرك  الرمحة  املثلث  فعينه 
بطرس  بولس  مار  الكردينال 
سنة  يف  سره  أمني  املعوشي 
1956، يف أول عهده. وواصل 
العربي  األدب  تدريس  آن  يف 
العربية  الفلسفة  وتاريخ 
اإلخوة  مدرسة  يف  والرتمجة 
قبل  جونيه،  يف  املرمييني 

ويوجد  الشانفيل.  إىل  انتقاهلا 
اليوم  معنا  احلاضرين  بني  من 
كثريون من الذين تتلمذوا على 
الكهنوتي  لنبله  يده ويشهدون 

ومقدرته العلمية ونباهته.
رأى  اخلصال  هذه  بفضل 
وجه  املعوشي  البطريرك  فيه 
للسينودس  فقدمه  األسقف، 
املقدس يف دورة 1961 فانتخبه 
مطرانا نائبا بطريركيا عاما، وهو 
يف سنيه اإلحدى واألربعني. لقد 
تعلم من هذا البطريرك الكبري، 
إبن جزين، صالبة البطاركة يف 
اإلميان  األغليني:  على  احلفاظ 
األخالقية  قيمه  بكل  املسيحي 
احلر  السيد  ولبنان  واحلضارية، 
قول  يف  والشجاعة  املستقل، 
مسايرة.  دون  من  احلق  كلمة 
كبريهم  الناس،  إىل  تعرف 
السياسيني  وإىل  وصغريهم، 
وفقا  وتبدالتهم  بألوانهم 
الذي  األمر  اآلنية،  ملصاحلهم 
ولد عنده الكثري من الفطنة يف 

التعاطي حتى احلذر.
توىل إدارة األبرشية البطريركية 
والبرتون  جبيل  نياباتها:  بكل 
زغرتا  وإهدن-  بشري  وجبة 
الراعي  فكان  األمحر.  ودير 
جيد  مل  الذي  املتفاني  الساهر 
الوقت  يف  وقام  للراحة.  جماال 
عينه بأعمال الدائرة البطريركية 
بصمت وجترد وحسبه أن يعطي 
أي  لنفسه  يطلب  أن  دون  من 
شيء، كما درج يف كل حياته. 
متسعا  جيد  كان  ذلك،  كل  مع 
من الوقت للكتابة. فألف ثالثة 
كتب، وترجم كتبا روحية، وثالثا 
املسكوني  اجملمع  وثائق  من 
وعشر  الثاني،  الفاتيكاني 
رسائل عامة وإرشادات رسولية 

للبابا يوحنا بولس الثاني.
للمثلث  األمين  الساعد  كان  ثم 
الكردينال  البطريرك  الرمحة 
أنطونيوس بطرس خريش،  مار 
كنائب بطريركي عام مع زميل 
منتخب ودعناه األسبوع املاضي 
هو  واألسى  األمل  من  بكثري 
روالن  املطران  الرمحة  املثلث 
عملية  الثالثة  فقاد  جوده.  أبو 
وسائر  املهجرين  احتضان 
ضحايا احلرب اللبنانية املشؤومة 
نيسان   13 يف  اندلعت  اليت 
1975، بعد شهرين من تنصيب 
املقاومة  وقادوا  البطريرك. 
الروحية واالجتماعية والسياسية 
والديبلوماسية داخليا وفاتيكانيا 
األهلية  احلرب  بوجه  ودوليا، 
وخمططات اهلدم، والقضاء على 
املؤسسات الدستورية واإلدارية 
التقسيم.  ومشاريع  العامة، 
الكنائس  بطاركة  مع  وأسسوا 
رابطة كاريتاس- لبنان، كجهاز 

الكنيسة الراعوي اإلجتماعي.
يف  بطريركا  انتخب  وعندما 
نيسان 1986، وهو ما مل يطلب 
بل  إليها  وال سعى  البطريركية 
لبنان، كان  له مع جمد  أعطيت 
على أمت اإلستعداد حلمل صليبها، 
بفضل ما اكتنزت شخصيته من 
وراعوي وقيادي.  رئاسي  روح 
لقد بنى خدمته البطريركية على 
وكان  املتني.  الصليب  أساس 

البطريرك الراعي يلقي كلمة يف وداع البطريرك صفري
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مدركا أن عليه محله ككل أسالفه 
اجلبل  هذا  من  ليجعلوا  البطاركة 
وكلمة  إميان،  معقل  اللبناني 
وقدس  كرامة،  وحصن  حرية، 
وراح  اإلنسان.  حقوق  أقداس 
للحال يعمل على إسقاط احلواجز 
النفسية ثم املادية، وشد أواصر 
الوطن،  وأجزاء  الوطنية  الوحدة 
وإعادة بناء الدولة بالقضاء على 
سلطان الدويالت، وتعزيز العيش 
املشرتك الذي كان يعتربه جوهر 
ذلك  احلضارية.  ورسالته  لبنان 
يف  الوحيد  البلد  هو  لبنان  أن 
فيه  يتساوى  الذي  املنطقة 
قاعدة  على  واملسيحي  املسلم 

امليثاق الوطين والدستور.
وتأتي اليوم الشهادات عن هذا 
البطريرك الكبري من كل فم وعرب 
مجيع وسائل اإلعالم. فالكل جيمع 
على أنه »خسارة وطنية«. ورأوا 
الثاني،  اإلستقالل  بطريرك  فيه 
وقد  حديد  من  الذي  والبطريرك 
املصاحلة  وبطريرك  صخر،  من 
ال  الذي  والبطريرك  الوطنية، 
من  واملقاوم  املناضل  يتكرر، 
وصاروخ،  وسيف  سالح  دون 
الوطن،  لبقاء  األمان  وصمام 
الشعب.  الستمرار  وضمانة 
وأنه رجل اإلصغاء، يتكلم قليال 
األمر  حيزم  ثم  كثريا،  ويتأمل 
وحيسم املوقف. وكجبل ال تهزه 
أم  أم جترحيا  أمدحيا كانت  ريح، 
فكان  الذعا.  انتقادا  أم  رفضا 
صالبة،  يزداد  ذلك  كل  يف 
على شبه شجرة األرز اليت تنمو 
وتقوى وتتصلب مبقدار ما تعصف 
على  الثلوج  وترتاكم  بها  الرياح 
الناطقة  الشهادة  أما  أغصانها. 
مجيع  من  الوفود  فهي  الكربى 
اخلارج  ومن  اللبنانية  املناطق 
للتعزية  تتقاطر  فتئت  ما  اليت 
األحد،  صباح  منذ  والصالة 
وقد  حتصى،  ال  اليت  واحلشود 
وقفت لوداعه على الطرقات يف 
خط متصل من مستشفى أوتيل 
احلزن  هذا  بكركي.  إىل  ديو 
اللبنانيون،  عاشه  الذي  العارم 
ترمجته احلكومة اللبنانية مشكورة 
بإعالن يوم أمس يوم حداد وطين 
تنكس فيه األعالم، واليوم يوم 
وداع  يف  للمشاركة  عام  إقفال 

هذا الراعي املثالي.
لقد شاركته معاناته يف السنوات 
بطريركيته  من  األول  األربع 
كنائب بطريركي عام مع املثلث 
الرمحة املطران روالن أبو جوده. 
التوالي  على  فيها،  القى  وقد 
الرفض  مرارة  البداية،  ومنذ 
واإلعتداء  واإلساءة  والتهميش 
اجلسدي واملعنوي، باإلضافة إىل 
ويالت احلرب والضياع. فكان لنا 
قدوة يف صربه وصمته وصالته 
وغفرانه وقوله: »لن أكون احللقة 
أن  املؤمن  وهو  تنكسر«.  اليت 
الصليب يؤدي حتما إىل القيامة. 
وهكذا كان، وإذا بالوطن ينجو، 
من  لإللتفاف  يعودون  وباجلميع 
حوله ومساع صوت هذا الراعي. 
اإلجنيلية:  اآلية  عليه  فانطبقت 
طعنوه«  الذي  إىل  »سينظرون 
أكثر فأكثر  )يو27:19(. وفهمنا 
مل  »لو  الرسول:  بولس  كلمة 
يقم املسيح، لكان إمياننا باطال، 
أمواتا  ولكنا  باطال،  وتبشرينا 
)1كور17:15(.  خطايانا«  يف 
بهذا اإلميان الصامد على صخرة 
الرجاء، راح ميأل الفراغ السياسي، 
جماهدا من أجل حترير أرض لبنان 
عسكري  ووجود  احتالل  كل  من 

»حرية  مثلث:  وشعاره  غريب، 
وسيادة واستقالل«، وهو صدى 
لصوت أسالفه البطاركة العظام، 
البطريرك  اهلل  خادم  من  بدءا 
الياس احلويك أبي لبنان الكبري، 
والبطريرك أنطوان عريضه صانع 
امليثاق  وضامن  اإلستقالل 

الوطين.
لقاء  الراحل  بطريركنا  وشاء 
قرنة شهوان إطارا جامعا للقوى 
املسيحية املؤمنة بسيادة الوطن، 
احمليط  يف  لصوته  وصدى 
السياسي. بهذا اهلدف كان على 
البابا  القديس  مع  دائم  تنسيق 
تبنى  الذي  الثاني  بولس  يوحنا 
ورسائله  بنداءاته  لبنان  قضية 
وديبلوماسية الكرسي الرسولي، 
لسينودس  خاصة  مجعية  وعقد 
أجل  من  الروماني«  األساقفة 
لبنان سنة 1995، وأصدر إرشاده 
بريوت  يف  موقعا  الرسولي 
وهو   ،1997 أيار   12 بتاريخ 
للبنان«؛  جديد  »رجاء  بعنوان: 
وجالس رؤساء الدول الكربى من 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل 
العام  واألمني  وروسيا  وفرنسا 
لألمم املتحدة، فضال عن لقاءاته 
اخلليج  دول  أمراء  بعض  مع 

ورؤساء دول آخرين.
الشاغل  ظل شغله  ذلك  كل  مع 
املارونية  كنيسته  شأن 
وبلدان  لبنان  يف  والكنائس 
الكنيسة  ففي  األوسط.  الشرق 
املارونية، أنشأ أبرشيات جديدة، 
بعضها،  حدود  ترسيم  وأعاد 
مطرانا.  وأربعني  أربعة  وسام 
الليتورجي  اإلصالح  وقاد 
البطريركية  اللجنة  بتعيني 
قضية  وحل  الطقسية،  للشؤون 
ووادي  الدميان  يف  الشراكة 
وأنشأ  وسرعل.  وبلوزا  قنوبني 
املارونية،  االجتماعية  املؤسسة 
والصندوق التعاضدي االجتماعي 
املاروني  واملركز  الصحي، 
واملؤسسة  واألحباث،  للتوثيق 
وصندوق  لالنتشار،  املارونية 
املتقاعدين،  املطارنة  ضمان 
صفري  البطريرك  ومؤسسة 
وأضاف  ريفون.  يف  االجتماعية 
إىل كرسي بكركي أجنحة جديدة، 
وكنيسة القيامة الفنية يف الباحة 
متحفها،  واستحدث  اخلارجية، 
الرهبانية يف  احلياة  إحياء  وأعاد 
اجملمع  وشيد  قنوبني.  كرسي 
والكنسي  والقضائي  االداري 
جديدة  وأجنحة  مصبح،  زوق  يف 
يف  اإلكلرييكية  املدرسة  يف 
غزير، وخص بعنايته املؤسسات 
إىل  إدارتها  العائدة  واألوقاف 
أعاد  اخلارج،  ويف  البطريركية. 
فتح املعهد احلربي املاروني يف 
الوكاالت  وحسن  ورمم  روما، 
وباريس  روما  يف  البطريركية 

ومرسيليا والقدس.
وافتقد أبناء كنيسته املنتشرين، 
فقام بثماني عشرة زيارة راعوية، 
أما  منها،  بأربع  فرنسا  وخص 
يزوره  فكان  الرسولي  الكرسي 
ألعمال  السنة  مرة يف  من  أكثر 
ختتص بالبطريركية، ولتعاونه مع 
قداسة البابا يف خدمته البطرسية 
من   ،1994 سنة  منذ  ككردينال 
خالل عضويته يف أكثر من جممع 
وجملس حربي. ويف عهده أعلنت 
قداسة وتطويب قديسي كنيستنا 

املارونية اخلمسة.
يف  الكنائس  صعيد  على  أما 
ففعل  األوسط،  والشرق  لبنان 
أعمال جملس البطاركة واألساقفة 
وخص  لبنان،  يف  الكاثوليك 
أمانته العامة وجلانه مببنى خاص 

يف اجملمع البطريكي. وأسس مع 
الشرق  بطاركة  جملس  البطاركة 
مؤمتراته  يف  وشارك  الكاثوليك 

السنوية.
التعاون  نغفل  أن  نستطيع  ال 
وبني  بينه  الوطيد  األخوي 
املثلث الرمحة املطران روالن أبو 
وأربعني  أربع  مدى  على  جوده، 
حتمل  يف  التفاني  ملؤها  سنة، 
ومحل  واخلدمة،  املسؤولية، 
والشعب  لبنان  مآسي  صليب 
السياسيني،  وانقسام  اللبناني 
والتهجري  الفقر  وصليب 
اإلله،  املسيح  وكأن  واهلجرة. 
صليبه،  يف  أشركهما  الذي 
أن يشركهما معا يف جمده  شاء 
يف  إليه  فدعاهما  السماوي، 
رثاء  فتذكرت  أسبوع.  غضون 
داود امللك البنيه بعبارة تنطبق 
عليهما، إذ قال: »كيف تصرعت 
اجلبابرة!« )2صمو19:1(، وكلمة 
»ولدمتا  جربان:  خليل  جربان 
األبد،  إىل  معا  وستظالن  معا، 
عندما تبدد أيامكما أجنحة املوت 

البيضاء« )النيب(.
إن أبانا البطريرك الكردينال مار 
عنا  يغيب  إذ  بطرس،  نصرهلل 
لنا  مرافقا  يبقى  فهو  باجلسد، 
بتشفعه من قرب العرش اإلهلي، 
وحنن نظل نسمع صوته يف أعماله 
عظات  من  املنشورة  الكاملة 
إن  وبيانات ورسائل ومذكرات. 
»الوزنات اخلمس« اليت منحه إياها 
بالرمحة: وزنات  الغين  جمانا اهلل 
الكهنوت واألسقفية والبطريركية 
والكردينالية، قد مثرها بإخالص، 
سيده  إىل  اليوم  يعيدها  وهو 
يستقبله  أن  فيستحق  مضاعفة، 
حبنان رمحته: »هلم أيها اخلادم 
القليل  يف  أمينا  كنت  األمني! 
فأقيمك على الكثري. أدخل فرح 
سيدك« )متى 23:25(. فله كل 
وإىل  اآلن  وشكر  وتسبيح  جمد 
حقا  قام  املسيح  آمني.  األبد، 

قام«.
كلمة البابا

كلمة  علوان  حنا  املطران  تال  ثم 
العربية،  باللغة  فرنسيس  البابا 
»إىل  بالقول:  استهلها  واليت 
صاحب الغبطة والنيافة الكردينال 
بطريرك  الراعي  بطرس  بشارة 
تلقيت،  لقد  للموارنة،  أنطاكية 
غبطة  وفاة  خرب  شديد،  بأسف 
البطريرك الكردينال مار نصر اهلل 
بطرس صفري، البطريرك السابق 
ألنطاكية للموارنة، عن عمر تسعة 

وتسعني سنة«.
التعازي  بأحر  »أتقدم  أضاف: 
وكل  العائلة،  ومن  كما  منكم، 
البطريركية  الكنيسة  أبناء 
رعاها  اليت  املارونية،  اإلنطاكية 
وداعة  بكل  عديدة  لسنني  هو، 
كما وبكل حزم. رجل حر شجاع، 
الكاردينال صفري، قام برسالته 
يف ظروف مضطربة، وكان عنصرا 
الصفوف وإرساء  مؤثرا يف مجع 
السالم واملصاحلة، مدافعا غيورا 
بلده،  واستقالل  سيادة  عن 
تاريخ  يف  المعا  وجها  وسيبقى 

لبنان«.
املراحم،  كل  أبا  »أسأل  وتابع: 
مساكن  دياره  يف  يستقبل  أن 
الراعي  هذا  والنور،  السالم 
احلكيم وامللتزم، الذي عرف أن 
الذي  للشعب،  اهلل  حب  يظهر 

أوكل إىل عنايته«.
تعازينا،  عن  »وتعبريا  وختم 
أمنحكم يا صاحب الغبطة، الربكة 
الرسولية، ولكل عائلة الكاردينال 
الراحل وأقاربه، ولكل األشخاص 
الذين رافقوه يف سنيه األخرية، 

يف  يشرتكون  الذين  ولكل 
فرنسيس  اجلنازة.  هذه  مراسيم 

راعي الرعاة«.
وسام رئاسي

املراسم  مدير  أعلن  ذلك  بعد 
الدكتور  اجلمهورية  رئاسة  يف 
احلضور  »ايها  شديد:  نبيل 
الكرام، اليوم، حيث يودع لبنان 
والكنيسة املارونية املثلث الرمحة 
مار  الكاردينال  البطريرك  غبطة 
صخرة  صفري،  بطرس  نصراهلل 
قيامة وأرزة خلود وزيتونة سالم 

للبنان، وطن اهلل، على ما يذكر 
الكتاب املقدس،

وتقديرا ملا قدمه للبنان وأبنائه 
كان  وقد  الطوائف،  خمتلف  من 
باحلياة  حقهم مجيعا  عن  املدافع 
احلرة، السيدة واملستقلة، وفعل 

اميان حي للكنيسة ومؤمنيها،
اجلمهورية  رئيس  فخامة  قرر 
الراحل  منح  عون  ميشال  العماد 
الكبري، الوشاح األكرب من وسام 

االستحقاق اللبناني«.
وبعد ذلك، قدم الرؤساء عون ، 

بري واحلريري التعازي للبطريرك 
جثمان  نقل  فيما   ، الراعي 
البطريرك صفري اىل مثواه االخري 
يف مدافن البطاركة يف بكركي.

بخاري
السعودي  السفري  أن  إىل  يشار 
الصرح  إىل  وصوله  لدى  قال 
البطريركي: »حضرنا بتكليف من 
خادم احلرمني الشريفني لتقديم 
مراسم  يف  واملشاركة  التعازي 
نقتدي  حنن  ورسالته  التشييع، 

بها يف لبنان والعامل العربي«.

العماد  اجلمهورية  رئيس  منح 
الراحل  البطريرك  عون  ميشال 

صفري،  بطرس  نصراهلل  مار 
وسام  من  االكرب  الوشاح 

ملا  تقديرا  اللبناني  االستحقاق 
قدمه للبنان.

رئيس اجلمهورية منح صفري الوشاح االكرب من وسام االستحقاق

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يمنح البطريرك الراحل الوشاح األكرب

والشؤون  أوروبا  وزير  قال 
إيف  جان  الفرنسية  اخلارجية 
جنازة  مراسم  بعد  دريان،  لو 
بطرس  اهلل  نصر  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  صفري، 
الرئيس  ممثال  بكركي،  يف 
ماكرون:  إميانويل  الفرنسي 
»جئت إىل لبنان اليوم، ألعرب 
ماكرون،  الرئيس  تعازي  عن 
الفرنسي  الشعب  وتعازي 
والكاردينال  الدينية  للسلطات 
املارونية  والطائفة  الراعي 
والشعب  اللبنانية  والسلطات 
البطريرك  رحيل  بعد  اللبناني، 
شخصية  كان  الذي  صفري، 

عظيمة«.
رجل  أوال،  »كان  أضاف: 
الكنيسة. كان حريصا جدا على 
اجملتمع  يف  املسيحيني  مكانة 
يف  عام  وبشكل  اللبناني، 
الشرق األوسط، وأنتم تعرفون 
مسيحيي  على  فرنسا  حرص 
الشرق. كما كان أيضا وطنيا، 
ضرورة  على  باستمرار  فأكد 
لبنان  مستقل،  لبنان  قيام 
سيد، لبنان موحد. وهذا أيضا، 
وأخريا،  فرنسا.  عنه  تدافع  ما 
كان رجل سالم، ألنه كان طوال 
الوطنية  املصاحلة  صانع  حياته 
صديقا  أيضا  وكان  اللبنانية. 
األسباب،  هذه  لكل  لفرنسا. 
اليوم،  هنا  أكون  أن  أردت 
ماكرون،  الرئيس  لتمثيل 
فرنسا  إن  للبنانيني  والقول 
يف  جانبهم  إىل  دائما  موجودة 

أيضا  السعيدة، ولكن  األوقات 
واليوم  الصعبة،  األوقات  يف 

يف حلظة احلداد هذه«.
لبنان  »استقالل  أن  وأكد 
واستقراره وأمنه مبادئ حتمية. 
قد  صفري  الكاردينال  وكان 
االجتاه،  هذا  يف  الدرب  رسم 
تسري مجيع  أن  الضروري  ومن 
اللبنانية  السياسية  اجلهات 

املسؤولة، عن هذا البلد اجلميل 
على هذا الدرب. فرنسا ستكون 
دائما على املوعد. ويعتمد هذا 
املوعد أيضا على ما بدأناه معا 
مينح  الذي   ،CEDRE مؤمتر  يف 
لبنان الوسائل الالزمة للتعايف، 
وإلجياد طريق الصفاء والوحدة. 
حنن مستعدون هلذا املوعد وآمل 

أن يكون اللبنانيون كذلك«.

لو دريان بعد جنازة صفري: مستعدون للموعد وملا بدأناه معا 
يف مؤمتر سيدر وآمل أن يكون اللبنانيون كذلك

أن  عاصي  بو  بيار  النائب  القوية«  اجلمهورية  »تكتل  اعترب عضو 
»اللقاء اليوم يف بكركي، هو مع كل ما ميثل البطريرك مار نصراهلل 
بطرس صفري، من قيم وقداسة، هو لقاء وليس وداعا، واحلزن 

على غيابه كبري«.
وأكد يف حديث إلذاعة »لبنان احلر« من بكركي، خالل املشاركة يف 
مراسم جنازة البطريرك الراحل، أن »صفري ميثل الروح املارونية 

اخلالصة، اليت تتجسد بالصالبة«.
وقال: »عندما أرى هؤالء الشباب باملئات واأللوف قادمني، يف 

هذا الطقس احلار، ملالقاة قيم البطريرك، يكرب أملي بلبنان«.

بو عاصي من بكركي: إنه لقاء وليس 
وداعا مع ما ميثله صفري من قيم وقداسة

قرع االجراس يف الدميان 
وقنوبني وجبة بشري تزامنا 

مع مراسم دفن صفري
جرى قرع اجراس الصرح البطريركي يف الدميان وقنوبني وكنائس 
قرى وبلدات جبة بشري تقرع حزنا تزامنا مع مراسم دفن البطريرك 

مار نصراهلل بطرس صفري يف الصرح البطريركي يف بكركي.
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الشيخ  اجلمهورية  مفيت  زار 
ضريح  دريان،  عبداللطيف 
املفيت الشهيد الشيخ حسن خالد 
ملناسبة  االوزاعي،  منطقة  يف 
يف  الستشهاده،   30 الذكرى 
سعد  الرئيس  ممثل  حضور 
حوري،  عمار  الدكتور  احلريري 
السفري السعودي وليد البخاري، 
رئيس  خمزومي،  فؤاد  النائب 
الشيخ  السنية  الشرعية  احملكمة 
الفتوى  أمني  عساف،  حممد 
املدير  الكردي،  امني  الشيخ 
العام لألوقاف اإلسالمية الشيخ 
املفتش  االروادي،  أنيس  حممد 
العام لألوقاف اإلسالمية الشيخ 
أسامة حداد، املدير اإلداري لدار 
الدين  صالح  الشيخ  الفتوى 
ملؤسسات  العام  املدير  فخري، 
االجتماعية  خالد  حممد  الدكتور 
الشيخ امحد دندن، مدير مدرسة 
إبراهيم  الشيخ  اجلديد  اجليل 
األوزاعي  مسجد  إمام  خالد، 
عضو  خليفة،  هشام  الشيخ 
اجمللس اإلداري ألوقاف بريوت 
رئيس  كشلي،  حسن  احملامي 
الشعيب عماد عكاوي،  اإلسعاف 
رئيس مؤسسات املفيت الشهيد 
حسن خالد سعدالدين خالد، وفد 
من حزب »احلوار الوطين«، وفد 
وشخصيات  »املرابطون«  من 
واجتماعية  ودينة  سياسية 
املفيت  وأوالد  وتربوية  وثقافية 
اجلميع  وقرأ  وعائلته،  الشهيد 

الفاحتة عن روحه.
فيه:  قال  بيانا  دريان  وأصدر 
استشهاد  على  العقود  »متضي 
مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ 
حسن خالد، وتبقى ذكراه متجددة 
استشهاده  ألن  ذلك  وحاضرة، 
النزاع  إنهاء  مبحاوالت  يرتبط 
االستقرار  وإعادة  الداخلي، 
حسن  املفيت  وكان  لبنان.  إىل 
خالد يعرف املخاطر اليت تتهدده 
نتيجة مساعيه، للتواصل بالداخل 
العرب،  مع  وللتواصل  اللبناني 
بل  احملاولة  عن  توقف  ما  لكنه 
إميانه  تزعزع  وال  احملاوالت 
واالتكال  والقدرة  باملسؤولية 

على اهلل عز وجل«.
أضاف: »حتضر الذكرى الثالثني 
الشيخ  املفيت  الستشهاد 
فتوقظ  العام،  هذا  خالد  حسن 
واألخالق  املثل  نفوسنا  يف 
حتركه،  كانت  اليت  والقيم 
لفهم  األساس  املفتاح  ولعل 
شخصيته، هو تعبري أو مصطلح: 
اليوم  حتضر  املسؤولية.  أخالق 
الستشهاده.  الثالثني  الذكرى 
قلوب  على  عزيزة  ذكرى  وهي 
والعرب،  واللبنانيني  املسلمني 
للموقع السامي الذي احتله املفيت 
الشهيد، يف عمق املشهد الديين 
والسياسي، طوال سنوات النزاع 
الشهيد  املفيت  كان  الداخلي. 
حسن خالد أكرب خصوم االنقسام 
بوسعه  ما  كل  وعمل  الداخلي. 
وجهة  فمن  النزاع.  ذلك  إلنهاء 
نظره، أن كل األسباب اليت كان 
يذكرها املتقاتلون، ال تستدعي 
محل السالح، وال االستعانة بهذا 
الطرف أو ذاك، على االستمرار 
أن  دائما  ورأى  التقاتل.  يف 
وإغراء  اخلارجية  التدخالت 
النزاع،  تسعري  على  األطراف 
الوطين  الوجود  يهدد  ذلك  كل 
املسيحي   - اإلسالمي  والعيش 
العربي.  واملشرق  لبنان  يف 
أطراف  بعودة  يكون  فاحلل 
النزاع إىل رشدهم، ومعاجلة كل 

املشكالت على طاولة التفاوض 
والتوافق«.

أصدر   1983 العام  »يف  وتابع: 
مشس  الشيخ  مع  خالد  املفيت 
العشر،  الثوابت  وثيقة  الدين، 
لبنان وطن  أن  اليت تنص على 
وألن  أبنائه،  جلميع  نهائي 
كان  السياسيني  بني  التواصل 
أمراء  سيطرة  بسبب  معطال 
إىل  عمد  خالد  فاملفيت  احلرب، 
الفتوى  بدار  السياسيني  مجع 
بشكل منظم، للتشاور يف طريقة 
شعاره  وكان  النزاع.  لوقف 
الدولة  إىل  العودة  الدائم، 
القوية والعادلة، وحكم القانون، 
الدولة  قيام  من  واالنطالق 
احلريصة على األرض والشعب، 
ملقاومة العدو اإلسرائيلي الذي 
وصل إىل بريوت. وعندما تدخل 
وشكلوا  احلرب،  إلنهاء  العرب 
املفيت  معها  تعاون  لذلك،  جلنة 
والبطريرك  ومضى  الشهيد، 
صفري إىل الكويت لالجتماع بها، 
وقدم هلا اقرتاحاته، وعلى طريق 
املساعي إلنهاء النزاع، استشهد 
أيار   16 يف  خالد  حسن  املفيت 
ملوكبه،  تفجري  يف   1989 عام 
جبوار دار الفتوى، مبحلة عائشة 
اهلل،  رمحه  فاته  لذلك،  بكار. 
مؤمتر الطائف الذي أنهى النزاع 
الوفاق  وثيقة  وأصدر  املسلح 
 .1989 العام  آخر  الوطين، 
للتصدي  مساعيه  خضم  ويف 
ما  وخماطره،  الوطين  للنزاع 
غفل الشهيد عن مواجهة األزمة 
اليت  واملعيشية،  االقتصادية 
بها، فقام على  احلروب  تسببت 
ملكافحة  الزكاة  صندوق  إنشاء 
الفقر واحلاجة، وتوجيه املسلمني 
للطعام  التضامن  ضرورات  إىل 

من اجلوع، واألمن من اخلوف«.
الشهيد  »املفيت  دريان:  وختم 
حسن خالد، هو الذي أعاد صياغة 
تظل  حبيث  الفتوى،  دار  دور 
دارا لسائر اللبنانيني، ومرجعية 
يف أزمنة الرخاء والشدة، وعلى 
يديه، وبهذا اهلم واألفق، تربى 
اجليالن اللذان يسودان يف هذا 
األيام.  هذه  إىل  الديين  اجملال 
لذلك، على خطاه رمحه اهلل، نعلن 
والوعد،  العهد  على  استمرارنا 
واملواطنني.  للوطن  واألمانة 
وعلى ثغر األمانة هذا، استشهد 
أمحد  الشيخ  منهم  منا،  علماء 
صبحي  والدكتور  عساف، 
نتذكر  عندما  وحنن  الصاحل. 
اهلل  رمحة  وشهادتهم  شهودهم 
على  الثبات  نعلن  فإننا  عليهم، 
واآلفاق  أرسوها،  اليت  املبادىء 
تعاىل:  قال  افتتحوها،  اليت 
صدقوا  رجال  املؤمنني  »من 
من  فمنهم  عليه  اهلل  عاهدوا  ما 
قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما 
شيخنا  اهلل  رحم  تبديال«.  بدلوا 
املفيت الشهيد، ورفاقه الشهداء 
األبرار، وأهلمنا الشجاعة والصرب 
مبا  والعمل  األجر،  واحتساب 

يرضاه ورسوله«.

خالد
وكانت كلمة لنجل املفيت الشهيد 
»ثالثون عاما مضت  قال فيها: 
الشيخ  املفيت  استشهاد  على 
حسن خالد، الذي متثل شهادته 
أمسى معاني العطاء والتضحية، 
من  لكل  منوذجا  مسريته  ومتثل 
وقائدا  صادقا  يكون  أن  يريد 
ووطنه،  وأمته  شعبه  مع  حكيما 
الئم،  لومة  احلق  يف  يهاب  ال 

دريان يف ذكرى استشهاد املفيت خالد: كان أكرب خصوم االنقسام الداخلي وعمل ما بوسعه إلنهاء النزاع

الوزراء  جملس  رئيس  أكد   
أمامنا  »اليوم  أننا  سعد احلريري 
تضيع،  أدعها  لن  وأنا  فرصة، 
ومن يرغب يف إضاعتها فليتحمل 

املسؤولية«.
لنصحح  فرصة  »هناك  وقال: 
إصالحات  وبدون  أوضاعنا، 
جدية، ليس هناك من تصحيح، 
وال استثمارات وال فرص عمل«.

موقف الرئيس احلريري، جاء خالل 
كلمة ألقاها غروب امس االول، 
الرمضاني،  اإلفطار  حفل  يف 
مجعيات  »احتاد  أقامه  الذي 
مركز  يف  البريوتية«  العائالت 
بريوت،  يف  آرينا«  سايد  »سي 
الشخصيات  من  عدد  يف حضور 

وممثلي العائالت البريوتية.
أننا  »صحيح  احلريري:  وقال 
احتاد  من  بدعوة  اليوم  جنتمع 
احلقيقة  لكن  بريوت،  عائالت 
عائلة  مظلة  حتت  مجيعا  أننا 
واحدة، هي عيلة بريوت. بريوت 
البلد،  روح  بريوت  ألن  جتمعنا، 
وال بلد بال روح. حبيبكم الرئيس 
األمر  هذا  عرف  احلريري،  رفيق 
من بداية الطريق. رأى أن البلد 
احلرب،  من  يشفى  أن  ميكن  ال 
خبري،  بريوت  صحة  تكن  مل  إن 
وإن مل يكن أهل بريوت بسالم 
وأمان. بدأ من بريوت، ألنه هنا 
ومن  البلد.  لكل  األساس  حجر 
بالعمل  ضيقة«،  »عينن  كانت 
نقول  بريوت،  يف  حصل  الذي 
وكل  البلد،  روح  بريوت  هلم: 
البلد موجود يف بريوت، والعمل 
كل  من  الناس  لكل  عمل  فيها 

املناطق«.
أضاف: »بريوت يف هذه األيام 
تنتظر، كما ينتظر كل اللبنانيني، 
ما ستقوم به احلكومة يف الوضع 
الناس  واالقتصادي.  املالي 
عيشهم.  لقمة  على  خائفون 
على  خائفون  أشخاص  وهناك 
شباب  هناك  لكن  مداخيلهم. 
ينتظرون  باآلالف،  وشابات 
يف  عمل  لفرصة  ضوء  باب 
تشجع  مل  املاضي  جتارب  البلد. 
بالبلد،  الثقة  على  كثريا  الناس 
ألن الوعود كانت كثرية وتنفيذ 

الوعود مل يكن صحيحا«.
وتابع: »أنتم تعرفون كيف كانوا 
رفيق  الرئيس  عمل  يعرقلون 
بعد  حيصل  كان  وما  احلريري، 
وباريس   2 وباريس   1 باريس 
يأخذ  كان  احلريري  3...رفيق 
للمجتمع  ويقول  بصدره،  األمور 
وكان  الضمانة.  أنا  الدولي: 
من  األسف،  مع  البلد  هناك يف 
هو جاهز لتعطيل كل الضمانات. 
اليوم أمامنا فرصة، أنا لن أدعها 
تضيع، ومن يرغب يف إضاعتها 
هناك  املسؤولية.  فليتحمل 
فرصة لنصحح أوضاعنا، وبدون 
إصالحات جدية، ليس هناك من 
وال  استثمارات  وال  تصحيح، 

فرص عمل«.
كل  نسمع  »كلنا  وأردف: 
على  اقتصادية  نظريات  يوم 

يفهم  بات  والكل  التلفزيونات، 
اللبنانية  وباللرية  باالقتصاد 
حنن  التحتية.  البنى  ومشاريع 
هي  وما  البلد،  هو  أين  نعرف 
يف  تواجهنا  اليت  املصاعب 
االقتصاد. لذلك علينا مجيعا، أن 
نعمل لكي خنرج من هذا الوضع 
بالفعل  لدينا  ألنه  االقتصادي، 
نريد  إننا  نقول  صحيح  فرصة. 
أن نتقشف ونشد احلزام ونقلل 
الوقت  لكن يف  املصاريف،  من 
سيدر،  مشروع  هناك  نفسه، 
من  دوالر  مليار   12 هناك  حيث 
أحد  يعتقد  هل  التحتية.  البنى 
خبري؟  لدينا  التحتية  البنى  أن 
بالتأكيد كال. لذلك علينا أن نشد 
ننفذ هذه  احلزام من جهة، وأن 
فهي  أخرى،  جهة  من  املشاريع 
و50   30 بني  عمل  فرص  ختلق 

ألف فرصة عمل سنويا«.
هذه  يف  »إننا  للحضور:  وأكد 
حلول  إىل  سنصل  املوازنة، 
ترضي اجلميع، وإذا شعر اجلميع 
ما  أن  إال  اليوم،  يضحي  أنه 
نقول  ال  حنن  فرتة.  هو  نطلبه 
عشر  مدة  على  سنتقشف  إننا 
دوال  هناك  أن  علما  سنوات، 
حولنا، رأينا ما حل بها لكي خترج 
وهي  االقتصادية،  أزمتها  من 
ست  بعد  اخلروج  من  تتمكن  مل 

وسبع سنوات«.
وقال: »ما نقوم به ليس مسكنا 
نقوم  أن  علينا  لذلك  عالج،  بل 
سأكون  أنا  اإلصالحات.  بهذه 
أهل  أنتم  معكم،  دائما  صادقا 
بريوت،  عائالت  واحتاد  بريوت 
اهلل  رمحه  الوالد  كان  الذين 
املشوار  سنكمل  حزبه.  يعتربكم 
صعبة  األمور  تكون  وقد  معا، 
األيام  األيام، لكن يف  يف هذه 
املوازنة،  إقرار  بعد  املقبلة، 
ستكون األمور إن شاء اهلل أفضل 
وصلنا  قد  نكون  ألننا  وأفضل، 
إىل املكان، الذي جيب أن نصل 
وبعد  وكحكومة،  كدولة  إليه 
ستنطلق،  مشاريعه  وكل  سيدر 
كثري  تهويل  هناك  فاطمئنوا. 
يف البلد، لكن رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون، أكد باألمس، 
لكم  أؤكد  وأنا  خبري،  اللرية  أن 
أن اللرية خبري، ألنه لدينا حاكم 
رياض  امسه  لبنان  مصرف 
سالمة، يعمل بقوة، وعلينا مجيعا 
أن نعمل معا، وليس هناك من 
فريق سياسي يستطيع أن يقوم 
خيرج  واحد  فكل  وحده،  بالبلد 
صحفية  مؤمترات  ويعقد  اليوم 
و«يشد ويقد« بالبلد، لكين أؤكد 
وال  احلريري  سعد  ال  أنه،  لكم 
أي فريق وحده، ميكنه أن يقوم 
بالبلد، بل علينا مجيعا أن ننهض 
بلبنان، كما كان يفعل رمحه اهلل 

الشهيد رفيق احلريري«.
اإلفطار  هذا  على  »شكرا  وختم 
احلكومة  وهذه  وجودكم،  وعلى 
ستكون إن شاء اهلل، حكومة إىل 
العمل، وحنن سننطلق بالعمل إن 

شاء اهلل«.

احلريري بإفطار العائالت البريوتية: سنصل يف املوازنة 
إىل حلول ترضي اجلميع وما نقوم به عالج وليس مسكنا وال يهاب املطالبة باحلق والدفاع 

أو  املعتدي  كان  مهما  عنه 
باستشهاده  لبنان  خسر  الظامل. 
الوطنية  الوحدة  رموز  من  رمزا 
والتسامح  واحلوار  واإلسالمية 
ورمزا من رموز العدالة والسيادة 
املشرتك.  والعيش  واالعتدال 
وطين إنساني إىل أبعد احلدود، 
الذي  للناس  الويف  القائد  هو 
احتاجته،  حني  الناس  احتضن 
الوطنية  الذي مارس  القائد  هو 
بأبهى صورها واإلنسانية بأعلى 
حيب  الذي  القائد  هو  مراتبها، 
هو  الطائفية،  ويكره  طائفته 
القائد الذي ال ينظر إىل اآلخرين 
والشراكة  احملبة  خالل  من  إال 
القائد  هو  واإلنسانية،  الوطنية 
سبحانه  هلل  إال  يركع  مل  الذي 
إال  قامته  تنحن  ومل  وتعاىل، 
صوته  بقي  وإنسانية،  تواضعا 
عاليا من على كل املنابر خطيبا 
فيه  سكت  زمن  يف  وصرحيا، 

اجلميع خوفا أو طمعا«.
املطالب  مفيت  »هو  أضاف: 
واملساواة،  العدالة  الوطنية يف 
والدميوقراطية واحلرية واإلصالح 
السياسي، محل القضية اللبنانية 
يف عقله وقلبه وعلى لسانه إىل 
عنها  ختلى  عندما  العامل  كل 
احلوار  جسور  وبنى  الكثري، 
والتواصل بني اللبنانيني، وكان 
املصلحة  وراء  الدؤوب  سعيه 
شعبه  ومصلحة  العليا  الوطنية 
مضت  عاما  ثالثون  وأمته. 
ولبنان ما بعد املفيت حسن خالد 
ليس أبدا لبنان الذي كان يتمناه 
أجله  من  وناضل  جاهد  والذي 
وطننا  يف  األخري.  الرمق  حتى 
مبصري  يقامر  من  هناك  اليوم 
وحاضره  الشعب  وكأن  الناس 
ومستقبله أضحيا ملكيات خاصة. 
وتوظيفات  مستشر،  فساد 
عشوائية يف القطاعات احلكومية 
السياسية  للوالءات  وفقا 
القانون  واالنتخابية على حساب 
أثقلت  واملساواة  والكفاءة 
كاهل الوطن. دين عام متعاظم 
يربك اجلميع يف كيفية معاجلته، 
والفقر يف نسبته جتاوز كل حد، 
الشباب،  أحالم  تأكل  والبطالة 
بسبب  الوطن  على  خييم  ظالم 
كهرباء،  خطة  على  توافق  أزمة 
الوطن  شوارع  أغرقت  ونفايات 
خماطرها  ودخلت  والعاصمة 
الصحية إىل حياة الناس، ولبنان 
الغين بأمطاره يواجه شحا باملياه 
فيزيد على كاهل املواطن أعباء 

أخرى ال يتحملها«.
هو  الشهيد  »املفيت  وتابع: 
يقصد  مل  الذي  بامتياز  العربي 
العرب لغاية يف نفسه وقصدها 
من أجل لبنان والوطن واجملتمع 
التقدير  كل  حيظى  كان  لذلك 

امللوك  كافة  من  والعرفان 
يدرك  كان  العرب،  والرؤساء 
أهمية اململكة العربية السعودية 
وجدة  الرياض  فكانت  ودورها 
له  دائمة  حمطات  املكرمة  ومكة 
أمر يصب يف  للتشاور يف كل 
اإلطار  هذا  ويف  لبنان،  مصلحة 
فإننا نشجب ونستنكر ما تتعرض 
السعودية،  العربية  اململكة  له 
اعتداء عسكري  من  اخلري  مملكة 
أو حتى كالمي مهما كان ومن أي 
جهة كانت. املفيت الشهيد كان 
آماله  ومعلقا  لبنان  على  خائفا 
ستعقد  اليت  العربية  القمة  على 
الرؤساء  فناشد  املغرب  يف 
القضية  حل  على  العمل  العرب 
باغتياله  القرار  فصدر  اللبنانية 
قرار  بإصدار  العربي  الرد  وجاء 

لعقد مؤمتر الطائف«.
 1989 أيار   16 »يف  وقال: 
انفجار هز بريوت يف عائشة بكار 
يد  ونالت  خالد  املفيت  فاغتيل 
اإلجرام منه ألنه كان يريد ويعمل 
للسالم واالنفتاح واحلوار ويريد 
لبنان الواحد املوحد فاهتز لبنان 
االتصال  لينقطع  األمة  واهتزت 
اللبنانيني، وحتى ال يشهد  بني 
املفيت خالد مثرة عمله السياسي 
القرار  أخذ  من  اجلامع.  الوطين 
احلرب  لتستمر  أخذه  باغتياله 
ملرحلة  بداية  وليكون  لبنان  يف 
السياسية  االغتيال  عمليات  من 
والدينية اليت استمرت حتى عام 
2005 باستشهاد الرئيس رفيق 
عاما  ثالثون  اهلل.  احلريري رمحه 
مضت وما زال اجملرم حرا طليقا 
تسأل  مكبلة  العدالة  زالت  وما 
عن العدالة، من احملزن أيضا أن 
نتكلم يف ذكرى املفيت الشهيد 
فيه  نودع  الذي  اليوم  هذا  يف 
الوطين  القائد  صفري  البطريرك 
الذي دون صفحات مشرقة من 
تاريخ هذا الوطن وبعضها كتبها 

مع املفيت الشهيد«.
العامل  القائد  »رحل  وختم: 
بيننا  ترفرف  روحه  وبقيت 
وستبقى ذكراه خالده على مدى 
أن  إال  لي  بد  وال  األجيال.  كل 
هلذه  ورعايتكم  حضوركم  أشكر 
على  الغالية  العطرة  الذكرى 
يف  ولكنين  األوفياء  قلوب 
الوقت ذاته أشعر بأنه من حقنا 
أين  امللئان  وبالفم  نتساءل  أن 
واإلسالمية  الوطنية  القيادات 
نواب  وأين  الذكرى  هذه  من 
واجمللس  بريوت  ونواب  األمة 
يستحق  أال  والوزراء،  البلدي 
وقفة  الشهيد  دم  ومنكم  منا 
فلوال  ومواقفه؟  اعتزاز مبسريته 
حسن خالد. ولوال اململكة العربية 
السعودية ملا كان الطائف وملا 
كنتم أنتم يف مواقعكم، ورمبا ما 

كان لبنان«. 

خمتلف  من  كبري  وفد  حضر 
دين  رجال  يضم  اجلبل  بلدات 
املسيحية  الطوائف  خمتلف  من 
اىل  ومواطنني،  واالسالمية 
مراسم  يف  للمشاركة  بكركي 
نصراهلل  مار  البطريرك  جنازة 

وفد كبري من اجلبل يف بكركي للمشاركة يف جنازة صفري
وصول  بانتظار  صفري  بطرس 
النائب  سيتقدمه  الذي  الوفد 
رئيس  ممثال  جنبالط  تيمور 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
اللقاء  وفد  مع  جنبالط  وليد 

الدميقراطي واحلزب التقدمي.

اإلعالمية  الدائرة  استهجنت 
يف  اللبنانية«،  »القوات  يف 
اليت  لالفتات  »التعرض  بيان، 
مثلث  لوداع  مواكبة  رفعتها 
هلل  نصر  مار  البطريرك  الرمحة 
إهمج  بطرس صفري يف منطقيت 
اهلاللية شرق صيدا،  ومستديرة 
يقيم  ال  البعض  لكون  وتأسف 
اعتبارا حلرمة املوت، ويستسهل 

القوات دانت التعرض لالفتات املواكبة 
لوداع صفري يف إهمج ومستديرة اهلاللية 

شرق صيدا
االعتداء على رموز وطنية وتارخيية 
كربى، ويستهوي ممارسة أحقاده 
يف  التعالي  من  بدال  الدفينة 
ووطنية  ودينية  روحية  مناسبة 

من هذا النوع.
االعتداء  هذا  الدائرة  وتضع 
املشني بعهدة القوى األمنية أوال 
واملراجع القضائية املختصة ثانيا 

والرأي العام ثالثا«. 
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اإلدارة  جملس  رئيس  شّدد 
»لبنك  العام  التنفيذي  املدير 
صفري  سليم  الدكتور  بريوت« 
حجم  تكبري  »وجوب  على 
املعوقات،  وإزالة  االقتصاد 
اىل  توصلنا  سياسات  خالل  من 
توفري السيولة وحتفيز االستثمار 
الوطنية ومحايتها  الصناعات  يف 
واستعادة الثقة وحتسني مستوى 
املخاطر وختفيض أسعار الفائدة 
الدورة  عجلة  إلعادة  لإلقراض، 
االقتصادية وإعادة تفعيل القطاع 
العقاري«. وأكد احلاجة إىل »إبقاء 
لبنان كبلد جاذب للودائع وليس 
هلروبها«، ودعا إىل »إعادة إحياء 
منطقة  بإجياد  املتعّلق  املرسوم 

مصرفية حّرة ضمن املصارف«.
كالم صفري جاء يف مؤمتر صحايف 
األمني  حضور  يف  اليوم  عقده 
العربية  املصارف  الحتاد  العام 
الصحافة  ونقيب  فتوح،  وسام 
الكعكي، ونقيب احملررين  عوني 
من  وحشد  القصيفي،  جوزف 
اإلعالم  وسائل  وممثلي  مندوبي 

احمللية واالقليمية والدولية.
ثقته  كلمته،  يف  صفري  وأكد 
النقدي  بالوضع  وتفاؤله 
مشددًا  واملالي،  واملصريف 
على أن »أي طلب من املصارف 
بالتعاون واملشاركة يف ختفيض 
يكون  أن  جيب  الدين،  عبء 
موضوعيًا وطوعيًا وبالتنسيق مع 
مجعية املصارف ومصرف لبنان، 
على  سلبًا  التأثري  يأتي  لئال 

تصنيف لبنان االئتماني«.
وأكد أن »املصارف مل تقّصر مرة 
يف مساندة الدولة، وسّددت عام 
دوالر  مليار   2 قيمته  ما   2018
كضرائب، إال أن عبء االزدواجية 
سنة  منذ  املفروض  الضريبية 
2017 ساهم يف اخنفاض عائدات 
املصارف وقاربت نسبة الضريبة 
ضريبة  إليها  يضاف   %40
10% على التوزيع، ما يعين أن 
اإلصرار على رفع نسبة الضريبة 
إىل 10% سريفع معدل الضريبة 
الفعلي إىل 50% وأكثر، مقارنة 
األخرى،  القطاعات  على  بـ%17 
إىل  الضريبة  هذه  نسبة  وتصل 
املصارف  على   %75 من  أكثر 
يهّدد  ما  واملتوسطة  الصغرية 
ضرورية  وهي  استمرارها 

لالقتصاد الوطين«.
وحذر من أن »زيادة الضريبة على 
فوائد الودائع سيطال املودعني 
الذين  والصغار  املتوسطني 
يعتمدون على الفوائد يف حياتهم 
املودعني  سيطال  كما  اليومية، 
خيارات  ميتلكون  الذين  الكبار 
اخلارجية،  األسواق  يف  متعددة 
كذلك ودائع غري املقيمني، فيما 
ال  الودائع  جذب  هو  املطلوب 

»إلعادة إحياء مرسوم املنطقة املصرفية احلـّرة ضمن املصارف«
سليم صفري: حباجة إلبقاء لبنان كبلد 

جاذب للودائع وليس هلروبها

تهريبها«.
إحياء املرسوم  »إعادة  ودعا إىل 
مصرفية  منطقة  بإجياد  املتعلق 
ما  املصارف  ضمن  من  حرة 
يشجع على استقطاب ودائع غري 
مالية  سياسة  ضمن  املقيمني 

واقتصادية هادفة«.
على  »التضييق  صفري  وعارض 
مصرف لبنان أو التدخل يف آلية 
عمله«، داعيًا إىل »تعزيز مكامن 
واقتصادنا  مؤسساتنا  القوة يف 
االقتصاد  عناصر  ضرب  ال 
اجلميع  مناشدًا  فيها«،  والقوة 
إرعاب  عن  والكف  الثقة  »تعزيز 
االفرتاضي«،  باالنهيار  الناس 
املصارف  مجعية  مواقف  مؤيدًا 
توازن  رؤية  من  تتضّمنه  ملا 
واحملافظة  الوطن  مصلحة  بني 
الناشط  املصريف  القطاع  على 

واملنتج.
من  فقال  الكعكي  أما  الكعكي: 
»البنوك  أن  يف  شك  ال  جهته: 
أهم  من  أصبحت  اللبنانية 
مسعة  وهلا  املنطقة  يف  البنوك 
أن  ننسى  أال  وعلينا  جدًا،  جيدة 
السرية املصرفية اليت يتمتع بها 
القطاع  منو  على  ساعدت  لبنان 
يف  وعلينا  وتطّوره.  املصريف 
هذه الظروف أن نتمسك بنظامنا 
البديل  ألن  واالقتصادي  املالي 
هو النظام االشرتاكي والشيوعي 

الذي أثبت فشله يف العامل.
بريوت  »بنك  إىل  وأشار 
استطاع  االنفتاحية  وبسياسته 
العاملية  األسواق  يقتحم  أن 
أوسرتاليا  دولة  إىل  حيث وصل 
األساسي  املالي  الرابط  وأصبح 
بني اللبنانيني يف بالد االغرتاب 
الصعوبات  ظل  لبنان، يف  وبني 
حتويالت  إىل  بالنسبة  األمريكية 

الدوالر.
القصيفي  حتدث  ثم  القصيفي: 
صفري  سليم  الدكتور  فقال: 
بنك بريوت  ادارة  رئيس جملس 
مصرفيًا  ليس  العام  ومديره 
فحسب، بل هو رجل ذو اهتمامات 
العام،  الشأن  تطاول  متنّوعة 
وتالمس املشروعات الرائدة اليت 
تعزز ثقة اللبناني بوطنه وترسخ 
الزمن  هذا  يف  بأرضه  ارتباطه 

الصعب.
ال  »مسؤوليته  أن  إىل  ولفت 
بل  الدولة،  متويل  على  تقتصر 
سياسات  وضع  إىل  تتعداها 
اإلقراض  عمليات  يف  تنموية 
مؤكدًا  والدعم«،  والتسليف 
وميتلك  مفلسًا  ليس  »لبنان  أن 
إذا  الراهنة  األزمة  جتاوز  عناصر 
جذرية  إصالح  بعملية  القيام  مت 
من  تنال  أال  على  وحقيقية 
توسيع  إىل  تتجه  بل  الرواتب 

قاعدة االقتصاد«.

د. سليم صفري

أو  »أيفون«  هاتف  بني  فرق  ال 
التشغيل  نظام  يستخدم  هاتف  أي 
بنظام  العاملة  اهلواتف  أو  »أندرويد« 
هم  املستخدمني  كل  »ويندوز«... 
عرضة للتجسس. آخر ما ظهر يف هذا 
شركة  متّكن  عن  الكشف  هو  اجملال 
إسرائيلية من استخدام نظام االتصال 
لزرع  »واتساب«،  لتطبيق  الصوتي 
كان،  أيٍّ  هاتف  يف  جتسس  برنامج 
وحتويل هذا اهلاتف إىل جهاز جتسس 

على حامله!
ثغرة برجمية يف إصدارات »واتساب« 
السابقة، اكُتِشَفت يف األول من الشهر 
احلالي، مسحت لكل من ميتلك برنامج 
جتسس خاص من شركة )أن أس أو( 
اإلسرائيلية، بأن يهاجم هاتف الضحية 
أو   ،»VOIP»الـ خاصية  استخدام  عرب 
ما يعرف خبدمة االتصال يف واتساب. 
كل ما على اجلهة املهامجة فعله، أن 
تتصل عرب برنامج شركة )أن أس أو( 
على  ُردَّ  إن  يهم  ال  الضحية.  بهاتف 

الرقمي أن ختلق برنامج جتسس  جهًة ثالثة ذات خربة يف اخلبث 
يدخل عرب حزمة األصفار واآلحاد لتزرع يف هاتف الضحية وتكشفه 

أمام اجلهة املهامجة.
 BIg( يف احملصلة، حنن نعيش اليوم يف عصر البيانات الضخمة
Data(، غري أن البيانات أو األرقام وحدها ال تكفي. لنأخذ مثاًل 
رقم 30، ماذا يعين؟ ال شيء. ولكن إذا قال أحدهم إن عمره 30 
اجلامعة كان يقول  الربجمة يف  أساتذة  أحد  سنة، فهذه معلومة. 
لطالبه: »مع الوقت تكتشفون أن وظيفتنا كبشر على سطح هذا 
آخر  وال شيء  معلومات،  إىل  وحتويلها  البيانات  الكوكب، جتميع 
التواصل  مهم«. املعلومات باتت بغالبيتها موجودة على وسائل 
االجتماعي. واألطماع يف معلومات املستخدمني كبرية، فكيف إذا 

ما ارتبطت هذه األطماع بكيان حمتل كإسرائيل؟

خطورة املوقف الحالي
عندما تريد جهة ما قرصنة هاتف أحدهم أو حاسوبه، يكون االتكال 
يف أغلب األحيان على غباء املستخدم أو قلة معرفته جبوانب العامل 
أن  غري  ذلك،  لفعل  القراصنة  استخدمها  عدة  أساليب  الرقمي. 

ثالثة منها تربعت على عرش الوسائل املسخدمة:
تقنية الـKeyLOgger. تقوم هذه التقنية على زرع برنامج خمفي 
األثر داخل حاسوب املستخدم أو هاتفه، وهي جتري عرب استخدام 
شخص قادر على الولوج إىل جهاز الضحية لزرع الربنامج، أو عرب 
دمج الربنامج بصورة أو مبلف ما وإرساله عرب اإلمييل أو أية وسيلة 
لنقل املعلومات، وفور فتح الضحية للملف جيري تنصيب الربنامج 
تلقائيًا. يسجل هذا الربنامج كل ما يكتبه املستخدم - الضحية على 
جهازه ويأخذ صورًا للشاشة ليعود ويرسل كل تلك املعلومات إىل 

املقرصن.
تقنية الـPhIshIng. تعتمد هذه التقنية على خداع الضحية، وهي 
 ،sOcIaL engIneerIngالـ عليه  يطلق  أكرب  أسلوب  من  جزء 
بغية  الضحية  إلكرتوني إىل حساب  بريد  إرسال  جيري فيها مثاًل 
سرقة كلمات املرور اخلاصة به وأرقام بطاقاته االئتمانية. يأتي 
يبدو وكأنه صادر عن جهة رمسية  احلالة بشكل  الربيد يف هذه 
حقيقية، ويكون حمتواه مثاًل، إن الربيد اإللكرتوني اخلاص حباجة 
إىل إعادة كتابة كلمة املرور، وهكذا يقوم املستخدم - الضحية 
بفعل ذلك من دون انتباه منه إىل أنه يسلم كلمات مروره إىل 

مقرصن.
من  األسلوب  هذا  ُيَعّد   .sOcIaL engIneerIngالـ أسلوب 
األصعب، وهو حباجة إىل فريق عمل من القراصنة ومن احملللني 

النفسيني. 
وعادًة ما ُيستخَدم هذا األسلوب مع »الشخصيات العامة«. تدرس 
اجلهة املقرصنة ملف الضحية وحتّلل منط حياته وتفكريه. وميكن 
إىل  أصدقاء  إدخال  عرب  به  اخلاصة  املرور  كلمات  على  احلصول 
اليت جيري جتميعها  املعلومات  أو عرب حتليل  منه  والتقرب  حياته 
عنه، واستنباط الكلمات اليت من املمكن أن يستخدمها ككلمات 

مرور.
اجلديد يف ما قامت به جمموعة )أن أس أو( اإلسرائيلية، أن الثغرة 
اليت بني يديها ال حتتاج إىل كل اجلهد املذكور سابقًا، وهي حلم 
كل جهة استخبارية يف العامل، إذ كل ما عليها فعله بعد امتالك 
للتنصت عليه  الواتساب،  الضحية عرب  التجسس، مهاتفة  برنامج 

وحتديد مكانه.

إسرائيل تقرصن »واتساب«:
هـواتـفكم جـواسـيس عـليكم!

علي عواد

طلبت شركة »واتساب« من مستخدمي التطبيق تحديثه، زاعمة أّن ذلك يحّل املشكلة

شركة  من  اململوك  واتساب 
الوقت إلغالق  فايسبوك يسابقون 
الثغرة، اسُتهِدف هاتف حماٍم يعمل 
يف جمال حقوق اإلنسان مقيم يف 
اململكة املتحدة، باستخدام الطريقة 

نفسها.

كيف يجابه واتساب املشكلة؟
نهاية  عطلة  خالل  الثغرة  عاجلت  أنها  زعمت  »واتساب«  شركة 
التطبيق  من  آمنة  نسخة  أمس  من  أول  وأرسلت  األسبوع، 
للمستخدمني لتحديث هواتفهم بها. وأرسلت بيانًا إىل مستخدميها 
وقال  السبب.  ذكر  دون  من  التطبيق  حتديث  على  لتشجيعهم 
مجيع  على  اهلجوم  هذا  »حيتوي  تاميز«:  لـ«فاينانشيال  فيسبوك 
احلكومات  مع  بالعمل  معروفة  خاصة  لشركة  املميزة  السمات 
لتقديم برامج جتسس تستولي على وظائف أنظمة تشغيل اهلواتف 

احملمولة«.
مكمن الضعف

معًا. من دون  للسخرية ولالستهزاء  مثرية  ذاتها  الثغرة حبد  إن 
كل  »ثقيلة«،  برجمية  مصطلحات  استخدام  دون  ومن  تضخيم 
وآحاد  أصفار  بشكل  هي  احلاسوب  على  املوجودة  املعلومات 
 VOIP –(الـ وتقنية  أيضًا،  حاسوب  هو  الذكي  اهلاتف  و1(.   0(
VOIce OVer IP( تعين نقل الصوت عرب الـ IP. الصوت املنقول 
هنا، عبارة عن سلسلة من األصفار واآلحاد ينقل عرب اإلنرتنت إىل 
هاتف الشخص املراد االتصال به. املشكلة أن احلزمة أو احلقيبة 
اليت تنقل بها سلسلة األصفار واآلحاد مل تكن مغلقة جيدًا، وميكن 

    الثغرة مّكنت 
الشركة اإلسرائيلية 
من تحميل االتصال 
الصوتي برنامج 

تجسس

املكاملة أو ال. ولزيادة الطني بلة، خيتفي الرقم املتصل من قائمة 
الضحية جاسوسًا  البساطة يصبح هاتف  بهذه  تلقائيًا.  املكاملات 

عليه ومن ممتلكات اجلهة املهامجة.
حول  مستخدم  مليار  ونصف  مليار  حنو  واتساب  تطبيق  يستخدم 
إىل  بالنسبة   V2.19.51 قبل  ما  التطبيق  إصدارات  كل  العامل، 
اليت  اهلواتف  إىل  بالنسبة   V2.19.134 وإصدار  أيفون  هواتف 
تستخدم نظام التشغيل أندرويد وإصدار V2.18.348 بالنسبة إىل 
يوجد حتى  التشغيل ويندوز غري حمصنة. ال  نظام  اهلواتف ذات 
يقول  املستخدمني.  أعداد  من  اخلرق  حلجم  كامل  تقدير  الساعة 
eset( ملوقع   - من شركة  الرقمي  األمن  )خبري يف  موور  جايك 
وعصابات  أو(  أس  )أن  على شاكلة  املنظمات  »إن  »فوربس«: 
العامل الرقمي لن تتوقف عن البحث إلجياد الثغر يف التطبيقات 
املستخدمة من قبل مجاهري املستخدمني حول العامل بغية احلصول 
هو  مستخدم  »كل  أن  يضيف  املعلومات«.  من  كمية  أكرب  على 
عرضة لتحديد موقعه أو للتنصت عليه، ولكن اخلوف احلقيقي هو 
على املستخدم املرصود من قبل اجلهة املهامجة. حتى الساعة ال 
باخلري  يبّشر  ما  وهذا  ُقرئت،  قد   )chats( احملادثات  أن  يبدو 
لناحية خاصية تشفري احملادثات املوجودة يف واتساب. ومع ذلك، 
إن تثبيت برنامج حتديد املوقع والتنصت على األجهزة املستهدفة 
ُيَعّد »إجنازًا رائعًا«، على حد قوله، الفتًا إىل أن هذا رمبا اسُتخِدم 

عدة مرات قبل اكتشافه.
يف وقت متأخر من يوم األحد املاضي، بينما كان مهندسو تطبيق 
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On Thursday 11 April, the Arab 
Bank Australia and George 
Khouzame Group’s annual char-
ity event was held in support of 
the Sydney Children’s Hospitals 
Foundation, raising money for 
an unparalleled Australian initia-
tive, Zero Childhood Cancer
Over 270 caring individuals 
braced for an experience prom-
ising breathtaking views, high 
fashion and exquisite food and 
the 2019 Charity Brunch deliv-
ered nothing less. 
Renowned for taking a ‘game-
changing’ approach, Zero Child-
hood Cancer is the most ambi-
tious childhood cancer initiative 
ever undertaken in Australia. 
This program is led by Children’s 
Cancer Institute and the Kids 
Cancer Centre at Sydney Chil-
dren’s Hospital Randwick, bring-
ing together all major Australian 
clinical and research groups 
working in childhood cancer to 
offer Australia’s first ever per-
sonalised medicine program for 
children with high-risk or re-
lapsed cancer.
The personalised approach is 
what sets Zero Childhood Cancer 
apart and makes it so exciting. 

Arab Bank Australia & the George Khouzame Group Charity Brunch 
2019 raised $78,650 for the Sydney Children’s Hospital Foundation

The challenge in curing every 
child is that every child’s cancer 
is unique. A treatment that works 
for one child may not work for an-
other. By analysing each child’s 
unique cancer cells and finding 
therapies that specifically target 
these cells (‘targeted therapy’), 
this program gives each child 
the best chance of survival while 
at the same time minimizing their 
risk of debilitating side effects. 
This crucial program and the 
people behind it are now $76,850 
closer to making valuable prog-
ress.
With the support and unwav-
ering generosity of corporate 
sponsors, individual patrons 
and donors including the likes of 
Bowerhaus, Virgin Airlines, the 
Art Gallery Society of NSW, Aus-
tralian Settlements Limited, Joh 
Bailey, House of K’Dor, Hotel In-
tercontinental Double Bay, Greg-
ory Jewellers, Bulgari, Christian 
Louboutin, Gucci and Cosmopol-
itan Shoes, Ethan Group, Dimen-
sion Data/Oakton, TBH, Madison 
Marcus, Holdmark, Construction 
Consultants and First National 
Dee Why – to name a few - Arab 
Bank Australia and the George 

Khouzame Group were able to 
raise this incredible amount to 
assist with the Foundation’s re-
search initiatives into childhood 
cancer. 
Special guests on the day in-
cluded Professor The Honour-
able Dame Marie Bashir, The 
Honourable John Ajaka MLC, 
Lebanese Consul General Char-
bel Macaron and Mrs Joelle Mac-
aron, Mrs Jenny Morrison, wife 
of Australian Prime Minister The 
Honourable Scott Morrison, Mrs 
Sandra Sidotti wife of the Hon-
ourable John Sidioti and Profes-
sor Leslie White. 
“It is, without a doubt, one of 
the most heartfelt and close to 
home causes I’ve ever partaken 
in.” says Joseph Rizk OAM, Man-
aging Director and CEO of Arab 
Bank Australia.
Hostesses of the event, Mrs 
Maureen Rizk of Arab Bank Aus-
tralia and Ms Pricilla Khouzame 
(on behalf of Mrs Julie Khou-
zame) of the George Khouzame 
Group, both shared their dev-
astating encounters with can-
cer, with Mrs Rizk expressing 
her gratitude to the Foundation 
after her son’s journey through 
Randwick hospital when he was 
diagnosed with a brain tumor at 
the age of 10, “We credit the sur-

geons, doctors and nurses at the 
Sydney Children’s Hospital for 
providing our son and our fam-
ily the strength to pull through 
such a traumatic event. The staff 
were absolutely wonderful and 
supportive, especially for the 
parents who themselves need 
support.”
Ms Khouzame ended her speech 
by sharing a quote, “Never un-
derestimate the power of dreams 
and the influence of the human 
spirit. We are all the same in this 
notion: the potential for great-
ness lives within each of us.”
The Zero Childhood Cancer ap-
proach holds the promise of one 
day curing every child of cancer 
and giving them the best pos-
sible quality of life. Arab Bank 
Australia and the George Khou-
zame hold fast to supporting 
initiatives like these, which pro-
mote the foundation of both their 
organisations – being there for 
the people and supporting the 
communities they serve. 
This release was composed by 
representatives of Arab Bank 
Australia with the imprimatur of 
all related parties, including the 
George Khouzame Group and 
The Sydney Children’s Hospitals 
Foundation. For more informa-
tion, contact Rita Njeim, Market-

ing & Events Manager, on 9377 
8900 or email rita.njeim@arab-
bank.com.au. Arab Bank Austra-
lia Limited ABN 37 002 950 745.
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خطة ملوريسون بكلفة 500 مليون دوالر لدعم مشرتي املنزل االول
االئتالف،  حكومة  خلطة  ميكن 
مليون   500 قيمتها  البالغة 

املنزل  مشرتي  لدعم  دوالر 
األول الذين ليس لديهم ودائع 

أن  يكفي،  مبا  كبرية  إسكان 
جتعل البنوك ترفع أسعار الفائدة 

أيار/مايو، سيدني:  االثنني 13 
االخضرار  مظهر  ساعد  لقد 
سيدني  ملنتزهات  الوارف 
ظروف  إخفاء  يف  وحدائقها 

اجلفاف املستمر للمدينة.
الكربى  سيدني  منطقة  تعاني 
السد  ومستويات  اجلفاف  من 
كان  مما  أكرب  بسرعة  تنخفض 
ذلك،  مع  عقود.  خالل  حيصل 
ثلثْي  أن  جديد**  حبث  كشف 
 )%62( تقريبًا  سيدني  سكان 

جيهلون الظروف احلالية.
الذي  البحث  معلومات  وتشري 
مياه سيدني**  َكلفت مصلحة 
بإجرائه إىل أن األمطار الغزيرة 
آذار/ شهر  يف  هطلت  اليت 

الوعي  قلة  مارس ساهمت يف 
الناس )%19(  أن  هذه، وإىل 
مشكلة  اجلفاف  بأن  يعتقدون 
النائية  املناطق  يف  تؤثر 

واألرياف فقط. 
 Melinda املياه  وزيرة 
Pavey رأت أنه من خالل النظر 
حول سيدني ميكن فهم أسباب 
غياب أهمية احلفاظ على املياه 

من قائمة األولوليات.
 Pavey السيدة  وأضافت 
أكثر  من  بعضًا  خنترب  »لكننا 
السجل  يف  املدّونة  احلاالت 
بعض  هناك  كان  فيما  جفافًا. 
بعض  يف  اجليدة  األمطار 
فإن  آذار/مارس،  يف  املناطق 
إمجااًل  عندنا  السد  مستويات 

مستمرة باالخنفاض«.
احلاجة  تكن  مل  »لذلك  وقالت 
لتضامن  األهمية  بهذه  يومًا 
جمتمعات منطقة سيدني الكربى 
مع  وإيالوار  ماونتز  والبلو 
يف  املساعدة  أجل  من  بعضها 

توفري املياه«.
املسؤولة التنفيذية عن اجلفاف 
 Catherine لدى مياه سيدني
إحدى  أن  إىل  أشارت   Port
النتائج املفاجئة للبحث هي أن 
سكان   )%26( ربع  من  أكثر 
بأن  يعتقدون  ال  سيدني  غرب 

اجلفاف سيؤثر عليهم.
»لقد   Port السيدة  وقالت 
كان نيسان/أبريل حتديدًا شهرًا 
الرصد  مكتب  وتوقعات  جافًا 
اجلوي هي يف أن تكون احلرارة 
ظروف  استمرار  مع  متوسطة 

اجلفاف«.
»خالل األشهر الـ 18 املاضية، 
رأينا بعضًا من أدنى مستويات 
التدفق إىل مستجمعات السدود 
كما   »1940 العام  قبل  ما  منذ 
سد  خمزون  »جمموع  أضافت. 
سيدني حاليًا هو حواىل %54، 
كل   %0.4 مبعدل  يهبط  وهو 

أسبوع«.
مياه  خلدمات  التنفيذي  املدير 
 ،adaM lovell سيدني، 
أفكار  اّتباع  على  اجملتمع  شّجع 
احلفاظ  أجل  من  املياه  لتوفري 

على خمزون املياه.
»هناك   lovell السيد  وقال 

للمساعدة  الطرق  من  الكثري 
رؤوس  من  املياه:  توفري  يف 
االقتصادية  االستحمام  مرشات 
اجلديدة  الري  وتكنولوجيا 
إىل  اخلارج،  يف  االقتصادية 
املياه  استخدام  تصنيفات 
اجلاليات  على  امللصقة 
موقع  مع  ابدأوا  والغّساالت. 
ملعرفة  سيدني  مياه  مصلحة 

املزيد«.
األلفية  جفاف  »منذ  وأضاف: 
يستمر   ،)2009  -  2001(
باستخدام  اجملتمع  يف  كثريون 
املياه بشكل حكيم داخل املنزل 
وخارجه. لكنَّ نواحٍ  كثرية من 
أسرتاليا تعاني من ظروف جفاف 
أسوأ بكثري من جفاف األلفية«.

مياه  مصلحة  حبث*  كشف 
سيدني:

• الشك باجلفاف: على رغم مرور 
اجلفاف  ظروف  بأشد  سيدني 
املدّونة يف سجالتها، فإن نصف 
 )%47( تقريبًا  املدينة  سكان 
ال يعرفون أننا يف حالة جفاف، 
وكثريون غري متأكدين من ذلك 

.)%15(
• النظرة إىل اجلفاف: مييل الناس 
حنو االعتقاد بأننا نكون يف جفاف 
من  القليل  هناك  يكون  عندما 
خالل  املطر  يهطل  ال  أو  املطر 
مدة زمنية طويلة )72 %(، بداًل 
من األوقات اليت تشهد أمطارًا 
قليلة أو ال أمطار فوق السدود 
إىل  رمّبا  يشري  هذا   .)%  49(
أن املطر يف مكان عيش الفرد 
إىل  النظرة  يؤثر يف  الذي  هو 

اجلفاف.

سكان املدينة غري قلقني: مبا   •
أنهم حماطون مبنتزهات وحدائق 
 )%26( ربع  من  أكثر  خضراء، 
سكان املدينة ال يعتقدون بأن 
وواحد  عليهم،  سيؤثر  اجلفاف 
من كل مخسة أشخاص )%19( 
يعتقدون بأن اجلفاف يؤثر فقط 

يف املناطق النائية والريفية.
املياه:   بتوفريات  استخفاف   •
اجلفاف مشكلة كبرية، وهو يؤثر 
على الوالية برّمتها، لكن حواىل 
أشخاص  مخسة  كل  من  واحد 
)18%( ال يعقتدون بأن جهود 
املياه تصنع فرقًا، على  توفري 
الناس  ثلثْي  حواىل  أن  رغم 
بإمكانهم  أنه  يعرفون   )%60(

خفض استخدامهم للمياه.
ال قيمة مالية للماء: على رغم   •
احلاجة  بقدر  املياه  إىل  احلاجة 
إىل الغذاء من أجل البقاء، أكثر 
من واحد من كل 10  أشخاص 
ألنه  املاء  يوفرون  ال   )%12(
النفقات  كإحدى  إليه  ُينظر  ال 

الرئيسية للمنزل.
حول  املعلومات  من  ملزيد 
مستويات سد سيدني، واحلفاف 
احلالي وكيفية توفري املياه يف 
loveWater. زوروا  املنزل 

.Sydney
تعداد  كون  إىل  باالستناد   *
الكربى  سيدني  منطقة  سكان 

هو أكثر من 5 ماليني نسمة
سيدني  مياه  مصلحة  ** حبث 
 Kantar قبل  من  أجري 
PubliC، نيسان/أبريل 2019، 
من  شخص   1000 مستطلعًا 
أكثر  أعمارهم  سيدني  سكان 

من 18 سنة.

أكثر من 3 ماليني*  شخص من سكان سيدني جيهلون ظروف اجلفاف احلالي

ال تـزال سـيدني فـي جـفاف على رغم هطول املطر يف آذار/مارس  

بنسبة 1 يف املئة لتغطية تكاليف 
مثل هذه القروض ذات املخاطر 
العالية ورمبا ردع املقرضني عن 

املشاركة يف اخلطة.
من  فقط  أيام  أربعة  فقبل 
االنتخابات الفيدرالية، ميكن أن 
االئتالفية  اإليداع  خطة  تشهد 
واليت  االول   املنزل  ملشرتي 
كانت مدعومة من حزب العمال، 
املئة  يف   95 بنسبة  قروًضا 
حيصل  اليت  العقار  قيمة  من 
األول.  املنزل  مشرتو  عليها 
لكن حمللني قالوا إن مثل هذه 
على  البنوك  ستجرب  القروض 
ختصيص املزيد من رأس املال 
يقلل من  املخاطر، مما  لتغطية 

رحبيتها.
التأمني  صناعة  اشتكت  كما 
عدم  من  العقاري  الرهن  على 
احلكومة  من  استشارة  وجود 
أن  ورأت  اخلطة،  بشأن 
االكتتاب اجلزئي للحكومة ملثل 
هذه القروض قد يسرق أعمال 

التأمني على الرهن العقاري.
حتمل  على  القدرة  وسيطرت 
بداية  على  اإلسكان  تكاليف 
احلملة  من  األخري  األسبوع 
رئيس  قال  حيث  االنتخابية، 
يوم  موريسون  سكوت  الوزراء 
البنوك  إن  املاضي  االثنني 
تتمكن  حتى  القروض  ستدير 
التخلف  خماطر  على  احلكم  من 

عن السداد.
وقال رئيس الوزراء إنه قد يتم 
إذا كان هناك  توسيع املخطط 

طلب كاف.
وستشهد اخلطة، اليت أعلن عنها 
األحد،  يوم  موريسون  السيد 
الفيدرالية  احلكومة  تعمل  أن 
كضامن ملا يصل إىل 10 آالف 
من مشرتي املنزل األول الذين 
لديهم إيداع يرتاوح بني 5 يف 
املئة و 19 يف املئة ويكسبون 
دوالر  ألف   125 إىل  يصل  ما 
ألف   200 و  لألفراد،  سنوًيا 
دوالر لألزواج ، مما يوفر هلم 
حوالي 10 آالف دوالر يف تأمني 

الرهن العقاري للمقرضني.
إنهم  مصرفيون  اعلن  وبينما 
ينتظرون املزيد من التفاصيل، 
قالوا إن القروض يف إطار اخلطة 
ميكن أن جتذب رسوم رأس مال 
بالقروض  مقارنة  بكثري  أعلى 
ودائع  بإيداع  العمالء  قام  اليت 
أكرب فيها أو أخذوا تأمني الرهن 

العقاري للمقرضني.
إذا متت زيادة ما يسمى مبخاطر 
الرهن العقاري من 25 إىل 50 
يف املئة على قرض بقيمة 475 
ألف دوالر ، فسوف حيتاج البنك 
إىل فرض رسوم اعلى تصل إىل 
املنزل  املئة على قرض  1 يف 
نفس  على  احلفاظ  أجل  من 

العائد على األسهم.
إن  قالوا  املصرفيني  أن  غري 
لوزن  خمتلفة  قواعد  هناك 
القروض  على  مطبقة  املخاطر 
الرهن  على  التأمني  مع 
مقارنة  الكربى  للبنوك  العقاري 

باملقرضني اإلقليميني.
مجعية  من  وايت  بيرت  قال 
السماسرة املاليني يف أسرتاليا 
الربنامج سيعتمد على  إن جناح 
بتشديد  قامت  اليت  البنوك 
أعقاب  يف  االئتمان  سياسات 

حتقيق املفوضية امللكية.
يف  االقتصادي  اخلبري  وقال 
بنك ubS ، جورج تارينو ، إن 
ما  يضيف  أن  ميكن  الربنامج 
يصل إىل 3 مليارات دوالر من 
قروض  على  اإلضايف  الطلب 
التأثري  وصف  لكنه  اإلسكان، 
إمجالي  مقابل  »صغري«  بأنه 
اإلسكان  قروض  على  التأمني 
مليار   227 البالغة  السنوية 

دوالر.
تارينو يف مذكرة  السيد  وقال 
على  يتعني  يزال  »ال  للعمالء 
بتقييمات  الوفاء  املقرتضني 
املسؤولة،  واالئتمان  اإلقراض 
وبالتالي فإن هذا ال حيدث فرًقا 

جوهرًيا يف نظرتنا«.
ويف نيوزيلندا ، حيث مت اعتماد 
اخلطة بالفعل، كان هناك عدد 
متزايد من القروض اليت حصل 
مع  األول  املنزل  عليها مشرتو 
 .WeStPaC البنوك مبا يف ذلك
ومع ذلك ، كان بنك نيوزيلندا 
مل  اليت  الكربى  البنوك  أحد 

تشارك.
»نظرنا  بيان  يف  البنك  وقال 
 WelCoMe hoMe خطة  إىل 
أننا  شعرنا  لكننا  املاضي،  يف 
طموحات  دعم  على  قادرون 
عمالئنا يف املنزل األول بطرق 

أخرى«.
 17،688 من  أكثر  اكتتاب  ومت 
قرًضا منذ أن قدمت نيوزيلندا 
 ،2003 عام  يف  اخلطة  هذه 
اإلسكان  شركة  أعلنت  حيث 
بنسبة  ارتفاع  عن  النيوزيلندية 
21 يف املئة يف هذه القروض 

يف العام املالي 2018.
زيادة  بشأن  قلق  هناك  وكان 
سداد  عن  التخلف  يف  حمتملة 
من  ألن  اخلطة،  مبوجب  الديون 
املرجح أن يتخلف بعض مشرتي 
التسديد  عن  األول  املنزل 
حيصلون  الذين  أولئك  وخاصة 

على قروض كبرية.
وأصر، وزير التجارة والسياحة 
واالستثمار، سيمون برمنغهام، 
على أن القواعد اليت تستخدمها 
البنوك لتقييم اجلدارة االئتمانية 
الودائع  ضمان  وأن  تتغري  لن 
احلكومية لن يستخدم إال ألولئك 
القرض  خدمة  ميكنهم  الذين 

بشكل صحيح.
وقال السناتور برمنغهام: »إن 
الذي  التقييم  تغري  ال  اخلطة 
للتحقق  البنوك  به  ستلتزم 
مما إذا كان بإمكان شخص ما 

سداد القرض«.
اخلزانة  وزير  أيًضا  أيد  بدوره 
اخلطة،  بوين،  كريس  للظل، 
هناك  سيكون  أنه  موضًحا 
منخفض  افرتاضي  مستوى 

للغاية.
تعمل  أن  نتصور  »حنن  وقال 
اخلطة كما منوذج غرب أسرتاليا. 
تقريًبا،  موجود  غري  التقصري 
اخلطة  تصميم  مت  األدنى.  احلد 
لضمان احلد األدنى االفرتاضي. 
االفرتاضي هو أقل من املتوسط   

يف سوق اإلسكان األوسع«.
اخنفض اإلقراض للسكن بنسبة 
وفقًا  آذار،  يف  املئة  يف   3.2
مكتب  عن  الصادرة  لألرقام 
يوم  األسرتالي  اإلحصاءات 
أكثر  وذلك  املاضي،  االثنني 

من ارتفاع الشهر املاضي الذي 
كان بنسبة 2 يف املائة.

وسجل عدد التزامات اإلقراض 
املنازل  مشرتي  إىل  املقدمة 
مالكوها  يشغلها  اليت  األوىل 
حيث  نسبًيا،  صغرًيا  اخنفاًضا 
املئة،  0.5 يف  بنسبة  اخنفض 
غري  املنزل  مبشرتي  مقارنًة 
بنسبة  اخنفض  والذي  األول، 

3.3 يف املائة.
الكربى  األربعة  البنوك  كانت 
الثانية  الدرجة  من  واملقرضون 
األسرتالية  املصرفية  واجلمعية 
واسع  نطاق  على  داعمني 
إىل  الرامية  السياسة  ألهداف 
جذب املزيد من مشرتي املنازل 

األوىل إىل السوق.
يريدون  إنهم  قالوا  ومع ذلك، 
حول  التفاصيل  من  املزيد 
بها  ستعمل  اليت  الطريقة 
السياسة يف املمارسة العملية.

من  كريستوفر  لويس  وقال 
SQM reSearCh ، إن هناك 
املعلومات  من  مزيد  إىل  حاجة 
ستعتمد  اخلطة  أن  من  حمذرا 

على تعاون البنوك.
انها  كريستوفر   السيد  واعلن 
البنوك  تعاون  على  »ستعتمد 
اليت مل تكن متعاونة مبا يكفي 
إىل  إشارة  يف  املاضي«  يف 
نظام القدرة على حتمل تكاليف 
تقدميه  مت  الذي  الوطين  اإلجيار 
السابقة  العمال  حكومة  ظل  يف 

بقيادة كيفن راد.
ما  إىل فهم  »حنن حباجة  وقال 
هي حدود التسعري ، كل منطقة 
احلكومة  أن  أرى  حدى.  على 
املنازل  استهداف  فقط  تريد 
على مستوى الدخول..من خالل 
قراءتي ، قد تعمل )اخلطة( مثل 
البنوك  إيداع كانت بعض  سند 

قد رفضته يف املاضي«.
هو،  قيل  »ما  يقول  واضاف 
تعمل،  ان  )اخلطة(  ميكنها 
إىل  بالنسبة  إجيابية  خطوة  إنها 
إذا  ألنه  األول  املنزل  مشرتي 
يقوم  فسوف  البنوك،  تعاونت 
بتوفري  األول  املنزل  مشرتو 

التأمني على الرهن العقاري.«
الرئيس  لورانس  مايكل  وقال 
املصرفية  للجمعية  التنفيذي 
إن  العمالء  قبل  من  اململوكة 
السياسة  هذه  تدعم  اجلمعية 
إنشاؤها  أنها قد مت  تعتقد  وال 
إلحلاق األذى بقطاع التأمني أو 

تعطيله.
»حنن  لورانس  السيد  وقال 
تريد  ال  احلكومة  أن  نفهم 

.»lMi تقويض سوق
من  الذي  األصغر  البنوك  أحد 
هذا  من  تستفيد  أن  املتوقع 
الذي   RACQ بنك  هو  اإلعالن 
لديه 76 ألف عميل، حيث يقوم 
العقاري  الرهن  سجل  بتطوير 
اخلاص به بأرقام مضاعفة ويريد 

منح املزيد من القروض.
»إن  باغنال  السيدة  وقالت   
اليت  مثلنا  األصغر  البنوك 
تسعى لتكون قادرة على جذب 
املزيد من مشرتي املنزل األول 
السوق، مل يسبق وعرضنا  إىل 
من  املئة  يف   80 من  اكثر 

القروض«.
هناك  »نعم  تقول:  واضافت   
على  هذا  لكن  خطورة،  أكثر 

مستوى كلي«. 
»نعم،  باغنال  السيدة  وقالت 
للمنزل،  مالكون  انهم مشرتون 
صافية  فانيليا   اكثر  وهذا 

لسبب وجود البنوك هنا.«
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البطريرك صفري
 2019 أيــار   18 Saturday 18 May 2019الـسبت 

السرية الذاتية للبطريرك مار نصراهلل بطرس صفري

مدخل  مقابل  الكربى،  الدينّية  لإلحتفاالت  مهّيأة 
ومذبح،  رحب  خوروس  على  تشتمل  الصرح، 
قاعة يف  وأنشاء  نسمة  ألف   20 حلوالي  وتّتسع 
وترميم  الثاني  بولس  يوحنا  البابا  باسم  بكركي 
بعض أجزاء املقر البطريركي يف قنوبني وإقامة 
: احملكمة  جديد جيمع  بناء  وإنشاء  فيه.  راهبات 
الروحّية املارونّية والصندوق االجتماعي املاروني 
األمانة  الليتورجّية  للشؤون  البطريركّية  واللجنة 
العامة جمللس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف 
املركز  الكاثوليك  الشرق  بطاركة  لبنان وجمللس 

املاروني للتوثيق واألحباث.
على الصعيد الكنسي واإلداري:

عنّي نّواًبا بطريركّيني يف جبيل، البرتون، اجلّبه، 
 44 سيامة  وترأس  جونيه.  صربا،  األمحر،  دير 
أبرشية  ضم  احلالي،  البطريرك  منهم  أسقًفا 
صربا إىل األبرشية البطريركّية وإعالن نيابة جبيل 
أبرشّية  وضّم  بذاتها  قائمة  أبرشّية  البطريركّية 
نيابة  وإعالن  البطريركّية  األبرشّية  إىل  جونيه 

البرتون البطريركّية أبرشّية قائمة بذاتها.
منزله  يف  الطيب  صفري  البطريرك  مركز  بناء 
الوالدي يف ريفون، الذي وهبه لرابطة كاريتاس 
والقاعات  واملكتبة  املذكور  املركز  إلدارة  لبنان 

التابعة له.
وترميم  باريس  لبنان يف  كنيسة سيدة  حتسني 
سيدة  كنيسة  وترميم  اللبناني  الفرنسي  البيت 
مرسيليا  يف  الفرنسي-اللبناني  والبيت  لبنان 
وإعادة  روما  يف  املارونية  املدرسة  وترميم   -

فتحها.
على صعيد الزيارات الراعوية والرسمية:

 - قام بزيارات رمسية وراعوية إىل: الفاتيكان 
املّتحدة  والواليات  واجلزائر  السوفياتي  واالحتاد 
وأفريقيا  واملانيا  وقربس  والكويت  األمريكّية 
والربازيل  واسرتاليا  واألردن  ومصر  اجلنوبية 
وبنني  وتوغو  العاج  وشاطئ  وغانا  ونيجرييا، 
واملكسيك  واألرجنتني  وكندا  والسنغال 
واألورغواي وبلجيكا وسويسرا والسويد وبريطانيا 

وقطر واسبانيا.
نصرالّل  مار  الكاردينال  البطريرك  أسهم  لقد 
الكنوز  نفائس  عن  الكشف  يف  صفري  بطرس 
الروحّية يف كنيستنا املارونّية، فكان له دور بارز 
أبناء  من  كبري  عدد  وتقديس  تطويب  إعالن  يف 
وسلكوا  الربارة  عاشوا  الذين  املارونّية  الكنيسة 

بأمانة حبسب نهج القديس مارون.
شارك غبطته، يف روما، حبدث إعالن األب شربل 

نشأته:
ُولد البطريرك الراحل مار نصرالل بطرس صفري 
 .1920 أيار   15 بتاريخ  كسروان   - ريفون  يف 
صفري  مارون  والده  بالتقوى.  ُعرف  بيت  يف 
مخس  وله  غوسطا،  من  فهد  حنه  ووالدته 
أوديت، لور، ميالنه. شقيقات: ماتيال، جوهرة، 
أمّت دروسه االبتدائّية والتكميلّية يف مدرسة مار 
عبدا - هرهريا يف عرمون - كسروان، ثم دروسه 
البطريركّية  اإلكلرييكّية  املدرسة  يف  الثانوية 
املعهد  ويف  كسروان،   - غزير  يف  املارونّية 
اليسوعّية،  للجامعة  التابع  الشرقّي  اإلكلرييكي 

حيث تابع دروسه الفلسفّية والالهوتّية.
سريته الكهنوتية:

يف 7 أّيار 1950، رّقي إىل درجة الكهنوت، وعنّي 
دمشق  أبرشّية  سّر  وأمني  ريفون  لرعّية  خادمًا 

)صربا اليوم( وأمني سّر البطريركية املارونّية.
ي إىل الدرجة األسقفّية وعنيِّ نائبًا بطريركّيًا  ُرقِّ

يف 16 مّتوز 1961:
التنفيذّية  لّلجنة  ورئيًسا  بطريركيًا  مدبرًا  عنّي 
يف  الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة  جمللس 
لبنان: عام 1975 وممثاًل لرئيس جملس البطاركة 
لبنان سنة:  لبنان لدى كاريتاس  الكاثوليك يف 
1977، ومستشارًا لّلجنة اخلاّصة بإعادة النظر يف 
ملنّظمة  روحيًا  ومرشدًا  الشرقي  القانوني  احلق 

فرسان مالطة ذات السيادة.
بطريرك وكاردينال:

- انتخبه جملس املطارنة بطريركًا يف 19 نيسان 
يف  والسبعون  السادس  البطريرك  وهو   ،1986

سلسلة البطاركة املوارنة.
شغل منصب رئيس جمللس البطاركة واألساقفة 
الكاثوليك يف لبنان. وشارك يف 6 جمامع عامة 
سينودوس  مجعية  ويف  األساقفة،  لسينودوس 
مسيحّيي  وسينودس  بلبنان،  اخلاصة  األساقفة 
جمللس  مؤّسس  عضو  وهو  األوسط.  الشرق 
بطاركة الشرق الكاثوليك: عقد اجملمع البطريركي 
اجملمع  بعد  األول  وهو   2003 سنة  املاروني 

اللبناني الذي انعقد سنة 1736.
مؤلفاته وترجماته:

-أّلف: من ينابيع اإلجنيل، وغابت وجوه )جزئني(، 
العماد  رتبة  وكتابي  الصوم  رسائل  األحد،  عظة 

والزواج.
النفس،  حياة  يسوع  أهمها:  ترمجات:  ّعدة  له 
يسوع املسيح ، باإلضافة إىل ترمجة عدد كبري من 

الرسائل البابوية واإلرشادات الرسولية.
كتبت عنه عدة مؤلفات : )طريق العودة، السادس 
حًقا  اجليل  الذاكرة،  حارس  )جزآن(،  والسبعون 
قام، رحلة إىل أوسرتاليا، صوت الراعي. وقام 
جبمع  عرب  جورج  واإلعالمي  ضو  أنطوان  األب 

وحتقيق األعمال الكاملة للبطريرك صفري.
إجنازاته:

نّواًبا  عنّي  واإلداري:  الكنسي  الصعيد  على 
بطريركّيني يف جبيل، البرتون، اجلّبه، دير األمحر، 
منهم  أسقًفا   44 سيامة  وترأس  جونيه.  صربا، 
املاروني  القداس  رتبة  احلالي،وأعلن  البطريرك 
لبنان:  أجل  من  السينودس  وشارك يف  اجلديد 
1995 الذي تلته زيارة قداسة البابا يوحنا بولس 

الثاني إىل لبنان: 1997.
ألغى الشراكة ومّلك الشركاء بيوتهم يف الدميان 
ووادي قنوبني وبلوزا وسرعل وأّسس الصندوق 
التعاضدي  والصندوق  املاروني  االجتماعي 
الدميان  أراض يف  الصّحي واستصلح  االجتماعي 
املتقاعدين  املطارنة  ضمان  صندوق  وإنشأ 
وغابة  قنوبني  وادي  لتصنيف  وعمل  املشرتك 
املركز  وأّسس  العاملي  الرتاث  الئحة  يف  األرز 
البطريرك  ومؤّسسة  واألحباث  للتوثيق  املاروني 

نصرالّل صفري واملؤسسةو املارونية لالنتشار.
على الصعيد العمراني:

قاعات  يضم  الصرح،  جنوب  جديد،  جناح  إنشاء 
قاعة  مكتبة،  للمحفوظات،  كبرية  قاعة  خمتلفة: 
لألساقفة،.  غرف  الثاني،  يوحنا-بولس  البابا 
مساكن  على  يشتمل  الصرح،  مشال  وجناح 
قاعة  مع  األساقفة،  ومرافقي  وموّظفني  راهبات 
البطاركة  جملس  والجتماعات  للمحاضرات  رحبة 
ساحة  إنشاء  لبنان:  يف  الكاثوليك  واألساقفة 

خملوف الراهب اللبناني املاروني طوباويًا وقديًسا، 
اللبنانية  الراهبة  رفقا  األخت  إعالن  يف  وشارك 
املارونية مكّرمة ثّم، طوباوّية وقّديسة ويف إعالن 
األب نعمةالّل احلرديين الراهب اللبناني املاروني 
األخ  إعالن  ويف  وقديسًا  طوباويًا  ثّم  مكّرمًا 
مكّرمًا  املاروني  اللبناني  الراهب  نعمه  اسطفان 
ثّم طوباوًيا وترأس غطته بتكليف من قداسة كما 
مّت فتح دعوى تطويب وتقديس كّل من رجل الل 
املكّرم البطريرك مار اسطفان الدويهي اإلهدني. 

إن راعي األبرشية املارونية يف أوسرتاليا املطران 
أنطوان-شربل طربيه مع كهنة األبرشية والرهبان 

والراهبات، ينعون بشديد األسف واحلزن 

املثلث الرحمة 
ألبطريرك الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفري
األحد  فجر  القيامة  رجاء  على  بالرب  رقد  الذي 
ال99  ناهز  عمر  عن   2019 أيار   12 فيه  الواقع 

عامًا.
ويتقّدم بالتعزية باسم أبرشّية أوسرتاليا املارونّية، 
إكلريوسًا وشعبًا، وبامسه الشخصي، من صاحب 
الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة 
اإلخوة  ومن  الطوبى،  الكلي  الراعي  بطرس 
املارونية،  كنيستنا  سينودوس  أعضاء  املطارنة 

وعائلة الراحل الكبري البطريرك صفري.

مؤّسسي  أحد  قراعلي  عبدالّل  املطران  الّل  رجل 
الرهبانّيتني اللبنانّية املارونّية واملرميّية املارونّية 
واألب احلبيس أنطونيوس طربيه الراهب املرميي 

املاروني.
باستقالته،  غبطته  تقّدم   2011 سنة  مطلع  ويف 
واالنصراف  البطريركّية  املهام  من  إعفاءه  طالبًا 
بشارة  املطران  فانُتخب  والصالة.  التأّمل  إىل 
وهو   ،2011/3/15 بتاريخ  بطريركًا،  الراعي 

البطريرك السابع والسبعون.

أبرشية أوسرتاليا املارونية تنعي غبطة البطريرك 
الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفري

ويرتأس راعي األبرشية القداس اإلهلي مع صالة 
وضع البخور لراحة نفسه يوم األحد القادم الواقع 
يف  صباحًا   11 الساعة  عند   2019 أّيار   19 فيه 
وُتقبل  بارك.  هاريس  لبنان-  سيدة  كاتدرائية 
 2019 أّيار   18 فيه  الواقع  السبت  يوم  التعازي 
من الساعة السادسة لغاية التاسعة يف صالون 

الكاتدرائية.
الراحل  البطريرك  مينح  كي  الل  سائلني  نصلي 
األبرار  أجواق  إىل  ويضمه  األبدية  الراحة 
والصديقني يف امللكوت السماوي، ومُيِطر بلسَم 
وخباصٍة  مجيعًا،  قلوبنا  على  السماوية  تعزياته 

على قلوب أفراد عائلته وأقاربه.
دين  برجاالت  ولبنان  كنيسته  على  الل  عّوض 
البطريرك صفري وحكمته  ودنيا يتحلون بصفات 

وقداسِة سريته.
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اآلن،  إىل  أبيب،  تل  حترص 
للواليات  الساحة  ترك  على 
املتحدة يف »حربها« االقتصادية 
على  والنفسية  والدبلوماسية 
انتهجته  إيران، وإْن كان كل ما 
إدارة دونالد ترامب يتطابق متامًا 
مع ما دعا إليه رئيس وزراء العدو 
بنيامني نتنياهو منذ سنوات، بدءًا 
النووي  االتفاق  من  اخلروج  من 
وفرض املزيد من العقوبات على 
اجلمهورية اإلسالمية، وصواًل إىل 
اعتماد سياسة التحشيد العسكري 
ختويف  بهدف  للهجوم  والتوثب 
الضغوط  ومضاعفة  طهران، 

قد ترتتب عن الضغوط األمريكية، مبا فيها إطالق 
صواريخ على إسرائيل. وكشف شطاينتس، يف 
مقابلة مع موقع »يديعوت أحرونوت«، عن حقيقة 
الرهان اإلسرائيلي على »شرخ داخلي يف إيران 
وارتفاع أصوات تطالب بتفكيك الربنامج النووي«، 
ترامب  كان  إذا  ما  إسرائيل  يهّم  ال  أنه  مؤكدًا 
سيجري مفاوضات مع اإليرانيني، بل »املهم أن 
تكون حول تفكيك البنية التحتية النووية اإليرانية 
عامًا«.   15 قبل  ليبيا  مع  حدث  كما  األبد،  واىل 
ولفت عضو »الكابينت« إىل أن »هذا هو هدف 
ترامب... يبدو لي أن الواليات املتحدة مصممة 
ضغوطًا  ومتارس  اهلدف(  هذا  حتقيق  )على  جدًا 

اقتصادية وسياسية ثقيلة جدًا« هلذه الغاية.
أيضًا، كان خلرباء أساسيني يف الساحة اإلسرائيلية 
تقديراتهم ومواقفهم، من أبرزهم رئيس »معهد 
يادلني،  عاموس  اللواء  القومي«،  األمن  أحباث 
عسكرية  مواجهة  عن  »بعيدون  أننا  رأى  الذي 
أن  مقدرًا  وإيران«،  املتحدة  الواليات  بني  تامة 
اخلطوات اليت أقدمت عليها الواليات املتحدة حتى 
إيران«.  إىل  »الرسالة  إيصال  إىل  هدفت  اآلن 
وأشار يادلني إىل أن إيران انطلقت بعد سنة من 
»الصرب االسرتاتيجي« يف مسارين: األول نووي 
للضغط على األوروبيني، والثاني عسكري جلين 
أمثان من األمريكيني، ورمبا اإلسرائيليني، مشريًا 
إىل أن املفتاح كان وما زال يف الرد األمريكي 
ولذلك،  اإليرانية.  اخلطوات  على  اإلسرائيلي  ــــ 
التحدي،  هذا  ملواجهة  خطوات  بسلسلة  أوصى 
واالستعداد  االستخباري  »احلذر  على  مشددًا 
واالتفاق  إيراني،  عسكري  مسار  ألي  العملياتي 
املتحدة  الواليات  مع  مشرتكة  اسرتاتيجية  على 
إلحباط أي مسارات عسكرية والرد عليها... ويف 
حال العودة إىل املفاوضات، ينبغي االتفاق مع 
واشنطن على طبيعة االتفاق املعدل املقبول لدى 

إسرائيل«.
على خط مواٍز، دعا يادلني إسرائيل إىل »احملافظة 
على يقظتها« من ناحية امليزانية )األمنية(، مربرًا 
ذلك بأنه إذا اختارت إيران التحدي وانسحبت من 
بذلك  فهي  اليورانيوم،  وبدأت ختصيب  االتفاق 
»تتخطى خطًا أمحر إسرائيليًا، وليس من املؤكد 
مضيفًا  عندئذ«،  ستعمل  املتحدة  الواليات  أن 
أن »على إسرائيل أن تعّد برنامج عمل ال يعاجله 
اجليش حاليًا... شخص مثل رئيس احلكومة وضع 
املوضوع اإليراني يف رأس اهتمامات األمن القومي 

عليه أن حيول إىل هناك مئات املليارات«.
إزاء مفاعيل  حتى اآلن، مثة ارتياح يف إسرائيل 
العقوبات القاسية على إيران، لكّن هناك إدراكًا 
آثار  بني  املسافة  أن  حلقيقة  نفسه  الوقت  يف 
طويلة،  تزال  ال  طهران  وخضوع  العقوبات 
وتعرتضها الكثري من العقبات واملخاطر اليت متتد 
إىل قلب تل أبيب. ورغم الثناء الذي يلقاه ترامب 
اليت  اخليارات  إزاء  اإلسرائيليني  املسؤولني  من 
ينتهجها ملصلحة إسرائيل، فإن قلقهم ال يقتصر 
على فشل خمططاتهم، بل إمكانية تراجع الرئيس 
إىل  واستنادًا  مفصلية.  أي حمطة  األمريكي يف 
هذا القلق، دعا يادلني، الذي كان يتوىل رئاسة 
إسرائيل، إىل  العسكرية« سابقًا،  »االستخبارات 
أن »تعّد نفسها إلمكانية أن تضطر إىل مواجهة 

إيران وحدها«.

 قراءات إسرائيلية لسلوك طهران:
االنتقال من »الصرب االسرتاتيجي« إىل الردّ املتدّرج

علي حيدر

إىل  األوروبيني، 
املدروس  الرد  مرحلة 
الرد  بدأ  واملتدرج. 
التزاماتها  بتخفيف 
فائض  خبصوص 
املواد النووية املخصبة 
لكن  الثقيلة،  واملياه 

اخلطوة اليت ستكون هلا ارتدادات أكرب يف الغرب 
وكيان االحتالل، هي رفع مستوى التخصيب بعد 
60 يومًا، يف حال عدم تلبية مطالبها. ويف مقابل 
احلشود العسكرية، ردت طهران بسلسلة رسائل 
األمريكي  العسكري  الضغط  تفريغ  إىل  تهدف 
احلرب  إياه يف سياق  مفاعيله، عرب وضعها  من 
مواجهة  على  بقدرتها  ثقتها  وجتديدها  النفسية، 
أي خطوات عدوانية، ورفضها طلب ترامب منها 

االتصال به للتفاوض.
ختشى إسرائيل أن خترج إيران من هذا التحدي 
منتصرة، األمر الذي سيرتك تداعياته على األمن 
على  اإلقليمية.  واملعادالت  اإلسرائيلي  القومي 
أن  إسرائيلي  أمين  مصدر  كشف  اخللفية،  هذه 
أن  هو  األمنية  املؤسسة  يف  السائد  االعتقاد 
»التغري يف العالقات )أمريكا ــــ إيران( سيؤدي 
وحتديدًا  املنطقة«،  اسرتاتيجية يف  انعطافة  إىل 
يف سوريا حيث تواصل إسرائيل اعتداءاتها حتت 
غزة  قطاع  احلروب«، ويف  بني  »املعركة  عنوان 
الذي ختشى تل أبيب من أن تستغل حركة »اجلهاد 
اإلسرائيلي  االنشغال  تزايد  فيه  اإلسالمي« 
بالتوتر اإليراني ـــ األمريكي وانعكاساته »من أجل 
زيادة الضغط وطلب تطبيق التفاهمات« اخلاصة 

بالتهدئة.
عضو  الطاقة،  وزير  رأى  نفسه،  اإلطار  يف 
يوفال  )الكابينت(،  املصغر«  الوزاري  »اجمللس 
وطهران  واشنطن  بني  األمور  أن  شطاينتس، 
»تزداد محاوة«، من دون استبعاد أي تداعيات 

رغم الثناء 
اإلسرائيلي على 
ترامب، ثمة قلق 
من توقفه عند 

حدّ معني

حول  داخلي  شرخ  إحداث  شأنه  من  مبا  عليها 
واخليارات  النووي  باملشروع  التمسك  جدوى 

االسرتاتيجية.
ستضع  الضغوط  هذه  أّن  على  إسرائيل  تراهن 
طهران بني خيارين: إما اعتماد سياسة الصمود 
السليب )من دون ردود فعل( ويف الوقت نفسه 
إىل  املبادرة  وإما  النووي،  االتفاق  قيود  التزام 
ما  وهو  عسكرية،  خطوات  ورمبا  االتفاق،  خرق 
ويف  دراماتيكية.  أمريكية  ردود  إىل  سيؤدي 
الراحبة.  هي  إسرائيل  ستكون  احلالتني،  كلتا 
سيف  حتت  إيران  تبقى  األول،  السيناريو  يف 
العقوبات اليت ُيراد من ورائها إضعافها وحلفاَءها 
ذلك  عن  ترتتب  أن  أمل  على  املنطقة،  يف 
تداعيات الحقة تقوِّض النظام اإلسالمي أو جتربه 
قد  إسرائيل  تكون  الثاني،  ويف  الرتاجع.  على 
جنحت يف استدراج الواليات املتحدة إىل مواجهة 

عسكرية، وهو أقصى ما تتمناه تل أبيب.
لكن الذي حدث إىل اآلن أن إيران مل ُتبِد استعدادًا 
ألّي تنازل يتصل بثوابتها النووية واالسرتاتيجية، 
بل انتقلت من سياسة »الصرب االسرتاتيجي« الذي 
استمّر لعام، وختّللته اتصاالت دبلوماسية مكثفة 
بينها وبني الدول املوقعة على االتفاق، وحتديدًا 

العام«.  العرف  حدود  »يف  األطفال  لتأديب 
ولكن، بعد عام 2014، ُعّدلت املادة بعد انتشار 
فيديو على وسائل التواصل يظهر مدير مدرسة 
االمتحان.  يف  لرسوبهم  بعصا  اوالد   3 يضرب 
ورغم ان املادة 186 مل تعد تعفي املعلمني من 
العقوبة اجلزائية إاّل أن »صيغتها املعّدلة ال حتظر 
بشكل صريح العقاب البدني يف املدارس«، كما 
أن »القانون يواصل السماح لالهالي باستخدام 

التأديب البدني ألطفاهلم«.
تعميما  الرتبية  وزارة  أصدرت   2001 عام  ويف 
احلكومية  املدارس  موظفي  على  ينطبق  مفصال 
واإلساءة  البدني  العقاب  حيظر  واخلاصة 
اللفظية، »ولكن، نظرا النعدام تطبيق القوانني 
النطاق« حبسب  واسعة  تزال  ال  اإلساءات  فإن 
اإلنتهاكات  تسجيل  قّلة  تعود  فيما  التقرير. 
الرتبية مع  اىل عدم جتاوب املعنيني يف وزارة 
اعتماد  عدم  واىل  اليها،  حتال  اليت  الشكاوى 
إىل  ولفت  املتابعة.  آلية  الشفافية يف  الوزارة 
أن بعض األهالي كانوا يعمدون إىل املالحقات 

اجلزائية نتيجة عدم ثقتهم بالوزارة.
»بعض  أن  عن  التقرير  أورده  ما  هو  الالفت 

 مـدارس أم أقـبية تـعذيب؟
هديل فرفور

بكابل  والوجوه  واألقدام  األيدي  على  ضرب 
الشعر  شّد  مطاطي؛  خبرطوم  او  كهربائي 
الدراسة  مبكاتب  الرؤوس  وضرب  اآلذان  ولّي 
واألسنان  األنوف  كسر  الركوع؛  على  واإلرغام 
بعض  هذه   .)...( األظافر  بنزع  والتسبب 
املمارسات »التأديبية« اليت تنتهجها مدارس يف 
لبنان، واليت كشف عنها تقرير ملنظمة »هيومن 
العنف  من  »تاريخ«  اىل  أشار  وتش«،  رايتس 
اليت  التشريعات  غموض  واىل  الطالب،  ضد 
التقرير جلهة  اليه  أشار  ما  هو  والالفت  جُتّرمه. 
العقاب بسبب عالقاتهم  من  »املعتدين«  إفالت 
تعامل  آلية  عن  الشفافية  تغيب  فيما  احلزبية، 

وزارة الرتبية مع الشكاوى اليت حتال إليها.
»جرح الكابل الكهربائي يدي وبقيُت أنزف لبضعة 
أيام«، قال الطفل غيث )12 عاما( وهو يشرح 
بشكل  هلا  يتعّرض  كان  اليت  الضرب  »عملية« 
دوري يف إحدى املدارس احلكومية يف حمافظة 

بعلبك - اهلرمل قبل أن يرتك املدرسة.
يف مطلع شباط املاضي، هوت معلمة يف مدرسة 
حكومية يف جبل لبنان بكتاب على رأس الطالب 
نور )الصف الثالث ابتدائي(، بسبب إحلاحه يف 
طلب الذهاب اىل احلمام، ما تسبب بكسر سّنيه 

األماميتني.
 ،2018  -  2017 الدراسي  العام  خالل  قبلها، 
كسرت معلمة يف مدرسة خاصة يف حمافظة جبل 
منها  طلب  بعدما  أعوام(   10( أنف شربل  لبنان 

التوقف عن ضرب زميله!
هذه الشهادات، وغريها، وّثقتها منّظمة »هيومن 
رايتس وتش« يف تقرير أطلقته، أمس، بعنوان 
يف  البدني  العقاب   - ينضرب  ابين  بدي  »ما 
اللبنانية«، يف فندق »راديسون بلو«  املدارس 
بدني  عقاب  حالة   51 وّثق  التقرير  بريوت.  يف 
خالل العام الدراسي اجلاري، يف مدارس حكومية 
أن  وأوضح  اللبنانية.  املناطق  كل  يف  وخاصة 
الشتائم،  اإلهانة،  يتضمن  الشائع  »العقاب 
الصفع على الوجه أو الضرب على اليدين. كما 
ذكر بعض الطالب أنواع إساءة أكثر قسوة، مثل 
واألسالك  املطاطية  واألنابيب  بالعصي  الضرب 
الكهربائية. ويف بعض حاالت التأديب املزعومة 
ويسبب  خطريًا  اعتداء  ليصبح  الوضع  تفاقم 
مسؤولو  يرد  ما  »غالبا  أنه  اىل  ولفت  األذى«. 
احلاالت  بعض  ويف  األهل،  شكاوى  املدارس 
أو  الطالب  ضرب  املديرون  أو  األساتذة  عاود 

الطالبة مرة ثانية انتقاما«!
التقرير أشار اىل 42 من حاالت العقاب املوثقة 
)80%( طالت أطفااًل سوريني، وعزا ذلك اىل أن 
هؤالء »أكثر عرضة لالنتهاكات يف ظل جو سياسي 
ارتفاع  اىل  وكذلك  األجانب«،  بكراهية  مشحون 
اعداد النازحني امللتحقني باملدارس )التحق هذا 
العام 210 آالف طفل سوري باملدارس احلكومية 
 65 التحق  فيما  اللبنانيني،  الطالب  يوازي  ما 
الفًا باملدارس اخلاصة مقابل 700 الف لبناني(. 
ولفت التقرير إىل أن »مدرستني حكوميتني يف 
البقاع والشمال أصبحتا بال طالب سوريني بعدما 
اىل صفوف  أوالدهم  ارسال  عن  األهالي  امتنع 

بعد الظهر بسبب اعتداءات املوظفني«.
يف  النازحني  األطفال  الحتياجات  تقييم  وكان 
املؤهلني  غري  املعلمني  أن  اىل  خلص   2012
واالستخدام السائد للعقاب البدني كانا من بني 
األسباب الرئيسية الرتفاع معدالت ترك الدراسة 
احلكومي.  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  واخنفاض 
املنظمات غري  من  أجرته جمموعة  بنّي مسح  كما 
احلكومية يف متوز 2017 أن حوالي ثلثي االطفال 
السوريني الذين اتصلوا بها لتعرضهم لالعتداء 
اللفظي او اجلسدي يف املدرسة تركوا الدراسة.

عنف »تاريخي«
ورغم أن وزارة الرتبية حتظر كل أشكال العقاب 
عام  منذ  احلكومية  املدارس  للطالب يف  البدني 
العنف  من  »تاريخ«  إىل  التقرير  يلفت   ،1974
على أيدي موظفي املدارس اإلبتدائية والثانوية، 
ُمشريا اىل أن اجمللس األعلى للطفولة وجد عام 
1998 أّن 40% من طالب املدارس يعانون من 
أعمال عنف جسدي. وكانت املادة 186 من قانون 
باستخدام  صراحة،  تسمح،  اللبناني  العقوبات 
واملعلمني  االهالي  قبل  من  البدني  العقاب 

يفلتون  املعلمني 
العقاب  من  فعليا 
تدخالت  بعد 
سياسية«. وأشار 
اىل أن معلمًا طرد 
اعتدائه  بسبب 

جسديا على طالب، »ولكن اعيد تعيينه يف اليوم 
التالي بسبب عالقاته احلزبية«.

يشري  الرقابة،  غياب  على  الفاقعة  األمثلة  ومن 
التقرير اىل أنه متت إحالة مدرسة حكومية بالكامل 
يف جنوب بريوت اىل وزارة الرتبية، بسبب تعّرض 
11 طفال للضرب »لكن مل تتخذ اي خطوات حتى 

أيلول 2018«. 
حكومية  ابتدائية  مدرسة  يف  معلمة  أفلتت  كما 
يف حمافظة الشمال من العقاب على االنتهاكات 
»الروتينية« اليت كانت تقوم بها، كجعلها الطالب 
يرفعون أصابعهم عاليا وضربهم باملسطرة على 
أطراف أصابعهم. ونقل التقرير عن زميلتها ان 
طالبها كانوا »يأتون الي وأظافرهم مقلوعة. إنها 
تقنية جتعلهم ال ينسون االمل حتى يف املنزل«، 
الفتًة اىل أنها أبلغت هيئة املنطقة الرتبوية يف 

حمافظة الشمال، ولكن من دون أي نتيجة.
العنف يرفع منسوب التسرب

مسوحات  نتائج  مع  التقرير  خالصات  تنسجم 
العنف  أن  تؤكد  األخرية  السنوات  يف  أجريت 
البدني ميارس يف املدارس اللبنانية على نطاق 
واسع. ففي عام 2011، مثال، أظهر مسح أجرته 
جامعة القديس يوسف ومشل خمتلف املناطق أن 
تعّرضوا  إنهم  قالوا  املدارس  تالمذة  من   %76
يف  واإلداريني  املعلمني  من  جسدي  لعنف 
ومشل  تلميذا(.   1177 مشلت  )العينة  املدارس 
العنف أعمال الصفع على الوجه او الرأس، لّي 
الركل،  مبسطرة،  الضرب  الشعر،  شد  اآلذان، 
الربط  او  مؤمل  وضع  يف  الركوع  على  االرغام 
حبزام او حببل. ويف العام نفسه، قال حنو %94 
من األطفال الذين شاركوا يف مناقشات مجاعية 
تعّرضوا  إنهم  الطفولة  إنقاذ  منظمة  مع  مركزة 
للعقاب البدني او املعاملة املهينة من االداريني 
يف املدرسة، وكان ذلك من األسباب الرئيسية 
الخنفاض معدالت التسجيل وارتفاع معدالت ترك 

الدراسة.
إىل ذلك، بنّي مسح أجرته اليونيسف عام 2016 ان 
65% من األطفال السوريني و82% من االطفال 
اللبنانيني  االطفال  من  و%57  الفلسطينيني 
الذين تقل اعمارهم عن 14 سنة تعّرضوا للعنف 
يف املدرسة واملنزل. كما خلصت دراسة اجرتها 
للمستوطنات  املتحدة  االمم  وبرنامج  اليونيسف 
البشرية يف 2017 ومشلت 353 اسرة لبنانية و 
340 اسرة غري لبنانية يف حي التبانة يف طرابلس 
ان 33.6% من االطفال حتى سن الـ 17 تعرضوا 
مبا يف  املدارس  العنيف يف  التأديب  من  لنوع 
اخرى من  الشديد وأشكال  البدني  العقاب  ذلك 

االعتداء النفسي.

ال آليات ملتابعة 
الشكاوى يف الوزارة 
والتدخالت الحزبية 

تحول دون ردع املعتدين
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000
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مـقاالت وتـحقيقات
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الغرفة«. »عاجلوه«، أمر بدا لنا من 
بني أبرز االلغاز املستخدمة لإلشارة 
تؤمل  اليت  القاسية  املعاملة  اىل 
بهدف  نفسيًا  أو  جسديًا  املوقوف 
تقديم  اىل  او  االعرتاف  اىل  دفعه 
نسجل  املقابل،  ويف  معلومات. 
ألسنة  على  »خرجو«  عبارة  تكرار 
يف  خصوصًا  املواطنني،  من  كثري 
حالتني: االوىل عندما تنشر وسائل 
االعالم معلومات تدين املوقوف قبل 
احملاكمة وتركز على فظاعة اجلرمية 
يصنف  عندما  والثانية  املرتكبة؛ 
املوقوف على انه ينتمي اىل فريق او 
حزب او جنسية أو جمموعة او مذهب 
حمدد، فيما يكون اجلهاز الذي حيقق 
له.  مواجه  فريق  على  معه حمسوبًا 
السياسيني  األفرقاء  ان  مبا  ولكن 
يف لبنان متفقون، اىل حد ما، على 
عدم مواجهة بعضهم بشكل مباشر، 
اىل  الثانية  احلالة  االمر يف  يتحول 

اآلتي: 
ممارسات  عن  يدافع  مجهور  كل 
او  وينفي  عليه  احملسوب  اجلهاز 

يربر جلوءه اىل التعذيب.
مكافحة  فإن  ذلك،  رغم  لكن 
ممارسات التعذيب وضروب املعاملة 
الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
االجهزة  بإصالح  تبدأ  املهينة ال  أو 
من  تنطلق  بل  والعسكرية،  األمنية 
الكاملة  القضاء  استقاللية  تثبيت 
النيابات  عمل  مراقبة  والتشدد يف 
التحقيق  على  املشرفة  العامة 
التفتيش  أجهزة  قبل  من  واحملاكم 
تطويرها  ينبغي  اليت  القضائي 
وصالحياتها،  مالكها  وتوسيع 
وبرفع مستوى الكفاءة واالختصاص 
واملستشارين  للقضاة  العلمي 

واملدعني العامني.
فمسؤولية كل ما جيري اثناء التحقيق 
تعود اىل السلطة القضائية املشرفة 
األمنية  عليه ال اىل مدير املؤسسة 
جيوز  وال  احملققون.  هلا  يتبع  اليت 
املشرف  القاضي  دور  يقتصر  ان 
نتائج  تلقي  على  التحقيق  على 
وتفقد مسرح  املوقوفني  استجواب 
اجلرمية ومنح االستنابات القضائية. 
التواصل  يقتصر  ان  يفرتض  وال 
والضابط  املشرف  القاضي  بني 
املكاملات  على  احملقق  الرتيب  أو 

اهلاتفية والفاكس.
 بل على القاضي ان يشرف - عمليًا 
وفعليًا وشخصيًا - على كل إجراءات 
التحقيق، من خالل توجيه الضابطة 
العدلية والتدقيق يف كل خطوة يقوم 
والعناصر.  والرتباء  الضباط  بها 
فهل زار أي من القضاة املشرفني 
على التحقيقات األمكنة اليت حيتجز 
من  للتأكد  مؤقتًا  املوقوفون  فيها 
قانونية وتتناسب مع  أوضاعها  ان 
مكافحة  اتفاقية  حبسب  الشروط 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
املعايري  وحبسب  املهينة،  أو 
الدولية الدنيا ملعاملتهم؟ وهل بادر 
مراكز  اىل  االنتقال  اىل  منهم  أي 
استجواب  كيفية  ملراقبة  التحقيق 
اخطار  أو  علم  دون  من  املوقوفني 
واملستجِوبني؟  للمستجَوبني  مسبق 
أم أن الفيل يف الغرفة، وال حاجة 
للبحث عنه وال سبيل سوى استمرار 

اغفال وجوده؟

التعذيب يف لبنان: الفيل يف الغرفة
عمر نشابة

الضيقة،  حّسان  املواطن  تويف 
احملامي  املفجوع  والده  وأصدر 
إن  فيه  قال  بيانًا  الضيقة  توفيق 
جنله تعرض للتعذيب اثناء التحقيق 
تابعني ألحد  معه من قبل أشخاص 
للبعض  املعروفة  األمنية  االجهزة 
التجهيز  لناحية  تطورًا  االكثر  بأنها 
سارع  وقد  واالحرتاف.  والتدريب 
وزيرا العدل والداخلية اىل التأكيد 
القضاء  بإشراف  جار  التحقيق  بأن 
موقف  الختاذ  متهيدًا  املختص 
عن  يعرب  احلكومة  يف  سياسي 
التعذيب  مكافحة  باتفاقية  االلتزام 
اجلمهورية  تعهدت  اليت  الدولية 
اللبنانية خطيًا احرتامها يف 5 تشرين 

االول 2000.
نفسه  اجلهاز  عناصر  بعض  وكان 
املديرية  يف  »املعلومات«  )فرع 
العامة لقوى االمن الداخلي( خضعوا 
للمحاكمة يف قضية تعذيب سابقة 
)يف سجن رومية عام 2015(. لكن 
يف  التعذيب  مكافحة  على  الرتكيز 
وعماًل  إجحافًا  يعد  غريه  دون  جهاز 
حساب  على  لفريق  منحازًا  فئويًا 
معروفًا  املذكور  اجلهاز  كون  آخر، 
سياسي  طرف  على  حمسوب  بأنه 
حمدد )تيار املستقبل(. وال بد من 
ممارسات  استمرار  بأن  التسليم 
اخفاقًا  يشكل  لبنان  يف  التعذيب 
جهاز  عند  يتوقف  ال  وطنيًا شاماًل، 
يقتصر  وال  حمدد،  فريق  أو  حمدد 
بل  االمن  رجال  ممارسات  على 
أي اىل  ابعد من ذلك،  يذهب اىل 
لبنان،  يف  العدالة  ثقافة  غياب 
احرتام تسلسل  التشدد يف  لناحية 
اليت  العادلة  القضائية  االجراءات 
تبدأ باالشتباه والتحقيق، وال تنتهي 
اال بعد صدور احلكم النهائي الذي 
يثبت الرباءة أو يعاقب املذنب بهدف 
للجرم  صائبة  معاجلة  اىل  الوصول 

ونتائجه، وبعد تنفيذ العقوبة.
التعذيب  ممارسات  موضوع  ادخال 
 / الفئوية  الصراعات  حلبة  يف 
لبنان  يف  الطائفية   / السياسية 
حلجة  وتضييع  للمعاجلة  تعطيل  هو 
اليت يفرتض  االنسان  حقوق  محاية 
أن يتمتع بها كل انسان من دون 

أي متييز أو تفضيل.
بعض  عرض  يف  الدخول  وقبل 
أسباب استمرار ممارسات التعذيب، 
اليت  الدولية  املعاهدة  بأن  نذّكر 
تعهد لبنان احرتامها ال تقتصر على 
بل  والنفسي،  اجلسدي  التعذيب 
تشمل غريه من ضروب املعاملة أو 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
املهينة. وبالتالي، فان االمر يتعلق 
عام  بشكل  السلطة  رجال  بتعامل 
مع الناس، خصوصًا املشتبه فيهم 
خمالفة  اعمال  بارتكاب  واملتهمني 
للقانون. واالمر يتمحور كذلك حول 
املعاملة  أسلوب  تقدم  سائدة  قيم 
التعامل  أسلوب  على  القاسية 

العلمي والتقين املناسب.
خالل متابعة تفاصيل إجراءات مئات 
أشرف  اليت  اجلنائية  التحقيقات 
عليها القضاء منذ عام 2006، واثناء 
ورتباء  ضباط  من  العديد  مقابلة 
العامة،  النيابات  وقضاة  التحقيق 
موضوع  ان  »االخبار«  لنا يف  تبني 
صراحة،  أحد  يتناوله  ال  التعذيب 
لكنه احلاضر الدائم. هو »الفيل يف 

صار للتنقيب عن الغاز موعد حمدد. 
15 كانون األول 2019 ستبدأ باخرة 
 .4 رقم  البلوك  يف  عملها  احلفر 
وقبل البدء باالستكشاف يف البلوك 
رقم 9، ستكون قد فّضت العروض 
الثانية،  الرتاخيص  لدورة  املقدمة 
البلوكات  كل  فيها  فتحت  واليت 
والشمال.  اجلنوب  يف  احلدودية 
جدية  إشكالية  الدورة  هذه  أمام 
لقضم  اإلسرائيلي  بالسعي  تتعلق 
وباخلالف  اللبنانية،  املياه  من  جزء 
ترسيم  على  السوري   - اللبناني 
احلدود الشمالية. يف اجلنوب تسعى 
املالئم  املخرج  إجياد  إىل  أمريكا 
أن  ُيتوقع  الشمال  ويف  حلليفتها، 
االتفاق مع  لروسيا دور يف  يكون 

سوريا.
يف 15 كانون األول متامًا يبدأ حفر 
البئر االستكشافية يف البلوك رقم 4 
)املواجه جلبيل والبرتون(. حتى ذلك 
احلني، يعمل حتالف شركات »توتال« 
مع  بالتعاون  و«إيين« و«نوفاتيك« 
هيئة إدارة النفط على االستحصال 
على الرتاخيص واألذونات الالزمة، 
كما يتم إجناز دراسات األثر البيئي 
ومنظمات  البلديات  مع  والتشاور 
اجملتمع املدني، إضافة إىل اجليش 
األعمال  بشأن  بريوت  مرفأ  وإدارة 
اليت  األضرار  وتقليل  اليت ستنجز، 
سبيل  فعلى  عنها.  تنشأ  أن  ميكن 
املواد  حتوز  أن  يفرتض  املثال، 
الكيميائية أو املتفجرات اليت ميكن 
أن تستعمل يف احلفر على تراخيص 
أن  ُيفرتض  كما  وعسكرية.  بيئية 
آلية دخول  االتفاق على  ُيصار إىل 
معدات احلفر إىل مرفأ بريوت، نقطة 

االنطالق لكل األعمال.
عملية  ستنتهي  اخلطة،  حبسب 
اىل   55 غضون  يف  االستكشاف 
ستملك  شهرين  بعد  أي  يومًا.   60
تكشف  اليت  البيانات  الشركات 
أم  الغاز  من  جتارية  كميات  وجود 
النتيجة لتكون علمية  ال. لكن هذه 
حنو  إىل  التحالف  حيتاج  ونهائية، 
الدراسات  شهرين إضافيني إلجراء 

والتحاليل الضرورية.
بعد االنتهاء من هذه املرحلة ُيفرتض 
أن تنتقل احلّفارة إىل البلوك رقم 9 
للبدء حبفر البئر االستكشافية هناك. 
أي أن احلفر يف البلوك احلدودي لن 
يبدأ قبل آذار، وهو ما يتناسب عمليًا 
مع تراتبية اإلجراءات اليت سبق أن 
أن  من  انطالقًا  العقد،  يف  حددت 
البئر األوىل ستكون مقياسًا ملعرفة 
طبيعة الرتبة وطبقات األرض )احلفر 
على عمق 1500 مرت حتت املاء وبعمق 

1800 مرت يف باطن األرض(.
يف  احلفر  بدء  تأخري  أن  ورغم 
البلوك رقم 9 تقين، إال أن مثة من 
الشركات  محاسة  عدم  يستبعد  ال 
للعمل على احلدود، ربطا بالنزاع مع 
إضايف  كعامل  اإلسرائيلي،  العدو 
مكان  أن  رغم  التأخري،  يساهم يف 
احلفر املقرر سيكون على مقربة من 
أي خارج  للبلوك،  الشمالية  احلدود 
املنطقة اللبنانية اليت تّدعي إسرائيل 
ملكيتها. مع ذلك، فإن قلة احلماسة 

هذه مل تصل إىل 
عن  اإلعالن  حد 
الرغبة باالنسحاب 
من ذلك البلوك. 
وحبسب  وعمليًا، 
مع  املوقع  العقد 
فإن  التحالف، 
عليه أن حيفر البئر 
فية  ستكشا ال ا
ثالث  خالل 
من  سنوات 
توقيع  تاريخ 
من  أي  العقد، 
أيار 2018، ويف 
يفعل  مل  حال 
أن  فعليه  ذلك، 
يدفع بندا جزائيًا 
مليون   40 بقيمة 

دوالر.
تشري  ما  على 
األمور،  جمريات 
من  شيئًا  فإن 
حيصل،  لن  هذا 
هذه  ويفرتض 

- توقيع العقد مع شركة »روزنفت« 
اخلزانات يف مصفاة  تأهيل  إلعادة 

طرابلس.
- االهتمام الروسي بدورة الرتاخيص 
برز من خالل طلب  الثانية، والذي 
الروسية  أويل«  »لوك  شركة 
والسيميائية  اجليولوجية  للدراسات 
»غرفة  من  البحر  على  أجريت  اليت 
املهتمة.  للشركات  املتاحة  الداتا« 
الشركة  إىل  إضافة  اليوم،  وحتى 
الروسية، أبدت شركة »برتوناس« 
على  باحلصول  اهتمامها  املاليزية 
شركة  وكذلك  نفسها،  املعلومات 

»بريتيش برتوليوم« الربيطانية.
الوقت ال يزال متاحًا أمام الشركات 
دورة  يف  املشاركة  يف  الراغبة 
الرتاخيص الثانية، حيث ُيقفل باب 
كانون  نهاية  يف  الطلبات  قبول 

الثاني 2020. 
بعناية،  حدد  قد  التاريخ  وهذا 
احلالي  التحالف  انتهاء  يسبق  لكي 
علمًا  االستكشافية.  البئر  حفر  من 
نقاش  مدار  كانت  النقطة  هذه  أن 
هل  أشهر:  مدى  على  مستفيض 
يتم تأجيل الدورة الثانية إىل حني 
حبيث  االستكشافية،  البئر  إجناز 
يتم حتسني الشروط من بعدها، أم 
يصار إىل استباقها، تفاديًا الحتمال 
فكان  جتارية،  كميات  إجياد  عدم 
القرار باستباق نتائج االستكشاف. 
وهيئة  الطاقة  وزارة  تكتف  ومل 
إدارة البرتول بذلك، بل عمدت إىل 
واملناقصة.  التأهيل  مرحليت  دمج 
حيث تقّدم الشركات طلب التأهيل 
معًا،  واملالي  التقين  والعرضني 
فيفتح أواًل ملف التأهيل للشركات 
كلها، ثم يصار إىل فتح العرضني 
املؤهلة.  للشركات  والتقين  املالي 
احملافظة  إىل  اإلجراء  هذا  ويهدف 
يتاح  فال  الغموض،  عنصر  على 
املتأهلني  أمساء  معرفة  للشركات 

أواًل ثم التنافس يف ما بينها.

املساحة املختلف عليها مع سوريا تبلغ مساحتها 900 كلم 
مربع )مروان طحطح(

التنقيب عن النفط والغاز:

بدء االستكشاف يف 15 كانون األول
ايلي الفرزلي

املرة أن يصار إىل االلتزام بالتاريخ 
املعلن لبدء احلفر. علمًا أن مثة من 
إلعادة  األمريكية  احلركة  أن  يؤكد 
طرح ملف »املنطقة املتنازع عليها« 
البدء  بقرب  مقرتنًا  يكون  أن  ميكن 
باحلفر يف البلوك احلدودي، وبالتالي 
ضرورة إجناز االتفاق احلدودي قبل 

ذلك.

    ثالث شركات أبدت 
اهتمامها بدورة الرتاخيص 

الثانية: لوك أويل وبرتوناس 
وبريتش برتوليوم

كذلك، فإن حتريك عملية االستكشاف 
يف البلوك رقم 9 )حتى قبل أن تبدأ 
فعليًا(، سيساهم يف تعزيز إمكانية 
جناح الدورة الثانية من الرتاخيص، 
والسيما أنها تضم بلوكني حدوديني 
جنوبيني )8 و10(. ورغم أن شهية 
الشركات مفتوحة على البلوك رقم 
إىل  الدراسات  تشري  الذي   ،5
من  كبرية  كميات  على  احتوائه 
البلوكات اليت فتحت  الغاز، إال أن 
يف احلدود الشمالية )1 و2(، متلك 
ميزات تفاضلية أيضًا )خاصة البلوك 
األعماق  أبرزها   )2 رقم  الساحلي 
التنقيب  يسهل  اليت  املنخفضة 
فيها. لكن، كما يف اجلنوب كذلك 
يف الشمال، فإن املساحة املختلف 
عليها مع سوريا تبلغ مساحتها 900 
كلم مربع، وهذه تستوجب التواصل 
الرتسيم  على  لالتفاق  دمشق  مع 
البحرية. ويف هذا  النهائي للحدود 
الصدد تتم اإلشارة إىل دور روسي 
بالوجود  أساسًا  يتعلق  متوقع، 
وبرغبة موسكو  الروسي يف سوريا 
يف تثبيت حضورها يف القطاع يف 

لبنان، والذي يتجلى عرب:
»نوفاتيك«  شركة  انضمام   -
دورة  يف  فاز  الذي  التحالف  إىل 

الرتاخيص األوىل.
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احيا التيار الوطني الحر يف ملبورن مهرجانا سنويا 
الوطن«،  اىل  الوطن  »عودة  عنوان  تحت  مميّزا 
شارك  حيث  الفخمة   Maroun صالة  يف  وذلك 
فيه اكثر من أربعمئة لبناني مثلوا مختلف املكونات 
التيار،  قيادة  جانب  اىل  طليعتهم  وفـِي  اللبنانية، 
قنصل لبنان العام يف فكتوريا زياد عيتاني، الوزيرة 
األسمر،  نزيه  النائب  كيتشن،  كمربلي  الفيدرالية 
ديانا  الطبي  الحقل  يف  العاملني  نقابة  رئيسة 
والخريية  الحزبية  املؤسسات  االسمر، وحشد من 
رئيس  تقدمهم  والثقافية  واالعالمية  واالجتماعية 
فكتوريا  يف  الثقافية  اللبنانية  االسرتالية  الجامعة 

بشارة طوق وفعاليات أكاديمية واقتصادية .
النشيدان الوطنيان االسرتالي واللبناني، فرتحيب 
لعريف املهرجان جورج الشويري الذي قدّم رئيس 
التيار يف ملبورن مارون خوري الذي ألقى كلمة ومما 

جاء فيها:
الحر  الوطني  التيار  احتفال  يف  معا  اليوم  نجتمع 
وعاصمتها  فكتوريا  والية  يف  نقيمه  الذي  السنوي 
لكم  آملني  جميعا  منكم  رحبة  بمشاركة  ملبورن 
وللبنان وألسرتاليا كل الخري وعظيم النجاح يف كل 

الظروف.
واضاف يقول »محطات مفصلية ، كما تعرفون يمر 
علينا  يجب  اليوم  ونحن   ، وشعبا  بلدا   ، لبنان  بها 
الرئيس  فخامة  عهد  العهد  قيادة  حول  األلتفاف 
ميشال عون الذي وضع لبنان كأولوية مطلقة امامه 
وناضل كثريا من اجل ان يتحرر من االحتالالت وان 
تحكمه  ومستقال  سيدا  حرا  الوطني  قراره  يكون 
 ، اجياله  اللبناني ومستقبل  الشعب  فقط مصلحة 
لقد انتهت الحرب اىل غري رجعة ونحن يدا واحدة 
مع جيشنا البطل لحماية الوطن وسواعدنا تتكاتف 
لبناء ونهوض الدولة هذا العهد الذي يبني نموذجا 
وصون سيادته  ارضه  تحرير  ايمان شعب يف  عن 
والعيش بحرية وكرامة ودعم الدفاع عنه بوجه من 
ولن  املؤامرات  تخيفنا  لن   ، عليه  ويتطاول  يعتدي 
يؤثرو فينا اعداء النجاح وما اكثرهم لالسف.. اننا 
نريد ان نعمل اكثر لدعم اقتصادنا الوطني وحملة 
محاربة الفساد مستمرة دون ان تستثني احدا النه 
ال احد اكرب من لبنان ، نريد واياكم ان نسهم يف 
املستقبلية  انفتاحا يف خططنا  اكثر  ذهنية  صناعة 
التحديات  مواجهة  على  قادرة  قوية  دولة  لبناء 

باملئات قّدر  شعيب  وحشد  ودبلوماسي  رمسي  حبضور 

الوطن اىل  الوطن  بعودة  حيتفل  ملبورن  يف  احلر  الوطين  التيار 

اآلتية«.
وكما اخترب الجميع الواقع اللبناني ان ال احد يتفرد 
بالقرار لذلك صيغة العيش املشرتك وصفة تبعدنا 
العماد  الرئيس  العهد  فخامة  وقرارات  الفتنة  عن 
ميشال عون تأكيد مستمر على ان تجربة هذا القائد 
من  مؤسساتي  عمل  اىل  تحولت  العظيم  الوطني 
اليوم  التجربة  باتت هذه  لبنان وشعبه، حتى  اجل 
واقعا ملموسا ال يمكن تجاوزه وهي فرصة تاريخية 
الن  ومساندتها  دعمها  جميعا  علينا  تتكرر،  ال  قد 
التاريخية  الفرصة  يكون  بوابتها  من  لبنان  خالص 
بأي  املساس  وعدم  استقراره  تثبت  التي  الكربى 
تغريات ديمغرافية فيه نتيجة اللجوء الفلسطيني، 
االنسانية  املعاناة  نتفهم  اننا   ، السوري  النزوح  او 
اخرى  انسانية  معاناة  حساب  على  تحل  لن  لكنها 
واملطلوب  ابدا  الطريقة  بهذه  يستقيم  ال  فالعدل 
هو تحصني لبنان اكثر من املخاطر وااللتفاف حول 
قيادة الرئيس عون التي تعمل لحماية لبنان وشعبه 
العهد  هذا   ، البلدان  بني  والدولي  االقليمي  ودوره 
جديدة  اجتماعية  بمفاهيم  الوطن  استعادة  يريد 
يريد   ، طوائفه  بكل  الواحد  املجتمع  يف  واملساواة 
التوازن والتفاعل مع محيطه دون فرض او ارهاب او 
اجندات عدوانية ضد لبنان شعبا وبلدا ،،، جميعنا 

يف ذلك املركب ان غرق .. غرق الجميع.
ان  لبنان  مع  تعاهدنا  الحر  الوطني  التيار  اننا يف   
نعمل معه وله والجل شعبه ومستقبلنا جميعا وكما 
قال رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جربان 
باسيل: هذه االرض ارض لبنان التي اثمرت انبياء 
نازح  وال  الجئ  ال  فيها،  محلنا  يحل  لن  وقديسني 

وال فاسد.

منسق اسرتاليا شربل راضي
اىل ذلك كانت كلمة عفوية ملنسق اسرتاليا شربل 

راضي، ومما جاء فيها:
منذ ثالثني سنة تأسس اول مكتب للتيار الوطني 

الحر يف العالم وذلك يف ملبورن.
منذ ثالثني سنة عندما قال فخامة الرئيس الجنرال 
لبنان  شعب  »يا  بعبدا  قصر  من  عون  ميشال 
والشرفاء  الوطنيني  من  مجموعة  هناك  العظيم«، 
واملناضلني يف ملبورن سمعوا صوت القائد وهبوا 
لنجدة لبنان فأسسوا املكتب االول وكان اسمه آنذاك 

مكتب التنسيق الوطني، مع االيام تغري اسمه اىل 
منهم  الشباب  الحر.. هؤالء  الوطني  التيار  مكتب 
من هم معنا الليلة ولن آتي على تسميتهم لئال اقع 
اآلخرة  اىل  من سبقنا  ومنهم  والخطأ..  السهو  يف 

ودنيا الحق نرتحم عليهم الليلة.
ثالثون سنة مرت بالتعب والتضحيات من كل شباب 
التيار الكبار والصغار وعائالتهم واصدقائهم.. تيار 
الن  الوطن  بتحرير  االساس  العمود  كان  ملبورن 
ملبورن كان لها دور كبري يف السنوات التي مرت 
او  باالعالم،  وخاصة  الوطن  اىل  العماد  رجوع  قبل 
ما يسمى امليديا، حيث كانت دائما على اتصال مع 

الناس لتجييشهم للوقوف مع لبنان الحق.
ثالثون سنة وال مرة خفنا  او يئسنا او فقدنا االمل 
والرجاء بنهوض الوطن..  احالمنا كبرية وحتى بعد 

ثالثني سنة تحقق الحلم.
ثالثون سنة ونحن اوفياء ملسرية القائد..

فخامة  يا  باقون  والوعد  العهد  على  باننا  نعدكم   
الرئيس مع  التيار الوطني الحر ورئيسه املهندس 

جربان باسيل.
ان شاء اهلل نعيـّد معكم بعيد االربعني والخمسني 

واملية بوجود الجميع وهمـّة الشباب.
اسمح لنفسي الليلة، باسمكم كلكم، بشكر رفاقي 
يف التيار الوطني الحر على تعبهم وتضحياتهم كل 

هذه السنني، وانا شاهد على ذلك.

راضي  شربل  السيد  للتيار  العام  املنسق  دعا  ثم 
املناضلني االوائل ومنهم نخلة بيطار وبشار هيكل 

وداني اسطا وغريهم الخذ صورة تذكارية.

الوزيرة الفيدرالية كمربلي كيتشن
كيتشن  كمربلي  الفيدرالية  للوزيرة  كلمة  وكانت 
واسرتاليا  لبنان  بني  العالقات  عن  فيها  تحدثت 
عامة وفيكتوريا خاصة، ونوهت بالدور الذي لعبته 
اقتصاديا  اسرتاليا  يف  اللبنانية  الجالية  وتلعبه 

وسياسيا وعمرانيا وتعددية ثقافية.
العماد  الرئيس  بمسرية  كيتشن  الوزير  واشادت 
واملستمر  الدائم  ونضاله  الوطنية  عون  ميشال 
ومكافحة  االرهارب  على  والقضاء  لبنان  لتحرير 
الفساد، كما اثنت على مسرية التيار الوطني الحر 

يف اسرتاليا.
اىل  االسرتالية  الحكومة  كيتشن  الوزيرة  ودعت 
املليون  العمل العادة مليون ونصف  لبنان يف  دعم 

نازح سوري عودة آمنة اىل بلدهم.
املناسبة  وحي  من  عصماء  قصيدة  هناك  وكانت   
أنطوان  الزغرين  زغلول  املخضرم  الزجلي  للشاعر 

برصونا .
الجانب الفني أحياه املطرب املبدع عبودي الجندي 
فنًا  وأغناها  الصالة  والهب  كعادته  ابدع  الذي 

وطربا.

الشاعر انطوان برصوناكارال عونعريف الحفل جورج الشويريالوزيرة كمربلي كيتشنمنسق فيكتوريا مارون خورياملنسق الفيدرالي شربل راضي

مارون خوري وعائلته وبعض الحضورطوني شربل، سامي مظلوم، طوني حربيه، ميالد جريج وشدراويالنائب نزيه االسمر، القنصل عيتاني، سيزار ملحم وامال راضي
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أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل 
سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات 
االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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ممثال«  اسحق  جوزيف  النائب  القوية  الجمهورية  تكتل  عضو  شارك 
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمري جعجع يف االحتفال السنوي 
الذي اقامته يف سيدني، بحضور منسق اسرتاليا طوني عبيد واعضاء 
جانب  اىل  املركز،  واعضاء  داغر  جها  سيدني  مركز  ورئيس  املنسقية 
ملحم  االب  انطوان  شربل طربيه،  املطران  املارونية  االبرشية  راعي 
رباط،  روبري  املطران  الكاثوليك  الروم  ابرشية  راعي  ممثال«  هيكل 
باسيليوس   االورثوذ كس  الروم  ممثال« مرتوبوليت  قرعان  جان  االب 
قدسية، السيناتور كونسيتا فافريتي ويلز، النائب جهاد ديب ممثال« 
زعيم املعارضة الفدرالية بيل شورتن، رئيس املجلس التشريعي جان 
عجاقة ممثاًل رئيسة والية نيو ساوث ويلز غالديس برجكليان، رئيسة 
املعارضة يف والية نيو ساوث ويلز بيني شارب، النائبة ويندي ليندسي 
الوزير جون سيدوتي، راشيل حريقة ممثلة وزير الظل طوني  ممثلة 
بورك..النواب:  صويف كوتسيس، غاي زنكاري، تانيا ميهايلوك، جوليا 
شربل  العام  اللبناني  القنصل  بروكس..  غلني  السابق  والنائب  فني، 
معكرون وعقيلته، املحامي ستيف ستانتن، املؤسسة املارونية لالنتشار، 
الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم، الرابطة املارونية، التجمع املسيحي، 
لالنماء  العاملية  املارونية  البطريركية  املؤسسة  املاروني،  املجلس 
اللبنانية، ثورة االرز، ورؤساء واعضاء بلديات  الشامل، غرفة التجارة 
انيتا قزي..واالباء: طوني  : فيليب رادوك، كال عصفور، جورج زخيا، 
رحمه،  ايلي  ملحم،  بولس  موسى،  مارون  طعمه،  انطوان  سركيس، 
ايلي نخول، بيرت دياب، مارون قزي، االخت الهام جعجع واالخت كالرا 
اسحاق.. ممثلي احزاب وتيارات: املستقبل، الكتائب اللبنانية، الوطنيني 
التقدمي االشرتاكي،  الحر،  الوطني  املردة،  االستقالل،  االحرار، حركة 
اليسار الديمقراطي.. اعالميون: املؤسسة االعالمية للشرق االوسط، 
صحيفة النهار، التلغراف، املستقبل، الهريالد، الوكالة الوطنية لالعالم، 

سياسيون وفعاليات وحشد جتاوز األلف شخص شاركوا يف  لقاء املقاومة - سيدني 2019

من  اعمال، وحشد  ورجال  SBS. جمعيات،  وراديو  الغد  راديو صوت 
ابناء الجالية وكوادر ومناصري القوات اللبنانية.

قدمت االحتفال االنسة فانيسا عبود ثم صالة ومباركة تالها املطران 
طربيه واالخت الهام جعجع. وتواىل  على الكالم كل من: جان عجاقة، 
الوطني  القوات  بدور  فاشادوا  ستانتن   وستيف  شارب،  وبيني 
ونوابهم،  باداء وزرائهم  زالوا، وكذلك  وما  الذي قدموها  والتضحيات 

منوهني بالدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية يف اسرتاليا.
كلمة رئيس مركز سيدني جهاد داغر:

رحب داغر بالنائب اسحق وعقيلته القادم من حصرون والجبة الحبيبة 
وصالبة معراب االبية اىل اسرتاليا املضيافة.

واكد ان القوات يف االنتشار تحمل لبنان يف القلب ولن تنساه كما لن 
تنسى الشهداء االبرار.

وطالب بحق املغرتبني باملشاركة باالقرتاع ل128 نائبا وليس بحصر 
التمثيل ب6 نواب يف االنتشار. 

اللبنانية  الثبوتية  اوراقهم  على  االستحصال  على  الجميع  شجع  كما   
ليتمكنوا من ممارسة حقهم باالقرتاع.

وحيا شهداء اسرتاليا الذي صودفت ذكراهم منذ حوالي االسبوعني.
عبيد  الرفيق طوني  املنسق  رأسهم  وعلى  املنسقية  الرفاق يف  وشكر 
ولكل الرفاق يف مركز سيدني على ما قدموه من تعب وجهد على مدى 
ان  مضيفا  بالطليعة،  املركز  هذا  يبقى  لكي  االخرية  سنوات  االربع 
لبنان واالنتشار.  املستقبل يف  انها مؤسسة نحو  اثبتت فعال  القوات 

وحمل النائب اسحق التحية واملحبة والتقدير للقائد الحكيم.

كلمة ألنائب أسحق
نجتمع اليوم كرفاق على أرض أسرتاليا هذا البلد العزيز الذي استقبل 

من  املجاالت  جميع  لهم  وفتح  صدر  رحابة  بكل  مهاجرين  من  أهلنا 
من  العائالت  وتأسيس  الرزق  وكسب  والعمل  والتقدم  التطور  أجل 
كافاًل  والدينية  االجتماعية  قيَمهم  على  بالحفاظ  لهم  كما سمح  جهة، 
لهم حرية ممارستها فأصبح هناك مجتمع لبناني صغري يف أسرتاليا 
اللبنانيني  مصلحة  فيه  ملا  منفتح  بشكل  محيطه  مع  ويتفاعل  يعيش 
واالحرتام  والتقدير  الشكر  كل  أسرتاليا  لدولة  منا  لذا  واألسرتاليني، 

واملحبة.
رئيسا«  الثانية  للمرة  بانتخابه  عجاقة  جان  الصديق  نهنئ  وباملناسبة 

للمجلس التشريعي يف والية نيو ساوث ويلز.
ال زلنا يف لبنان اليوم نعيش النضال اياه، صحيح اننا لم نتمكن حتى 
األن من الوصول اىل الوطن الذي نحلم به والذي ألجله نناضل وألجله 
نستشهد، ولكننا لن نكل ولن نمل حتى الوصول اىل ذلك وكما كانت 

بيني شارب جان عجاقة النائب جوزيف اسحاق مقدمة املهرجان فانيسا عبوداملطران طربيه واألخت جعجع املحامي ستيف ستانتن رئيس قسم سيدني جهاد داغر

انطوني الهاشم، جو وشاد خطار، ميشال وزيتا دويهي، النائبة فني وحضورسركيس ناصيف وعقيلته برناديت وراهبتان وحضورجان عجاقة، النائب جوزيف اسحاق، املطران طربيه والنائبان ديب وشارب

جان ناصيف وكريمته أشلني وحضورباخوس جرجس وعقيلته باتي وحضوردويهي، فني، القنصل معكرون وعقيلته وطوني عبيدسليم شدياق، الزميل حرب وعقيلته احالم وطوني خطار

جان شديد، بدوي البيسري وحضور طاولة الوطنيون االحرار ويبدو طوني نكد وكلوفيس ومارك البطي وحبيب قسطون وعقيلته طاولة تيار املردة مع الصديقني اليان بولس وموريس نصور

طاولة حزب الكتائب ويبدو لودي فرح ايوب وبيار مارون
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صادقة  الكف  نظيفة  السلم  ايام  يف  ذاتها  هي  الحرب  أيام  يف  القوات 
كثرية  اوقات  يف  ذلك  كلفها  ولو  متخاذلة،  غري  مقدامة  شعبوية  غري 
اثماننًا كبرية  »والتاريخ يمهل وال يهمل« وهو حتما سينصف الصادقني 
عن  بعيدا  العام  الصالح  لخري  قناعاتهم  يمارسون  الذين  الفاسدين  غري 

املسايرات الشعبوية السخيفة.
نحن كقوات لبنانية نواجه تحديني جوهريني كالهما اسرتاتيجي ومصريي، 

وكالهما ناتج عن عدم وجود دولة فعلية تقوم بمهمتها كما يجب.
التحدي االول: هو الحفاظ على ما تبقى من مقومات للدولة والعمل بكل 
وتحسني  االمنية  قواها  وتعزيز  الفساد  بمحاربة  تقويتها  على  وكد  جد 
املانحني  ثقة  تفقد  واال  مصداقيتها  تستعيد  لكي  باالصالحات  ادارتها 

والدائنني.
فنبقى  التاريخي  لبنان  دور  عن  الدفاع  يف  الصمود  هو  الثاني:  التحدي 
حراس السيادة والحرية واالستقالل. والقوات تعمل على املستويني كما 

عهدتموها دائمًا بكل قوة وجهد.
وما  التحديني  كال  يف  اساس  حجر  االنتشار  بالد  يف  الرفاق  ايها  وأنتم 
ليس  االنتشار مؤثر  ان  اثبات على  أكرب  اال  االخرية  النيابية  االنتخابات 

فقط حزبيًا بل وطنيًا وليس فقط ماديًا بل معنويًا ايضًا.
الهمة  هذه  على  محافظني  تبقوا  لكي  الحكيم  باسم  أدعوكم  لذلك 
تسجيلهم  على  واالهم  الوطن  على حب  اوالدكم  تربية  استكمال  وعلى 
املؤسسة  أو  اللبنانية  القنصلية  طريق  عن  اللبنانية  الدولة  سجالت  يف 
الجنسية  التي تقوم بعمل جبار على صعيد استعادة  املارونية لالنتشار 
للمنتشرين فال ندع اهتماماتنا اليومية الكبرية وعيشنا الرغيد يثنينا عن 

ذلك.
للكلمة على ما هو متعارف عليه لدى  التقليدي  نحن لسنا حزبا باملعنى 
او  ايمانا منها بفكر معني  األحزاب األخرى، فاألفراد تنضم اىل األحزاب 
عقيدة معينة اال أنني لم ار يف العالم اجمع فردا واحدا ينضم اىل حزب 
ما وهو عارف أن مصريه قد يكون االستشهاد او االعتقال او االضطهاد او 

التهجري ويصرّ على االنضمام اىل هذا الحزب.
ان عدنا بالذاكرة فقط اىل مرحلة ما بعد الحرب االهلية املشؤومة لوجدنا 
ان االف من رفاقنا اضطروا إىل ترك لبنان من دون أوراق ثبوتية أو فلس 
واحد والتشتت يف جميع أصقاع العالم بسبب سلطة الوصاية املوجودة 
يف لبنان والكثري بيننا اليوم من هؤالء وهذا ما يدل على أننا لسنا مجرّد 
حزب عادي وإنما ضمري مجموعة حيّة تناضل من أجل إبقاء لبنان وشعبه 

أحياء.
أيها اللبنانيون - االسرتاليون،

نحن نعلم أن ال وجود لشعب حي بكامل أفراده، إنما ما يميّز الشعوب 
هو وجود تلك القّلة املناضلة فيها التي تقود الشعب إليصاله إىل شاطئ 

األمان فيما األكثرية ال تكون مشاركة يف هذا النضال بشكل مباشر وإنما 
جل ما فيه أنها قد تؤيده ولكن من دون شك تستفيد منه.

نحن تلك القلة - الخمرية التي تحمل مسؤولية الكل. يراهنون على ان 
ينطبق علينا قول املتنبي »نامت نواطري مصر عن ثعالبها« ولكن فاتهم اننا 
ابناء مقولة »ما بينعسوا الحراس«، نحن دائمًا ابدًا مستيقظني متيقظني 

جاهزين لكل طارئ.
ال نرى انفسنا اقلية ابدًا ولو كنا قلة ساهرة على شعبها، هذه رسالتنا 
منذ مئات السنني وستبقى اىل مئات سنني قادمة، رهاننا االساسي هو 
الدولة والجيش الحامي الوحيد اال انه اذا السمح اهلل وان دعا داع لن نلف 
حول رقابنا االوشحة البيضاء وننتظر مصرينا بل سنفعل ما فعلناه سابقًا 

واكثر.
سأكتفي بهذا القدر وأختم بالقول:

إال  يصح  لن  املطاف  نهاية  انه يف  على  يدل  واضح  بياني  للتاريخ خط 
مؤمنون  مواقفنا،  يف  ثابتون  نريد.  ما  إىل  لبنان  يف  وسنصل  الصحيح 
بأنفسنا عارفون أهدافنا مستمرون يف النضال مهما صَعُبت التحديات.

كلمة د. سمري جعجع:
الدكتور جعجع إستهل كلمته مستذكرا زيارته اىل اسرتاليا وكانها كانت 
باالمس وشكر كل من ساهم بانجاح تلك الزيارة ثم بالرتحيب وتوجيه 
اللبنانية املشاركني  التحية  ملمثلي الحكومة االسرتالية وممثلي االحزاب 
وخص بالشكر باملطران أنطوان شربل طربيه آمال أن يستمر هذا اللبنان 

الثاني يالف خري .
وتطرّق اىل االنتخابات النيابية السابقة مشريًا اىل ان حوالي خمسة االف 
اقرتعوا ولهم كل الشكر وأمل ان يتخطى عدد املقرتعني يف االنتخابات 
املقبلة العشرة االف او الخمسة عشر الفا.ولفت اىل ان العديد لم يكن 
يتوقع امكانية تحقيق عملية االقرتاع يف اسرتاليا يومها ولكن كان هنالك 
أيضًا شباب ةوشخاص مؤمنون بإمكانية املشاركة لذلك بلغ العدد خمسة 

آالف من أصل عشرة أو إحدى عشر تسجلوا.
ولفت إىل ان لبنان ال يزال يتمتع بالديمقراطية ولكن تأكدوا أن ما تحققونه 
أنتم عرب اقرتاعكم يحدد مسار السياسة املقبلة للبنان فاإلنتقاد من بعيدا 
ال يفيد، والبكاء على األطالل أيضًا ال يفيد ألن تحديد مسار األمور يقرره 
الفاسد  هو  من  يدرك  بات  والكل  ونظيفة  صحيحة  بطريقة  يعمل  من 
ومن غري الفاسد، من يسرق ومن هو النظيف لذا علينا تحمّل املسؤولية 

لتحديد مصرينا.
وبالنسبة للنتائج التي حصلنا عليها فكلنا يتحمل قسمًا من املسؤولية، ال 
اتكلم عن املوجودين هنا ولكن كان باإلمكان أن نحصل على نتيجة أفضل 

لو رفعنا نسبة اإلقرتاع وحددنا من يحقق للبنان السيادة ومن يريد بناء 
الدولة بدل اإلقرتاع لصديق قدم لنا خدمة ولكنه ال يسعى لخالص البلد 
لذلك اطلب منكم التحضري نفسيًا وإداريًا وتخطي االعتبارات الشخصية 
لالنتخابات املقبلة ولو انها ال زالت بعيدة لنصوّت للذين يسعون لخالص 
البلد وعلى كل واحد منا لديه أوراق ناقصة أن ال ينتظر األشهر األخرية 
إلتمامها ألن تصويتكم للذين يعملون لخالص لبنان يوصلهم إىل املجلس 

النيابي ويحدد السياسة يف لبنان ألربع سنوات متواصلة.
وعن الوضع العام يف لبنان قال: كلكم مشغول البال عن الوضع العام يف 
لبنان ولكن تأكدوا أن األرض تهتز ولكنها ال تقع وأكيد أننا نمرّ بمرحلة 

صعبة جدًا ولكن بإذن اهلل لن يقع لبنان يومًا.
وتابع: الوضع اإلقتصادي اليوم صعب وهذا نتيجة سوء اإلدارة والفساد 
القوات  به  ماتقوم  وهذا  حقيقية  إصالح  عملية  إىل  بحاجة  نحن  لذلك 
اللبنانية يف الحكومة الحالية واملجلس النيابي. نعتقد أن الكثريين باتوا 
يشعرون بخطورة املرحلة وإذا كان لدينا الجرأة ومواصلة العمل ملكافحة 
الفساد وتطبيق الخطوات الالزمة إلخراج البلد من الوضع الذي نعيشه 
النية  السياسية  القوى  لدى  كان  إذا  املرحلة خصوصًا  تخطي  من  نتمكن 
لذلك ولكن إذا ستمرا سياسة الشعبوية سيكون هناك صعوبة يف عملية 

النهوضوسيكون الوضع أسوأ مما هو عليه.
هناك العديد من الدول التي عاشت مراحل صعبة كالتي نمر بها والحل 
التدابري  بهذه  البدء  علينا  ونحن  تقشفية  تدابري  بمجموعة  كان  لديها 
وضبط  الحدود  على  كالتهريب  الكبرية  امللفات  معالجة  عرب  خصوصًا 
الذي  املصارف  قطاع  دعم  ذلك  إىل  أضف  الضريبي  والتهرب  الجمارك 
على  قادرة  املصارف  ألن  املاضية  العشر  السنوات  بارز يف  دور  له  كان 
املساعدة يف النمو اإلقتصادي وتنظيم موازنة الدولة ولكنها ال تقدم هذه 
املساعدة إال يف حال أجرت الدولة إصالحات ضرورية وإذا حاولنا معالجة 
كل امللفات الكبرية إضافة إىل تنظيم تعويضات نهاية الخدمة نتمكن من 
املسؤولني  لدى  كان  إذا  وأكررالتأكيد  املوازنة  من  أكثر من %34  معالجة 
السياسيني كامل الجرأة لتنفيذ هذه التدابري نتمّكن من إنقاذ البلد وإال 

ستكون لدينا صعوبات أكرب.
وختم: نحن مستمرون بدعمكم لنا وتأييدكم وسنكمل للوصول إىل لبنان 
منها،  أصعب  سنكون  كبرية  الصعوبات  كانت  ومهما  إليه  نطمح  الذي 
ومهما كان الجهد مطلوبًا سنعمل بجهد أكرب وآمل أن تكونون دائمًا بخري 

كي يبقى لبنان املقيم بألف خري.
بعد ذلك تم  تبادل الهدايا الرمزية بني النائب اسحق ومنسق اسرتاليا 

ورئيس مركز سيدني.

نائبة مقعد ايست هيلز ويندي لندسي، غلني بروكس وجورج زخيا

طاولة تيار املستقبل ويبدو املري ومحفوض وعجاج وابو شقرا وحضور

النائبة صويف كوتسيس، جورج غصني وعقيلته فاديا وكال عصفور النائب الضيف جوزيف اسحاق يتسلم هدية رمزية من عبيد وداغر

طاولة حركة االستقالل ويبدو سعيد دويهي وسليم معوض طاولة آل ناصيف

نزيه مينا وعقيلته اولغا
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش 

ع الصاج..  تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية.

االثنني من 5 صباحا - 5 بعد الظهر
من الثالثاء حتى األحد من الـ 5 

صباحا - الـ10 ليال
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

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

نفتح
7

ايام يف 
األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده
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رجل  البار  حدشيت  ابن  أقام 
مساء  خطار،  طوني  االعمال 
االربعاء من االسبوع احلالي، حفال 
الذي  القواتي  للنائب  تكرمييا 
اسحق  جوزيف  اسرتاليا  يزور 
الرينيسانس  صالة  يف  وذلك 

يف ليدكمب.
مارون  االب  احلفل  يف  شارك 
موسى، رئيس اجلامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل يف اسرتاليا 
الدويهي،  ميشال  ونيوزيلندا 
سركيس  االعمال  ورجال 
وجو  ناصيف  وجان  ناصيف 
وتوفيق  شاد  وعقيلته  خطار 
كريوز، رئيس الرابطة املارونية 
انطوني اهلاشم وعدد كبري من 
رؤساء وممثلي احزاب وتيارات 
بشري  جبة  ومجعيات  وحركات 
اللبنانية  القوات  ومناصري 

واصدقاء واالعالم اللبناني.
حرب  انور  الزميل  احلفل  قدم 
ب ثم قدم االب مارون موسى 

ليبارك الطعام.
الدعوة  لصاحب  كلمة  وبعد 
النائب  حتدث  خطار  طوني 
ومما  اسحاق  جوزيف  الضيف 

قاله:
وقفت  بلدة  اول  هي  حدشيت 

كرمه طوني خطار حبضور حشد جتاوز الـ 150 شخصا
النائب اسحاق: القوات اللبنانية امتداد ملقاومة عمرها 1400 سنة

جعجع  الدكتور  جانب  اىل 
السياسية  حياته  بداية  منذ 
وهي  اليوم  حتى  والعسكرية 
ابطاال يف  لبنان شهداء  اعطت 
كل املعارك وما زالت يف هذه 
اليوم.  حتى  مستمرة  املسرية 
واقفة  االغرتاب  يف  حديشيت 
ان  واريد  االنسان  جانب  اىل 
اشكركم كجالية حدشيتية على 

كل ما تقومون به.
نأتي  ان  اال  اليوم  ميكن  وال 
البطريرك  وفاة  ذكر  على 
صفري الذي كان مثال البطاركة 
مقاومني  كانوا  الذين  العظام 
بكل ما للكلمة من معنى.. هناك 
مفارقة نسمعها اليوم وهي ان 
هذا  قواتي،  صفري  البطريرك 
خطأ مميت.. حنن كقوات نقف 
اىل جانب البطريركية املارونية 
النها شعلة املقاومة منذ 1400 
سنة.. البطريركية املارونية من 
مار يوحنا مارون اىل البطريرك 
الدويهي اىل دانيال احلديشييت 
اىل  عريضة  البطريرك  اىل 
بطاركة حصرون وبشري ولبنان 
وحنن  مقاومة  شعلة  كانوا 
كقوات لبنانية منثل امتدادا هلذه 
املقاومة اليت عمرها 1400 سنة 

البطريركية  جانب  اىل  حنن   ..
البطريركية  كانت  مرة  وال 
اىل  وقفنا  حنن  مسيسة.. 
البطريرك النه كان رمزا  جانب 
جانبه  اىل  وقفنا  للصمود.. 
لندافع عن مسيحيتنا ووجودنا.. 
حنن اىل جانب البطريرك صفري 
وكل بطريرك.. حنن اىل جانب 
البطريرك الراعي وكل بطريرك 
عن  ويدافع  مسيحيتنا  ميثل 

لبنان وعن وجودنا احلر.
كل  برؤية  جدا  سعيد  انين 
اننا  تعرفوا  ان  وجيب  االحزاب 
املصاحلات  كل  على  ضنني 
جدا  سعيد  وانا  حصلت  اليت 
بوجود كل االحزاب معنا وخاصة 
االحزاب املسيحية.. ولو صرخنا 
العمر كله فلن نصل اىل نتيجة 
مع  مجيعا  ايدينا  نضع  مل  ما 

بعضنا.
حنن كقوات لبنانية بكل صراحة 
ضد الفساد املوجود يف الدولة 
ساهمنا خبطة  لقد  حياء،  بدون 
لدينا  عليها،  ووافقنا  الكهرباء 
من  املئة  يف   40 بـ  هدر  باب 
ايضا  ولدينا  الكهرباء  مصروف 
باب هدر بسعر الكهرباء.. هذه 
علينا  توفر  اهلل  شاء  ان  اخلطة 

ملياري دوالر وتوقف كل اهلدر 
املوجود يف هذا القطاع.

الذي يعاني من  الثاني  القطاع 
الدولة  ومسؤولو  كبري  هدر 
قطاع  هو  بذلك  يعرتفون 
تهريب  هناك  حيث  اجلمارك 
هائل على كل احلدود ووين ما 
ايدينا  سنضع  ايضا  حنن  كان 
مع بعضنا ونرفع الغطاء عن كل 
الناس.. كل مصلحة فاحتة على 

حسابها.
كلنا نسمع عن حرب يف لبنان، 
تكون  بان  ننادي  كنا  عندما 

بيد  والسلم  احلرب  قرارات 
الدولة وما يكون يف سالح غري 
سالح اجليش اللبناني كان معنا 
افرقاء  حق، عندما تكون هناك 
يف لبنان »بتتحركش بهالدولة 
اذا  الن مامسح اهلل  وهالدولة« 
حدثت حرب يف الشرق االوسط 
ويالتها،  لتلقي  عرضة  سنكون 
سياسيون  كافرقاء  كنا  اذا 
يهمنا لبنان جيب ان نطالب بان 
ال يكون لدينا سالح غري سالح 
الشيء  هذا  اللبناني،  اجليش 
جيب اال يكون موجودا اذا اردنا 

فعال ان نبين دولة وان نعيش 
بسالم.

الذي  االعالم  اشكر كل  واخريا 
دعيونا  »اللي  وكل  رافقنا 
واللي ما قدرنا نليب دعوتن«.. 
نراكم  اهلل  شاء  وان  اشكركم 
يف  لبنان  يف  قريب  لقاء  يف 
منطقة بشري حيث اننا يف احتاد 
بشري مل يعد يوجد ال حدشيت 
كلنا  بشري  وال  حصرون  وال 
ضيعة واحدة وعيلة واحدة اىل 
االمام امنائيا وسياسيا برئاسة 

الدكتور مسري جعجع. 

الزميل انور حربطوني خطارالنائب  جوزيف اسحاق

النائب   اسحاق يتوسط سركيس ناصيف وانطوني الهاشمالنائب  اسحاق الزميل حرب وطوني خطار يتبادلون االنخاب

النائب جوزيف  اسحاق مع االب مارون موسى وطوني عيسى وتوفيق كريوز وجو خطار وطوني خطار وسركيس ناصيف اسحاق مع جو وشاد خطار وجان ناصيف وجو بعيني وجوسلني شربل وغايال جعجع واحالم حرب وحضور

عبيد، ناصيف، شدياق، بو هارون، مللو وعقيلته، لودي ايوب وشدياقمن اليمني: ميشال الدويهي، توفيق كريوز، جو خطار والزميل حرباسحاق مع فادي مللو وسليم شدياق ونسرين خضرا وليشع شدياق وحضور

وقوفا: عبيد والدويهي.. لودي ايوب، بيرت مارون، اسعد بركات، سعيد الدويهي، طوني رزق، نينا معوض وحضور
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املسيحية ليست ديانة وليست طائفة كما يعتقد البعض، لقد 
أهملنا حقيقة املسيحية وتعليمها احلقيقي وجوهرها الذي ميأل 
الكون وصفاتها اليت ال تتعدد، ولكن انا ال اريد أن اجرب الناس 
على ان يغريوا معتقداتهم، ولكن اريد من كل انسان يتفهم 

عقيدته او طائفته كما جيب باطنًا وظاهرًا قلبًا وقالبًا. 
املسيح وجوهره  اىل  ترمز  تعاليم مساوية  احلقيقية  املسيحية 
وصفاته االهية،  ال احد يستطيع أن يعطي صفاته أي اسم 
آخر او جديد، او امساء بشرية، او امساء من هذا العامل، النها 
ختتلف كليًا عن طبيعتنا وصفاتنا وامسائنا البشرية وعن علومنا 

األرضية.
يف  تتباهى  طائفة  ليست  ومضمونها  حقيقتها  يف  املسيحية 
تقاليدها ومعابدها وتارخيها ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، ولكنها 
جوهر صفات اهلل وقوته العظيمة، اليت ظهر بها متجسدًا من عذراء 
الصراط املستقيم  الطريق واحلق واحلياة ويهدينا  لنا  ليكون 
حنن الضالني يف ظلمة الكون وأتون اخلطيئة وأحضان ابليس، 
ولكي نعلم مجيعًا من هو اهلل الذي أحبنا وأحب أن خيلّصنا مجيعًا 

من خمالب ابليس.
معنى كلمة مسيح اسم اهلل املتجسد وماسح اخلطيئة لنرى عاملا 
جديدا وجسدا جديدا وحياة جديدة وارضا جديدة ومساء جديدة  
واخلالص،  والتضحية  املوت  وقوة  عظمة  من  جديدا  وأنسانا 
بها  ينفرد  اليت  اهلل  املوت، وها هي صفات  على خشبة  من 
وحمبته  وقوته  اهلل  عظمة  اىل  ترمز  واليت  واهلًا،  ربًا  لوحده 
احلياة  العطاء،  التسامح،  السالم،  احلق،  احملبة،  وجربوته.. 

والعدل القدوس. 
نطالع ونتعمق  العظيمة وال  الصفات  فلماذا نهمل مجيع هذه 
املقدس،  بواسطة كتابه  االهلي  النور  نعرف حقيقة هذا  لكي 
وهذا العمل الرائع الذي جتسد من اجله لكي يغري جمرى احلياة 
رأسًا على عقب ومينحنا االفضل بكثري  ممن حنن عليه، وهنا 
اشدد بأن اإلهمال يسبب االنهيار يف البيئة االنسانية وقلة 
املعرفة والغباء احلياتي كل ذلك جيعلنا ندفع يف بعض األحيان 
مثنه غاليًا، ومن املمكن أن يكلفنا حياتنا او حياة عائلتنا، او 
املخدرات  جتارة  من  الكبري  واخلوف  اوالدنا،  بعض  او  بيتنا 
اخلطرية والطلب الكبري عليها واليت اصبحت جتتاح العديد من 

طالب اجلامعات يف كل بلدان العامل. 
،وال نرتك  بأسرع وقت ممكن  االمور  نتفهم  ان  علينا  فيجب 
اوالدنا وعقولنا مشاعا لآلخرين،  وأن ال نهمل أي شيء خيتص 
احلاقد  العدو  أي  للغري  ونعطي  اجتماعيًا،  او  دينيًا  حبياتنا 
ويسبينا  وأحفادنا  اوالدنا  حياتنا  زهوة  ليجتاح  لنا،  املرتبص 
او يدمرنا تدمريًا كاماًل، ويسيطر علينا وعلى جمتمعنا وعائالتنا 

وعندها ال ينفع الندم.
ترتاجع  األوروبية   البالد  املسيحية يف  ان  املخجل  والشيء   
وباقي  الشيطان،  وعبادة  اإلحلاد  هرم  امام  هائلة  بسرعة 
الديانات االخرى، ألن العلمنة اجتذبت عقول الكثري من الناس 
واملالهي  واملخدرات  الدعارة   أي  الباطلة،  احلرية  اجل  من 
مجيع  بواسطة  العامل  لتخدير  واخلالعة،  الروحية  للمشروبات 

أداوات الكيف وغريها.
امام  تنهزم  أن  وتارخيية  بالد حضارية  امجل  على  نأسف  اننا 
افكار رجعية ورخيصة وأعمال بربرية وذهول كامل ال مثيل له 

يف تاريخ أوروبا.
 فمن هو املسؤول االول عن هذه الظاهرة املخيفة واالنزالق 
يف شبكة اإلحلاد اليت جتتاح الشعوب االوروبية، وتغرّي بعض 
املشينة  البدع  هلذه  منافس  أي  دون  من  الناس  معتقدات  
وتقديس  واحملبة  واإلميان  الرجاء  عن  تبعدنا  اليت  واألعمال 
الرجاء  من  خالية  تكون  اليت  احلياة  معنى  هو  فما  العائلة؟ 
زوال  على  وحنن  نعيش  ملاذا  احلقيقي؟  واإلميان  احلقيقي، 
يذوب  الذي  األوروبي  الشعب  رجاء  هو  فما  وأبدي  دنيوي 

كالشمعة املضيئة ليموت؟
يوم  مثل  تذهب  اليت  الشعوب  هذه  لوجود  املربر  هو  وما    
مضى ال اكثر وال اقل، كأنها مل تكن موجودة تارخييًا وماضيًا 
وحاضرًا، بل انها على زوال دائم وعلى اميان فاشل، نتيجة 
إهماهلم للحق وإهماهلم لتعاليمه وإغالق أبواب النور عنهم من 
اجل ملذاتهم البشرية وأنانيتهم القاتلة وبغضهم هلل والبشر، 

إلشباع شهواتهم وافكارهم وغرائزهم؟
اهلل  كلمة  اىل  يرجعوا  وأن  واهلداية  الغفران  هلم  نطلب  اننا 
االزلية، وخمافة اهلل لكي يعرفوا احلقيقة املنشودة يف كتابه 

الواحد أي الكتاب املقدس ويعرفوا احلق واحلق حيررهم.
اليه واىل كلمته، ألن كلمته ال  ان يأتي  اجلميع  اننا نطلب 
أنكم تعودون ممتلئني من صفاته املقدسة،  تعود فارغة بل 
وحقيقته وواقعيته وسالمه الدائم واحلياة الدائمة معه ورجائه 

االبدي الذي ال يزول.
جيب أن نصحو باكرًا حلماية اوالدنا وأحفادنا وجمتمعنا من هذا 
السونامي القادم اىل العامل ، ونتلجئ اىل اهلل القادر وحده، 
ومحايته  سالمه  يف  ونعيش  اوالدنا  وخنلص  نفوسنا  لنربح 

العظيمة. 

املسيحية ليست ديانة وليست طائفة

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي وخادم كلمة اهلل البشارة 
الحسنى 
 سدني اوسرتاليا بتاريخ ١5-5-20١٩

»بني كرسيني«
حصانًة  أم  مداهنًة  كانْت 

تستجرُي؟ 
من جّرَب طعَم الوحوِل 

من كّفِي لبوٍة 
عن  متأخٍر  سارٍق  انتظاِر  أو 

معادلِتِه
األوىل؟ 

قطراُنِك حسُنِك املستوُر 
وكتفي اليمنُي يتخّدُر 

أيعقُل أن أفنى وحيدًا؟ 
أعتقُد وينبغي 

خذي الفكرَة على حممِل اجِلدِّ
أصفُر ما يزحُف حنو قليب
وأنِت يا »شرشف«زهٍر 

يا برعَم قهٍر 
ال حتنثي بالرجِل 
فأنِت فوق جناِحِه

ِك يقينًا  أريُدِك وأظنُّ
حتتسينين بنهِم نبّيٍة 

وأظافِر حيزبون 
وتنسنَي أّن لي يف موِجِك 

حّصًة
كم تشبهنَي احلنطَة

حني  أّمي  تشبهنَي  وكم 
تراخْت 

أمام قدومي البائِس
وذريعِتها اخلرقاِء 

وكم تربعنَي يف ردِم ستائِر
اخلتاِم..

»بـني كـرسـيني«

ميلينا عيسى - سورية

يبدو أن كل شيء يسقط يف قبضة الذكاء االصطناعي. إنه زمن 
الذكاء االصطناعي. فهذا الذكاء يسيطر على مناحي احلياة كلها. 
فماذا عن الفن واالبتكار؟.. هل ميكن أن يبقيا يف اإلرث اآلدمي، 

ما داما خيرجان من وجدان اإلنسان؟.
الذكاء  عصر  يف  واالبتكار  الفن  اإلبداع:  »شيفرة  كتابه  يف 
 The Creativity Code: Art and Innovation in the االصطناعي« 
)املؤلف من 320 صفحة، منشورات جامعة هارفرد،    Age of AI
الرياضيات يف  ماركوس دو سوتوي، عامل  يتحدث  30 دوالًرا(، 

أكسفورد، عن ثالثة أنواع من اإلبداع. 
يقول: »يعتقد الكثري من الناس أن اإلبداع الفين يدور حول التعبري 
عن معنى اإلنسان، وبالتالي كيف ميكن أن يقرتب الذكاء االصطناعي 
من احلدود اإلنسانية؟. إنين أنظر إىل الكثري من الفنانني، وأرى أن 
للكثري من األعمال الفنية منًطا وهيكال مميزين، وهذا أمر حسابي 
يف حد ذاته. هلذا السبب، أعتقد أن اإلبداع الفين رمبا ميت أكثر 
إىل النمط واخلوارزمية، وغالًبا ما تكون األمناط خمفية، ورمبا هذا 
الذكاء االصطناعي اكتشافه، ألنه ماهر يف اكتشاف  شيء ميكن 

األمناط املخفية«.
اللعبة،  قواعد  يأخذ  استكشايف  إبداع  هناك  سوتوي،  حبسب 
يأخذ  حيث  اندماجي،  إبداع  وهناك  احلدود؛  أقصى  إىل  ويدفعها 
املبدع فكرتني، ال عالقة للواحدة باألخرى ملعرفة كيف ميكن إحداها 
حتفيز األفكار اجلديدة يف األخرى؛ وهناك اإلبداع األكثر غموًضا، 
يشرحه بالعبارة اآلتية: »هو تلك اللحظات اليت يبدو أنها خرجت من 
العدم، تتغري هذه املرحلة عندما تصل املياه إىل مرحلة الغليان، 

فتتحّول إىل خبار، ويتغرّي الوضع بكامله«.
حبسب املؤلف، ميثل كل من هذه اإلبداعات حتدًيا خمتلًفا للذكاء 
اإلصطناعي، فيبدو أن اإلبداع االستكشايف مثالي للحاسوب ألن 
أكثر مما يستطيع  اآللة، فهناك حسابات  أن تفعله  ما ميكن  هذا 
الدماغ البشري القيام به. اإلبداع التوافقي مثري لالهتمام، الذكاء 
اإلصطناعي ميكن أن يتعلم األمناط وتطبيقها على جماالت جديدة، 
لكن األكثر حتدًيا هو فكرة احلصول على شيء جديد وكسر النظام 

الرتيب.
كان  »تقليدًيا  فريج«:  »ذا  موقع  مع  مقابلة  يف  سوتوي  يقول 
السؤال: كيف ميكن الذكاء اإلصطناعي كسر القواعد، من مطلق 
أنه عالق داخل نظام ألنه مربمج للعمل بطريقة معّينة؟، وكيف ميكن 
أن يقفز خارج النظام؟. لكن، إذا قيل للذكاء اإلصطناعي: إكسر 
القواعد، فهذا أمر وقاعدة يف حد ذاتها. ولديك شيفرة التعريف 

اليت خترب الربنامج بكسر الرمز الذي يقوم عليه.
يف كثري من األحيان، يبدأ البشر يف تكرار أمناط السلوك، وبشكل 
ممتع، صاروا أكثر شبًها باآلالت ألنهم يكررون األشياء نفسها، 
املوسيقي  الربنامج  أن  هو  املثري  األمر  أن  سوتوي  يعتقد  ولذا 
»مكمل اجلاز« أعطى العازف حمفًزا ما، وأوقفه عن التصرف كآلة. 
ميكنه  أشياء  هناك  أن  أظهر  ألنه  إبداعه،  إيقاظ  على  ذلك  ساعد 
فعلها باملكونات اليت ميتلكها بالفعل، واليت مل يدرك أنها ممكنة.

الذكاء  ميكن  الذي  الدور  أن  أوضح  أن  »أردت  سوتوي:  يقول 
اإلبداع  تعزيز  هو  اإلبداع  جمال  يف  يلعبه  أن  اإلصطناعي 

اإلنساني«.
أحد التحديات اليت تواجه الذكاء االصطناعى هو أن العديد من برامج 
التعلم اآللي تنتج شيفرة، لكن اإلنسان ال يفهم متاًما كيف تعمل 
هذه الشيفرة. مشروع DeepDream من غوغل، على سبيل املثال، 
يساعد على إجياد طريقة لفهم كيفية حدوث ذلك. لذا، نظًرا إىل 
أن الفن بالنسبة إىل البشر هو وسيلة ملساعدتهم على الوصول 
الذكاء  أنتجه  الذي  الفن  يساعدنا  »فرمبا  آخر،  ذهن شخص  إىل 

اإلصطناعي على الدخول يف أعماق هذه الشيفرة الغامضة«.
الفنون  على  األمناط  اكتشاف  من  النوع  هذا  يقتصر  هل  لكن، 
الذكاء  يقدم  مثال،  نتفليكس  يف  سوتوي،  حبسب  البصرية؟، 
اإلصطناعي جمموعات من األفالم استناًدا إىل تعبريات البشر عن 
أعجابهم وكراهيتهم، »حيث مل نتمكن من فهم املوضوع املشرتك. 
كأن الذكاء اإلصطناعي حدد نوًعا جديًدا من األفالم مل يكن لدينا 

تعريف عنها«.
يقول سوتوي: »الذكاء اإلصطناعي ميكن أن يأخذ إنتاجنا اإلبداعي، 
بعد،  إليها  نتعرف  مل  لكننا  شعورًيا،  ال  عنها  نعرب  أشياء  ويرى 
وبالتالي ميكنه أن يساعدنا على إيضاح ما قد يكون عميًقا داخل 

منتوجنا الفين«.
لكن، الكلمة املكتوبة استثناء نوًعا ما. فهناك الكثري من الكلمات 
سوتوي:  يقول  ليتعلمها.  اإلصطناعي  للذكاء  املتاحة  املكتوبة 
»فوجئت متاًما أنه على الرغم من أن الذكاء االصطناعى اآلن متمكن 
من كتابة النصوص األدبية القصرية، فإنه ال يزال عاجًزا عن حتمل 
الكلمة املكتوبة على املدى الطويل. ليس لديه شعور جيد بقوس 
السرد، على سبيل املثال. مل أر ذكاًء اصطناًعا حيافظ على قصة 
ما  معرفة  إىل  حًقا  أتطلع  إنين  صفحات.  ثالث  تتجاوز  متماسكة 
إذا كان ذلك ممكًنا، وال أرى سبًبا مينع ذلك. لكن قد يكون من 
الصعب للغاية على الذكاء االصطناعي أن يكون قادًرا على التعبري 

عن لغة معقدة مثلنا.

هل يفلت الفن واالبتكار من قبضة 
الذكاء االصطناعي؟

مليس فرحات - ايالف
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تتـمات

وفاة رئيس وزراء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وهو أسرتالي عظيم - يود كثريون القول إنه أعظم أسرتالي يف فرتة 
ما بعد احلرب«.

وذكرت الزوجة إنه تويف يف هدوء مبنزله يف سيدني. وكان يقوم على 
رعايته زوجته وأبنائه الثالثة .

وشغل هوك منصب رئيس الوزراء من عام 1983 إىل عام 1991، وال 
أطول فرتة يف منصب رئيس وزراء بني ساسة حزب  يزال صاحب 

العمال )يسار الوسط(.
االقتصاد  بتحديث  عرفا  كيتنغ  بول  وخليفته  إنه  دالبوجيت  وقالت 
األسرتالي، »مبا مهد الطريق لفرتة غري مسبوقة من النمو االقتصادي 

اخلالي من الركود وخلق فرص العمل«.
يف  سيدني  يف  وتأبني  خاصة  جنازة  ستقيم  األسرة  أن  وأضافت 

األسابيع املقبلة.
وأشاد زعيم حزب العمال املعارض بيل شورتن بالراحل هوك، قائال 

إن احلزب »حييي ابننا األعظم«.
وقال شورتن يف بيان: »كان )هوك( رائدا لالعتقاد الراسخ بالقدرة 
على االجناز ،وبانيا لإلمجاع. لكن بالنسبة لبوب فإن التوافق والتعاون 

ال يعنيان أبدا السعي إىل أدنى قاسم مشرتك«.

بطريرك الوطن.. وداعا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

هذه  الن  نظرًا  الوزراء،  جملس  يف  اجلارية  املوازنة  درس  مسألة 
احملادثات جتاوزت مسألة ترسيم احلدود الربية والبحرية مع اسرائيل 
االمريكي  العسكري  السائد يف اخلليج، يف ضوء احلشد  الوضع  اىل 
والتصعيد االيراني ضد املنشآت النفطية يف اململكة العربية السعودية، 
واالعتداءات اليت طاولت ناقالت النفط بالقرب من مضيق هرمز، ما 
دفع بالسفارة االمريكية يف بريوت اىل حتذير مواطنيها بتوخي احلذر، 

يف اشارة اىل ان واشنطن تتعامل جبدية مع تطورات املنطقة.
واجمللس  عون  ميشال  اجلمهورية  رؤساء  من  كاًل  ساترفيلد  والتقى 
النيابي نبيه بري واحلكومة سعد احلريري للمرة الثانية، ووزير اخلارجية 
حيال  املوحد  اللبناني  املوقف  اىل  منهم  واستمع  باسيل،  جربان 
املسعى االمريكي لرتسيم احلدود الربية والبحرية بني لبنان وفلسطني 

احملتلة.
لنيل  لديه  ويسعى  اسرائيل  اىل  اللبناني  املوقف  امس  انتقل  ثم 
املوافقة على التدخل االمريكي يف املفاوضات والرعاية الدولية عرب 

قوات االمم املتحدة العاملة يف اجلنوب.
مسبقا  تبلغ  قد  يكن  مل  ساترفيلد  ان  املعلومات  مصادر  واوضحت 
احلدود  ترسيم  يف  املتحدة  االمم  تدخل  على  االسرائيلية  املوافقة 
البحرية وتبلغ فقط موافقتها على دور هلا يف ترسيم احلدود الربية، 
وهي ايضا موضع خالف بني لبنان والعدو ال سيما حول نقطة رأس 
الناقورة، واليت يعتربها لبنان منطلقا اساسيا لرتسيم احلدود البحرية 
عرب خط من الرب اىل البحر، هذا اضافة اىل خالفات على نقاط حتفظ 

لبنانية حول اخلط االزرق.
وذكرت املصادر ان ساترفيلد استمع اىل املقرتحات اللبنانية حول آلية 
ترسيم احلدود واالصرار على ان تتالزم الربية مع البحرية مبا حيفظ 
حقوق لبنان يف االرض والبحر وسيادته عليهما، وسينقلها اليوم اىل 
واما  اما شخصيا  لبنان  اىل  اجلواب  وينقل  االسرائيلي،  العدو  كيان 
عرب السفرية االمريكية يف بريوت اليزابيت ريتشارد أو اي موفد آخر. 
آلية  يف  التقنية  االمور  بعض  عن  اللبناني  اجلانب  ساترفيلد  وسأل 
الرتسيم مثل التزامن بني ترسيم الرب والبحر هل يتمان سويا ام ال، 
وتبني ان املوقف اللبناني يفضل ان يكون تنفيذ ما يتفق عليه يف 
املفاوضات متزامنا يف الرب والبحر يف آن معًا، حتى لو سبق اتفاق الرب 

اتفاق البحر او العكس.
املوقف  لوحدة  ارتياحة  ابدى  ساترفيلد  ان  املصادر  واوضحت 
اللبناني ووضوحه، وهو ابلغ من التقاهم ان الدور االمريكي سيكون 
»للمساعدة والتسهيل« وليس رعاية التفاوض، وان مشاركة امريكا 
بهذا الدور رهن موافقة الطرفني على ذلك, وهو ما سيحاول اقناع 

العدو االسرائيلي به اليوم.
وكان الرئيس عون قد ابلغ ساترفيلد خالل لقائهما يف قصر بعبدا، 
»ان لبنان متمسك بسيادته برًا وحبرًا وجوًا وان ترسيم احلدود الربية 
والبحرية اجلنوبية يعزز االستقرار على طول احلدود، انطالقًا من قرار 
جملس االمن الدولي الرقم 1701، داعيًا الواليات املتحدة االمريكية 
اىل املساهمة يف حتقيق هذا اهلدف، ال سيما جلهة احرتام حدود لبنان 
املنطقة  يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب  يف  وحقه  والبحرية،  الربية 

االقتصادية اخلالصة«.
كما ناقش الرئيس عون مع السفري ساترفيلد »االفكار اليت سّلمها 
اليزابيت  بريوت  يف  االمريكية  للسفرية  املاضي  االسبوع  لبنان 
ريتشارد، واملتضمنة آلية عمل ميكن اعتمادها لرتسيم احلدود البحرية 
اجلنوبية. وعرض رئيس اجلمهورية وجهة نظر لبنان، كما استمع اىل 
اللبناني  اجلانبني  بني  التشاور  وسيستمر  االمريكية،  االدارة  موقف 

واالمريكي لتوضيح بعض النقاط املرتبطة بهذه اآللية«.
وفيما مل يشأ الديبلوماسي االمريكي االدالء بأي معلومات، نقل نواب 
االربعاء عن الرئيس بري قوله ان أجواء لقائه بساترفيلد كانت اجيابية 
اىل  مرده  وهذا  الصحيح،  االجتاه  نسري يف  »حنن  وقال:  وستتابع، 
املوقف اللبناني املوحد الذي حيفظ حقوقنا يف مياهننا وارضنا ويف 

ثروتنا النفطية«.
كذلك أفادت معلومات اخلارجية بأن اللقاء مع باسيل كان اجيابيًا جدًا 
وتناول االوضاع يف املنطقة واالحداث االخرية يف اخلليج، ولفتت اىل 

ان وجهات النظر تطابقت يف الكثري من االمور، وعرضت النقاط اليت 
ميكن ان تعرقل مشروع احلل املتوافق عليه لبنانيًا.

وقالت ان باسيل قدم عددًا من املخارج اليت حتفظ للبنان كامل حقوقه 
الربية والبحرية وحتقق مصلحته الوطنية، وسيستكمل باسيل مشاوراته 
لبنانيًا ودوليًا ليبلغ امللف حاًل نهائيًا يفتح الباب امام استثمار لبنان 

حلقول الطاقة.
الجلسة 13

اما بالنسبة جمللس الوزراء الذي يواصل درس مشروع موازنة العام 
وغري  متشنجة  اجواء  بالتسلسل،  الـ13  جلسته  سادت  فقد   ،2019
مرحية، ورفعت قرابة السادسة غروبًا من دون اجناز املشروع، حبسب 
ما كان مأمواًل، حيث تقرر عقد جلسة جديدة بعد ظهر اجلمعة، ستكون 
خمصصة لقراءة نهائية الرقام املوازنة اليت سيقدمها وزير املال علي 
حسن خليل، مثلما اعلن وزير االعالم مجال اجلراح الذي توقع هو ووزير 
»حزب اهلل« حممود قماطي، ان ال تكون اجللسة االخرية، ورمبا يتمدد 

الدرس اىل االسبوع املقبل.
وعلى الرغم من ان االجواء كانت تشري اىل امكانية االنتهاء من دراسة 
املوازنة هذا االسبوع، عادت االمور رمبا اىل نقطة الصفر، واعترب عدد 
وكأن  مفرغة،  دائرة  نفسها يف  حول  تدور  احلكومة  ان  الوزراء  من 
هناك استنزاف للوقت، حيث ال انتاجية يف احلكومة وال انتاجية للوزراء 
جملس  قاعة  داخل  يومي  وبشكل  نهارهم  يقضون  الذين  انفسهم 
مبهامهم  القيام  من  مينعهم  مما  مكاتبهم  خارج  السراي  يف  الوزراء 

ومسؤولياتهم الوزارية.
ولفتت املصادر الوزارية اىل ان النقاط نفسها تتم اثارتها مرات عدة 

يف معظم اجللسات من دون التوصل اىل نتائج ملموسة.
وقالت ان هذا االمر ترك استياء كبريًا لدى الرئيس احلريري الذي عليه 
حسم االمور وحتديد موعد نهائي الجناز املوازنة، وطالبته بالضرب على 
الطاولة وايقاف السجال والنقاش غري اجملدي، خصوصًا وان املواضيع 
اليت متت املوافقة عليها واالنتهاء منها يعود البعض اىل التطرق اليها 
الوزير جربان  اليت قدمها  املقرتحات  على ذلك  مثال  وأبسط  جمددًا، 
باسيل، واستغرق معظم وقت اجللسة امس يف نقاش حوهلا، علمًا ان 
عددًا من املقرتحات وردت يف مشروع املوازنة، او تطرق اليها وزراء 

يف جلسات سابقة، او مت تعديلها او املوافقة عليها.
رأت  انها  اال  املناقشات،  جدية  تنف  مل  الوزارية  املصادر  ان  ومع 
يف  املماطلة  مسؤولية  الوزراء  مجيع  ومحلت  اختصارها،  يف  امكانية 
االرقام  صلب  يف  تدخل  مل  النقاشات  ان  كاشفة  القرارات،  اختاذ 
الكربى، خصوصًا وان بعض موازنات الوزارات مل تناقش، مما يؤكد 

ان اجناز املشروع ال يزال حباجة اىل العديد من اجللسات.
وقالت ان الوزير خليل كان يف كل جلسة يطلب من الوزراء اعطائه 
االرقام النهائية ليضع تصوره النهائي الرقام املوازنة، ولكن كانت 

تتم عرقلة عمله من خالل مماطلة الوزراء.
بالعسكريني مل يتم اختاذ قرار  التدبري رقم 3 اخلاص  بأن  وكشفت 
نهائي بشأنه، عكس ما كان اعلن وزير االعالم يف وقت سابق بسبب 
تغيري وزير الدفاع الياس بوصعب موقفه، وهو ما اكده بعد اجللسة 
من ان هذا التدبري مل يقر، مشريًا اىل انه اتفق مع الرئيس احلريري 
على ان حيصل لقاء جبمعه بوزيرة الداخلية ريا احلسن فور عودتها من 
اخلارج، لالتفاق على صيغة تناسب اجليش وقوى االمن، وانه بناء على 
موافقة رئيس اجلمهورية يطرح هذا البند على اجمللس االعلى للدفاع 
الذي يصدر توصية اىل جملس الوزراء حتى يصدر مرسوم بالتدابري 

املتخذة وفق قانون الدفاع.
وقال: ان اي كالم عكس ذلك ليس دقيقًا، نافيًا انه ربط التدبري 
3 باالنتشار على احلدود مع العدو االسرائيلي بل باالنتشار على كل 

احلدود الشمالية والشرقية وايضًا حول املخيمات.
الدفاع مل  اليت حصلت يف موازنة  التخفيضات  بأن  وكشف بوصعب 
تصل اليها اي وزارة، مشريًا اىل انها طالت جزأين: اخلطة اخلمسية 
لتطوير اجليش واملوجودة يف املوازنة، وبلغ حجم التخفيض 442 مليار 

لرية، من بينها 15 مليارات ال تتعلق باملعاشات والرواتب.
وحبسب املعلومات، فإن اجللسة امس االول حبثت يف مواد قانونية 
كان مت حبثها يف وقت سابق، ومل يتم التطرق اىل موضوع خفض 
الرواتب اليت تتعدى املليوني لرية، حبسب اقرتاح الوزير باسيل، وما 
اقر هو ضريبة 3 يف املائة على رواتب املتقاعدين. يف حني كشف 
الوزير اجلراح انه مت اقرار ان ال تتجاوز االضافات على الراتب نسبة 
75 يف املائة من اساس الراتب شرط ان ال تتجاوز سقف الراتب 20 
ليست  النقطة  وهذه  الف،  و500  مليون   13 اي  االدنى  احلد  ضعف 

جديدة وسبق لوزير االعالم ان اعلنها يف جلسة سابقة.
وبالنسبة للتدبري رقم 3، اعاد اجلراح التأكيد على انه يطبق يف االماكن 
اليت هي يف مواجهة العدو االسرائيلي، اما بقية التدابري 2 و1 فهي 
عائدة لقرار وزيري الدفاع والداخلية اذا ما وجدا اماكن اخرى تستحق 
يقرران  وجرود عرسال، فهما  البارد  مثاًل، كنهر  لالرهاب  كالتصدي 

التدبري املناسب حسب احلالة وخطورتها.
لبنان ال يتعجل  إن  »رويرت« إىل مصدر مل  تكشف هويته،  ونسبت 
إغالق صفقة إصدار سندات دولية بقيمة بني 2,5 مليار وثالثة مليارات 
الناشئة  األسواق  شهية  تزيد  حني  بهذا  القيام  مبقدوره  وإن  دوالر 

وتتحسن العوائد احمللية بعد املوافقة على امليزانية العامة.
إلصدار  هز  جتجُ احلكومة  إن  املاضي  الشهر  قال  املالية  وزير  وكان 

سندات دولية يف 20 مايو أيار.
وقال املصدر املطلع إن اإلصدار يستهدف متويل مجيع استحقاقات 
العملة األجنبية للبنان اليت حيل أجل سداداها يف 2019، مبا يف ذلك 

سندات بقيمة 650 مليون دوالر حتل يف 20 أيار.
استحقاق  موعد  نفس  يف  الصفقة  إلغالق  عجلة  »ال  املصدر  وقال 

سندات الستمئة واخلمسني مليون دوالر يف 20 أيار«.
)مع  أجنيب  صرف  معاملة  جتري  أن  املالية  لوزارة  »ميكن  وأضاف 

الشرحية  هذه  حائزي  املستثمرين  مستحقات  لسداد  املركزي(  البنك 
األسواق  شهية  تزيد  عندما  الحق  وقت  يف  الصفقة  إغالق  وميكن 
املتعلقة  اجليدة  األنباء  خلفية  على  احمللية  العوائد  وتتحسن  الناشئة 

بامليزانية«.
السندات  من  باملئة   80 تذهب  أن  تتوقع  احلكومة  إن  املصدر  وقال 
الدولية اجلديدة للمستثمرين احملليني و20 باملئة للمستثمرين الدوليني 

كما جرت العادة.
بري مستعجل

يف هذا الوقت، استعجل الرئيس بري وصول املوازنة اىل اجمللس، 
وهو اوعز اىل جلنة املال تكثيف اجتماعاتها واالنتهاء من درسها خالل 

شهر.
ونقل النواب يف لقاء االربعاء النيابي امس عنه قوله »إننا ننتظر إجناز 
املوازنة يف جملس الوزراء وإحالتها اىل اجمللس النيابي، وفور ذلك 
سنشهد إجيابيات على غري صعيد، وانه اعطى توجيهاته لكي تكثف 
جلنة املال اجتماعاتها لدرس املوازنة وان اقتضى االمر عقد جلستني 

يوميًا من اجل إقرار املوازنة يف اجمللس يف فرتة ال تزيد عن شهر.
تناقشه  الذي  اخلليوي  اهلدر يف شركات  موضوع  اللقاء  خالل  واثري 
جلنة اإلتصاالت النيابية، فأكد بري انه ال بد من متابعة املوضوع حتى 

النهاية كما كان عرب ايضًا يف السابق.
اما الرئيس عون، فجدد دعوته اجلميع إىل التضحية قلياًل، مؤكدا عدم 
املساس برواتب الفقراء والطبقة املتوسطة، معتربًا هذا االمر مبثابة 
»على  االجتماعي  االقتصادي  وفد اجمللس  امام  أمحر«. وشدد  »خط 
وجوب ان تكون املوازنة قادرة على تغيري الوجه الذي كان سائدًا، 

وان حتمل وجهًا اقتصاديًا وتنمويًا واال لن تصطلح االوضاع«.
ويف ما خص مكافحة الفساد، لفت عون اىل ان املسرية بدأت وهي 
ستستمر وستطال كل املؤسسات تباعًا، وقال: »ما ورثناه منذ عقود 
من الزمن ال ميكننا اصالحه بسنة او سنتني، ولكننا سنصعد السلم 
درجة تلو االخرى، والسنة املقبلة ستكون افضل واليت تليها افضل 

منها«.
صفري اىل الوداع االخري

وكان الرئيس عون استقبل امس االول السفري السعودي يف لبنان 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  تعازي  اليه  نقل  الذي  خباري  وليد 
بوفاة  سلمان  بن  حممد  االمري  العهد  وولي  عبدالعزيز  بن  سلمان 

البطريرك الكاردينال نصر اهلل صفري.
ووصل اىل بريوت وزير الشؤون اخلارجية جان ايف لودريان سيتوجه 
اميانويل  الفرنسي  الرئيس  لتمثيل  اخلميس  االول  امس  لبنان  اىل 

ماكرون يف مراسم جنازة الكاردينال نصر اهلل صفري.
كبار  احد  حياته  طوال  كان  صفري  البطريرك  ان  اىل  البيان  وأشار 
لبنان. وسيحيي لودريان يف بكركي  صانعي السالم واملصاحلة يف 
اليوم صديقًا لفرنسا ووطنيًا عظيمًا دافع بشغف عن استقالل لبنان 

وسيادته.
كما وصل بعد الظهر عميد جممع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو 
ساندري، ووفد من البابا فرنسيس للمشاركة يف جنازة صفري. وتوجه 
املاروني  للبطريرك  التعازي  وقدم  بكركي  اىل  املطار  من  ساندري 

بشارة الراعي قبل ان ينتقل اىل السفارة البابوية.
وكان جثمان البطريرك الراحل قد نقل امس من مستشفى اوتيل ديو 
البطريركي يف  الصرح  اىل  فيه  عينيه  اغمض  مكان  آخر  كان  الذي 
بكركي، حيث سجى يف كنيسة االنتقال ملدة 24 ساعة اللقاء النظرة 

االخرية عليه.
النحات  تصميم  من  خشيب  نعش  يف  وضع  الذي  اجلثمان  واستقبل 
يعلوه جمسم  اللبناني  واالرز  الزيتون  من خشب  نع  رمحة وصجُ رودي 
البطريرك  بكركي  اىل  لدى وصوله  الكهنوتي،  باللباس  لوجه صفري 
الراعي ولفيف من املطارنة والكهنة وفعاليات سياسية وحزبية وآالف 
املواطنني الذين جتمعوا يف الباحة، ومحلوا اجلثمان اىل داخل الكنيسة 
السماح  دون  من  ولكن  عليه،  االخرية  النظرة  اللقاء  سجي  حيث 
اليوم يف مأمت  بتصويره، متهيدًا لتشييعه يف اخلامسة من بعد ظهر 
حداد  ووسط  الثالثة،  الرؤساء  فيه  سيشارك  حاشد  وشعيب  رمسي 
رمسي ووطين متثل بتنكيس لالعالم فوق املقرات الرمسية والدوائر. 

)مزيد التفاصيل ص 4 و 5(.

ترامب يأمل اال...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فتح قناة اتصال ميكنه من خالهلا التحدث مع اإليرانيني، وفًقا ملصدر 
مّطلع من البيت األبيض.

وكان ترامب أبدى يف وقت سابق ثقته بأن إيران سرتغب يف إجراء 
حمادثات مع الواليات املتحدة قريبًا.

ويف تغريدة على تويرت نفى ترامب وجود أي خالفات داخل إدارته، 
النهائي  القرار  أن يتخذ  اآلراء قبل  »جتري مناقشة خمتلف  إنه  قائاًل 

واحلاسم« واصفًا قراره بأنه »عملية بسيطة«.
وكان املرشد اإليراني السيد علي خامنئي قال إّن إيران لن تتفاوض 

مع األمريكيني حول االتفاق النووي.
وأشار إىل أنه »لن تكون هناك حرب مع الواليات املتحدة«، مضيفًا 
تكون  لن  احلرب  أن  يعلمون  حيث  هم  وال  حرب  عن  نبحث  ال  »حنن 

لصاحلهم«.
واعترب أّن »املواجهة مع أمريكا ليست مواجهة عسكرية بل هي مواجهة 

إرادات والشعب اإليراني سينتصر حتما«.
بالـ  الراهنة  التفاوض مع احلكومة األمريكية  ووصف املرشد خامنئي 
»السم املضاعف«. ولفت إىل أنهم »يطالبوننا بالتفاوض حول أسلحتنا 
ويسألون ملاذا تصنعون صوارخيكم طويلة املدى«، مضيفًا »يطالبوننا 
خبفض مديات الصواريخ كي ال نتمكن من قصف معسكراتهم يف حال 

استهدفونا«.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مشاهري
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ملكة مجال العرب شروق الشلواطي تبوح بقصة حبها وزواجها

العرب  مجال  ملكة  و  املمثلة  زفاف  حفل  حظي 
واسع  باهتمام  الشلواطي،  شروق  املغربية 
ومبتابعة إعالمية مكثفة من كل املواقع الصحافية 
فرصة  نت«  لـ«سيدتي.  كان  لكن  باملغرب، 
العروس، حيث  بوٍح مجيل، من  اقتناص حلظات 
خصتها شروق وأسّرت هلا عن تفاصيل أول لقاء 
تعرفت  وكيف  العراقي،  األعمال  رجل  بعريسها 

ا من أول نظرة؟ إليه، وهل كان حبًّ
النعيمي،  مصطفى  والشاب  شروق  حب  قصة 
األوىل  خيوطها  نسجت  مجيلة،  رومانسية  حكاية 
ا  يف العامل االفرتاضي، تقول شروق: »مل يكن حبًّ
من أول نظرة، هو كان يعرفين ويتابعين ويتابع 
أخباري عرب سوشيال ميديا، يف حني مل أكن أنا 

أعلم بذلك.
من  ألكثر  يراسلين  كان  أنه  بعد،  ما  عرفت يف 
سنة، عرب »االنستقرام«، يبعث لي »ميساجات«، 
بشكل يومي، وألّن رسائل كثرية كانت تصلين 
يكن  مل  املعجبني،  ومن  لصفحيت  املتتبعني  من 
من املمكن أن أقرأ أو أفتح ذاك الكّم اهلائل من 

الرسائل.
إىل  وتعّرفنا  األمور،  تطورت  قائلة:  وتضيف 
بعضنا، بعد أن انتقلت إىل تطبيق »سناب شات«، 
وهو التطبيق الذي يتيح للمتابعني معرفة أخبارك 
ومكانك بالضبط، ونقاط وجودك. وميكن لألصدقاء 
رؤية »تدويناتك« ملدة حمددة ثم ختتفي، وحدث 
وأنا  لي  »سناب شات«، صورة  عرب  نشرت  أن 
يف الطائرة مسافرة إىل باريس، ونشرت بعدها 
صورة وأنا يف مطعم وسط العاصمة الفرنسية، 
وكانت أخيت ترافقين يف هذه الرحلة، جلسنا يف 
هذا املطعم وبعد حلظات قصرية ظهر هو ووقف 
أمامي وخاطبين بامسي فاستغربت... فسألته من 
تكون؟ .. استأذن وطلب أن نسمح له باجللوس، 
وحكى لي كيف أنه متتبع خلطواتي، وبأنه معجب 
ا  بي، وكيف كان مواظًبا على بعث رسائله لي يوميًّ
عرب تطبيق »االنستقرام«. ثم أضاف بأنه حضر من 
جنيف إىل باريس خّصيًصا لرؤييت، بعد أن علم 
من خالل »سناب شات« أنين أوجد هنا يف باريس 
ورغم  أنه  بالضبط...والغريب  املطعم  هذا  ويف 
كل هذا البوح، وهذا االعرتاف ..تعاملت معه بنوع 
من احلذر والربود يف البداية، إىل أن تأكدت من 

كالمه ومن اهتمامه ، وحني طلب مين أن نبقى 
على تواصل وإن كان عرب السوشيال ميديا، قلت 

له ليكن، من دون أن أزّوده برقم هاتفي.
 ،2017 سنة  ذلك  كان  حكايتنا  بدأت  هكذا 
إىل  العالقة  وحتولت  الرسائل  وتبادل  بالتعارف 
ا  حبًّ تصري  أن  قبل  وقًتا  األمر  وتطّلب  صداقة، 

وارتباًطا وزواًجا.
ومتضي العروس يف حكايتها :

زيارته  تكن  ومل  املغرب،  إىل  جاء   2018 يف 
األوىل، بل وجدته يعرف الرباط مدينيت، ومراكش 
ومدًنا مغربية أخرى، أكثر مين. وبعد فرتة، طلب 
مين الزواج، فكانت اخلطوبة وأقمنا عرًسا مبدينة 
حنن  وها  ويعمل.  يقيم،  حيث  األملانية  ميونيخ 
نتّوج ارتباطنا اليوم بعرس مغربي تقليدي أصيل، 

بكل تفاصيله
إشارة إىل أّن شروق الشلواطي كانت قد ُتّوجت 
إضافة   ،2014 لسنة  العرب  مجال  ملكة  بلقب 
واإلنسانية  للسلم  الكون  مجال  ملكة  لقب  إىل 
السنة  التمثيل  جتربة  خاضت  وقد   .2015 لسنة 
يف  ُعرضت  سلسة  يف  شاركت  حني  املاضية، 
رمضان املنصرم. وعن مشاريعها الفنية، قالت 
ا  شروق لـ«سيدتي«، أّن هناك مشروًعا سينمائيًّ

ستفصح عنه قريًبا.

قصص املشاهري يف طلب الزواج.. مـَن األكثر رومانسية؟

ال منل أبًدا من مساع قصص طلب اليد املفاجئة 
، وخوامت اخلطوبة الالمعة ، وصيحات املفاجأة ، 

ودموع الفرح - خباصة من النجوم.
إيفا لونغوريا وخوسيه أنطونيو باستون

أذهل باستون - لونغوريا بطلب يد صحراوي رائع 
التنفيذي  املدير  إذ رتب  السفر يف دبي.  أثناء 
مزخرفة  بوسائد  ا  رومانسيًّ مكاًنا  للتلفزيون 
والسجاد الفارسي، يف منتصف الكثبان الرملية 

الصحراوية ، وطلبها خبامت مذهل من الياقوت.
جيزيل بوندشني وتوم برادي

أذهل العب الوسط يف احتاد كرة القدم األمريكي 
اجلميع، بطلب يد عارضة األزياء يف عام 2008. 
يف ليلة عيد امليالد ، أخذها برادي لركوب منت 
البيضاء  الورود  العشرات من  طائرة خاصة، مع 
جيزيل  والدا  كان  أخرى؟  مفاجأة  متنها.  على 
على منت الطائرة ملشاهدة حلظة ابنتهما اليت ال 

ُتنسى.
ويل وجادا بينكيت سميث

مثري  بشكل  بسيًطا  مسيث  ويل  طلب  كان 
للصدمة، لكّن ذلك جعله أكثر رومانسية. يقول 
وقلت:   ، إليها  فنظرت  مستلقني  فقط  »كنا   :
، فهل تريدين الزواج  »قد نصلح لنكون متزوَجنينْ
مين؟ » أمر غري خمطط له. ال خامت. ليس بطلب يد 
كالسيكي. قالت نعم ، وهي اآلن زوجته منذ أكثر 
ا عندما تعيش نوع  من 21 عاًما. »إنه أمر غريب حقًّ
احلياة الذي نعيش فيه: تصبح البساطة هي األمر 

املطلوب«.
ميغان ماركل واألمري هاري

اإلعالن  بعد  بينهما  مشرتكة  مقابلة  أول  يف 

كانا  أنهما  وهاري  ميغان  كشف  خطوبتهما،  عن 
يطبخان العشاء مًعا عندما فاجأ هاري، وهو غري 
الطعام،  لتناول  جيلسا  حتى  االنتظار  على  قادر 
واحدة  ركبة  على  بالنزول  الطبخ،  يف  مشاركته 

خبامت أملاس ُصّمم هلا بشكل رائع.

كيم كارداشيان وكاني ويست
حفل  عنه،  احلديث  كثر  الذي  للزوج  يكون  قد 
لثالثة  والدين  اآلن  يكونان  وقد  باهظ،  زفاف 
مغين  طلب  عندما  بدأ  شيء  كل  ولكن  صغار، 
الثالث  ميالدها  عيد  يف  الواقع  جنمة  يد  الراب 
والثالثني، إذ أخذها إىل ملعب، حيث فاجأها خبامت 
خطوبة أملاس من 15 قرياًطا ، وحضر مجيع أفراد 
 Please« كلمات  وأضاءت  وأصدقائها،  أسرتها 

Marry Me!« لوحة النتائج.

بينك وكاري هارت
عن  التخلي  التقليدية،  غري  البوب  جنمة  قررت 
موتوكروس  متسابق  يد  طلبت  عندما  التقاليد 
بنفسها. خالل إحدى مسابقات هارت ، وقفت على 
اجلانب حاملة الفتة كتب عليها »هل تتزوجين؟« 
مع مروره ويف اجلولة الثانية حول املسار ، أسرع 
زوجته  ليالقي  السباق  من  وخرج  حنوها  مباشرة 

املستقبلية!

كيت ميدلتون واألمري وليام
طلب األمري وليام من دوقة كامربيدج املستقبلية 
الزواج خالل رحلة سفاري أفريقية، استغرقت 10 
أيام يف كينيا. وقالت ميدلتون للصحافيني عن 
لألمرية  ا  أملاسيًّ خامًتا  تضمنت  اليت  اللحظة  هذه 

ديانا ، »لقد كانت رومانسية للغاية«.

كيم كارداشيان وكاني ويست

راسل ويلسون وسيارا

كيت ميدلتون واألمري وليام ميغان ماركل واألمري هاري
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بشكل  كلوني  أمل  اطالالت  يتابع  من 
دائم، يالحظ أّن أسلوبها يف املوضة يف 
تطور مستمر، ويف كل مناسبة تفاجئنا 
يف خيارات راقية وعصرية يف آٍن واحد 
فهي  وهلذا  قوامها،  وتناسب  تناسبها 
األكثر  النجمات  قائمة  تدخل  ما  كثرًيا 
واحد  أسبوع  وخالل  ومؤخًرا  أناقة، 
خمتلفة  اطالالت  ثالث  يف  شاهدناها 

خطفت بها األنظار، وإليِك التفاصيل:
 Amal Clooney كلوني  أمل  اختارت 
مؤخًرا حلفل لدار »أوميغا« Omega حيث 
 George كلوني«  »جورج  زوجها  رافقت 
كانت  والفتة  مميزة  اطاللة   ،Clooney
»جيورجيو  عبارة عن فستان سهرة من 
أرماني« Giorgio Armani بقصة الكتف 
الواحد، ومزين بالشراريب باللون الذهيب 
اهلادئ، وقد أكملت اللوك حبذاء وشنطة 

يد ميتالك باللون الذهيب أيًضا.
ثانية هذا األسبوع، شاهدنا  يف اطاللة 
لوك  يف   Amal Clooney كلوني  أمل 
شبابي أنيق، اختارت فيه فستاًنا قصرًيا 
باللون األخضر الزييت من »أوسكار دي 
ال رينتا« Oscar de la Renta، تصميمه 
الفت مزين بالشرائط عند الكتف وحتت 
بكعب  حذاًء  معه  نسقت  وقد  اخلصر، 
والبالستيك، وشنطة يد  اجللد  عاٍل من 
اللوك  وزينت  األسود،  باللون  صغرية 

بأقراط الفتة باللون البنفسجي. 
لوك عصري بنقشة الكارو اعتمدته 

أمل كلوني:

إحدى  الكارو،  بنقشة  املطبعة  األقمشة 
شاهدنا  وقد  املوضة،  صيحات  أبرز 
وقد  مؤخًرا   Amal Clooney أمل كلوني 
اعتمدتها بطريقة عصرية، حيث اختارتها 
على تصميم مؤلف من توب وبنطلون من 
»برابل غورنغ« Prabal Gurung، نسقت 
البين،  باللون  عاٍل  بكعب  حذاًء  معه 

وشنطة يد باللون الذهيب امليتالك.

أمل كلوني ختطف األنظار يف 3 إطالالت رائعة مؤخًرا!
هال جرجورة - سيدتي

فستان مزين بالشراريب تألقت به أمل كلوني: 

لوك عصري بنقشة الكارو اعتمدته أمل كلونيفستان قصري من أوسكار دي ال رينتا اختارته أمل كلوني
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جــنس

هناك فروق ليست بالقليلة ما بني املرأة والرجل وهي تربز اكثر 
عند احلديث عن ممارسة اجلنس. تعرفوا على هذه الفروق وكيفية 

التغلب عليها
هناك  ولكن  والرجل،  املرأة  بني  ما  بالقليلة  ليست  فروق  هناك 
مرحلة تطفو وتظهر فيها كل الفروق بني الرجل واملراة، تسمى 
هذه املرحلة »املمارسة اجلنسية«. بصورة عامة يظهر الفرق بني 
الرجل واملراة جنسيا بعد سنوات من الزواج، عندما ترتاجع درجة 

اإلثارة واحلب عما كانت عليه سابًقا.

فيما يلي بعض األمثلة للفرق بني الرجل واملراة جنسيا وكيفية 
التغلب عليها:

فروق يف التفكري
يعتقد كل الرجال أن أي متاس جيب أن يؤدي إىل اجلنس يف نهاية 
األمر. ولكن قد تتفاجؤوا حني تعرفون بأن هذا ليس صحيحا يف 
مجيع احلاالت. فهناك نساء يرغنب فقط بالتماس العاطفي. أحياًنا 
تشعر  أن  هلا،  بالنسبة  األهمية  من  كبري  مقدار  على  هذا  يكون 
بأن احلديث يدور فقط حول هذا األمر، التماس العاطفي، احلميم 
والقريب. ومن يدري، فرمبا تبلغ اجلنس باطمئنان أكثر بعد هذا 

التماس.

الفروق اهلورمونية بني الرجل واملراة 
بينما يكون اهلورمون الذكري، تستوستورون، فعااًل طيلة الوقت، 
أحياًنا  يكون اهلرمون األنثوي فعااًل بنسب متفاوتة خالل الشهر. 
يكون مرتفًعا وأحياًنا أخرى منخفًضا. هنا يربز دور املرأة يف إخبار 
زوجها عن وجود الرغبة اجلنسية لديها أو عدمها. دائًما ما ميكن 
يتم  عندما  املسبقة.  املداعبة  أو  املثري  التدليك  بواسطة  إثارتها 
ذلك باملشاركة فان املتعة والنجاح يكونان اكرب. تشكل املسالة 

اهلرمونية عامال حامسا يف الفرق بني الرجل واملراة جنسيا.

املمارسة
خالفا ملا يعتقد الكثري من الرجال، ال يوجد هدف من وراء العالقات 
اجلنسية، اال يف حال متت ممارستها خصيصا بهدف اجناب طفل. ال 
هدف من املمارسة اجلنسية غري املتعة. ال حتمية للقذف، او بلوغ 
رعشة اجلماع، كل ما يتوجب فعله هو ببساطة، االستمتاع. يف حال 
كان اهلدف االستمتاع فان الشعور بالرتابط يتعاظم وتكرب معه اللذة 

واملتعة. )انقروا هنا ملعرفة املزيد عن طرق ممارسة اجلنس(.

االمتناع عن اجلنس
ال شك ان كل رجل عانى من ذلك، مبعنى رغبته مبمارسة اجلنس 
أمر  أن اجلنس  احلقيقة هي  لديها صداع. لكن  ان  املراة  وادعاء 
العالقة  تكون  اجلسدي.  اجلانب  ومن  احلسي  اجلانب  من  صحي، 
صحية أكثر عند ممارسة اجلنس بشكل ثابت ومتواتر، فبعد ممارسة 

اجلنس ستشعر املراة بتحسن وسيمضي الصداع.

هل الرجال حيتاجون ملمارسة اجلنس أكثر من النساء؟ هل حيسن 
شعور املرأة بالنشوة اجلنسية من صحتها؟ معلومات عن اجلنس قد 

تهمكم يف هذا املقال

10 معلومات عن اجلنس واجلماع
حيسن  االستمناء  هل  اجلنس؟  مبمارسة  ترغب  ال  احلامل  املرأة 
قد ختطر  األسئلة  من  العديد  القضيب؟  حجم  عن  ماذا  اخلصوبة؟ 
ببالك عن حياتك اجلنسية، اليك أشهر عشرة أسئلة وأجوبتها فيما 

يلي:

1- هل أصل كل الذكور إناث يف البداية؟
هل صحيح أن كل ذكر )لدى مجيع الثدييات(، عندما يكون جنينًا 
حتى األسبوع السادس من احلمل، يكون أنثى؟ صحيح، لكن ليس 

دقيقًا.
البويضة املخصبة باحليوان املنوي الذي ال حيتوي على اهلرمونات 
املخصبة  البويضة  تتطور  لكي  أنثى،  اىل  تلقائيا  تتطور  الذكرية 
لذكر جيب أن يكون يف احليوان املنوي هرمون التستوستريون، 
فإن  أخرى،  وبعبارة  ذكرية.  اىل  انثوية  من  امليول  يغري  والذي 

الوضع األساسي للبويضة املخصبة هو أنثى.
وحتى االن ليس مبقدور التستوستريون تغري اجلنني متاما من أنثى 
اىل ذكر، أي، يبقى فيه شيء من األنوثة، على سبيل املثال: لدى 

كل الذكور يوجد عضو انثوي غري مستخدم- وهي احللمات.

2- هل تفقد النساء الرغبة اجلنسية يف سن اليأس؟
أو  تتأخر  عندما  أي  اليأس  النساء يف سن  أن  على  يدل  الواقع 
تضطرب الدورة، وتفرز هرمونات أنثوية أقل، يشتكني من اخنفاض 
يف الرغبة، وكذلك حتى من اخنفاض يف الرغبة مبمارسة اجلنس، 

وبالطبع تاكل العالقة واحلب أيضا تساهم حبصتها.

من أهم املعلومات عن اجلنس واجلماع يف هذا السياق أن النساء 
يف سن اليأس، الالتي كن نشطات جنسيًا يف املاضي، وأحبنب 
هذا النشاط، والالتي ميارسن األنشطة الرياضية، العامالت مبهنة 
معينة، والالتي حتى يبدون أصغر من عمرهن الزمين بـ 10 سنوات، 

ال يفقدن الشهوة اجلنسية.

3- هل النساء احلوامل يفقدن االهتمام باجلنس؟
 ينقسم اجلواب حبسب أثالث احلمل:

يف الثلث األول من احلمل: تفقد معظم النساء الشهوة اجلنسية 
بسبب اخلوف من اإلجهاض التلقائي والرغبة يف احلفاظ على سالمة 

احلمل على النحو األمثل.
يف الثلث الثاني من احلمل: فإنهن قد يبدين اهتماما متجددًا يف 
اجلنس بسبب احتقان الدم وزيادة عدد األوعية الدموية يف أسفل 
احلوض، وباإلضافة اىل ذلك، ومن خالل االعتقاد )الصحيح عادة(، 

أن اخلوف من اإلجهاض التلقائي يقل.
منو  بسبب  باجلنس  االهتمام  فقدان  يعود  قد  الثالث:  الثلث  يف 

البطن وتدني الصورة الذاتية، الناجم عن التغري اجلسدي.
صورة زوجني سعيدين

4- ما هو عدد هزات اجلماع الذي ميكن للمرأة أن تشعر بها؟
هناك نساء يشعرن بالنشوة اجلنسية املتعددة، وليست كل امرأة 
قادرة على الشعور بسلسلة متتالية من هزات اجلماع، بينما هناك 
األخريات  بينما  وطويلة،  قوية  واحدة  مجاع  بهزة  يكتفني  نساء 
يشعرن باحلاجة اىل املزيد من التحفيز واإلشباع من أجل الشعور 

بهزات مجاع أخرى.
جدير بالذكر أنه عادة ما تكون هذه هزات مجاع قصرية وليست 

قوية كثريًا.
الالتي شعرن خبمس هزات مجاع خالل  لنساء  حاالت  عن  يعرف   
النادرة لدى  ساعة، وهنا ال يدور احلديث عن  احلاالت املرضية 
النساء بسبب مشكلة عصبية، بغض النظر عن اجلنس أو الرغبة، 
الالتي يشعرن بهزات مجاع متعددة )ومزعجة(، كل بضع دقائق، 
مثل العطس الذي يظهر عادة يف سلسة من 10 العطسات، واحده 

تلو األخرى، كل بضع ثوان.

5- هل حيتاج الرجال إىل ممارسة اجلنس أكثر من النساء؟
رغبة  لديهم  تكون  األحيان  من  كثري  18-28 يف  الرجال يف سن 
يف احلصول على االشباع اجلنسي أكثر من معظم النساء يف هذه 
إلفراز  الكبرية  للكمية  مباشرة  نتيجة  هي  الشهوة  هذه  األعمار. 

هرمون التستوستريون.

خالل السنوات الالحقة تشري النساء اىل رغبة أكرب يف احلصول على 
العثور )يف  اإلشباع اجلنسي من السنوات املاضية. ولذلك ميكن 
السياق اجلنسي فقط( على تطابق جنسي ناجح بني الرجال يف جيل 
18 والنساء يف جيل 33. وبني الرجال يف جيل 35 والنساء يف 

جيل 20.

10  مـعلومـات عـن الـجنس والـجماع

الفرق بني الرجل واملرأة يف ممارسة 
اجلنس

عام وغري دقيق، ميكننا  اجلنس بشكل  املعلومات عن  أهم  ضمن 
اجلنسني  بني  الفروق  تتالشى  السنوات،  مدى  على  أنه  القول 

والرغبة اجلنسية تصبح متساوية تقريبا لدى كال اجلنسني.
من املهم أن نذكر أن النساء الالتي كن نشطات جنسيا يف فرتة 
الشباب ويتذكرن هذا الشعور، تبقى الرغبة اجلنسية لديهن حتى 

يف مرحلة الشيخوخة.

6- هل الرجال املثارون جنسيًا يشعرون بأمل يف اخلصيتني؟
إذا كانوا بالفعل شبابا صغارا، فإنهم قد يشعرون بنوع من عدم 
الراحة يف اجلزء األسفل من احلوض، ولكن ليس يف اخلصيتني، 
أسفل  منطقة  موجود يف  واألمل  للغاية  اخلصيتني حساستني  ألن 

احلوض، خييل أن هذا األمل يف اخلصيتني.
يتم  ومل  تراكمت  اليت  الدم  كمية  بسبب  يفسر  بالضيق  الشعور 

تصريفها، يف منطقة القضيب وحميطه )بسبب التحفيز(.
احلقيقة هي أن لدى كال اجلنسني تنشأ مشاعر مماثلة )على الرغم 
النساء(، وكل ذلك بسبب تراكم  انه ال يوجد خصيتني لدى  من 
الدم يف اجلزء األسفل من احلوض، الذي مل يتم تصريفه، ومن هنا 

ينشأ هذا الشعور لديهن.

االثارة، هو أصعب  بعد  الناتج عن عدم االشباع اجلنسي  اإلحباط 
الذين  باألساس(،  الشباب  )من  رجال  هناك  للرجال.  بالنسبة 
يستخدمون هذه احلجة وبذلك قد حيصلون على االشباع اجلنسي من 
النساء، النساء يتعاملن بشكل أفضل من الرجال مع عدم االشباع 

اجلنسي.

يشعرون  أنفسهم،  ميتعون  كيف  يعرفون  الذين  اجلنسني  كال 
باإلحباط بشكل أقل بسبب عدم احلصول على االشباع اجلنسي.

7- هل االستمناء ميكنه حتسني خصوبة الرجل؟
من أكثر املعلومات عن اجلنس جداًل احليوانات املنوية اليت أنهت 
مرحلة التطور تسبح وترتاكم يف أكياس املين ويف قنوات املين 
حتى قذفها، احليوانات املنوية اجلديدة والشابة اليت تكون ذات 
قدرة أفضل على السباحة، تكون دائما أكثر خصوبة من احليوانات 
وأصبحت  اجلماع  قبل  أيام   10 حنو  خالل  تقذف  مل  اليت  املنوية 

»مسنة« يف القنوات املنوية واألسهر )كيس املين(.

فرص  أيام حتسن   2-1 جيل  املنوية »الشابة«، يف  احليوانات 
االخصاب.

8- هل حيسن شعور املرأة بالنشوة اجلنسية من صحتها؟
ضمن أهم معلومات عن اجلنس تبني اإلحصاءات أن النشوة اجلنسية 
األمراض  من  تقي  فهي  لذلك  املناعي،  اجلهاز  تعزز  اإلناث  لدى 
تقلصات  بواسطة  تفرز  فهي  ذلك  إىل  باإلضافة  »اخلطرية«، 
النشوة اجلنسية يف منطقة املهبل، اخلاليا »املسنة« واملضغوطة 

من عنق الرحم واليت يكون تأثريها سليب على اجلسم.

وعالوة على ذلك، فإنها حتافظ على جلد الوجه، تزيد من الرغبة 
العالقة  وحتسني  االسرتخاء  اىل  تؤدي  فإنها  وبالطبع  اجلنسية، 

الزوجية.

9- كيف ميكن للقضيب الطويل أن يدخل مهبل قصري؟
عند  سم   15 املتوسط  طوله  الذي  للقضيب  املمكن  من  كيف 
االنتصاب الكامل، ان يدخل اىل املهبل الذي عمقه حوالي 8 سم 

فقط، دون أن يؤدي لألمل؟

عندما تثار املرأة، أيضا حيدث لديها انتصاب داخلي، أي أن املهبل 
يتوسع بقدر ثالث مرات من قطره، وحتى حنو ضعفي طوله، ولذلك 
ليس هناك تقريبا أي مشكلة. وخصوصًا أن الغشاء اخللفي للمهبل 

الذي يلمسه القضيب وميدده قلياًل، هو مرن جدًا.

بالنسبة للقضيب الكبري جدًا أي من 20 سم وما فوق - فال ميكنه 
الدخول حتى النهاية.

10- هل الغرية تزيد من الشهوة اجلنسية؟ 
كيف ميكن للغرية، أن تزيد الرغبة اجلنسية اجتاه الشريك أكثر؟

وهو   ،)Hypothalamus املهاد  )حتت  الدماغ  يف  اجلنس  مركز 
املسؤول عن الرغبة اجلنسية )افراز اهلرمونات اجلنسية( يؤثر على 
بينهما،  متبادلة  عالقة  هناك  أن  إذ  الغرية،  على  حتى  يبدو،  ما 
الرغبة  أيضا  تزيد  النسبة  نفس  ففي  الغرية  تزيد  عندما  ولذلك 
اجلنسية. والعكس صحيح أيضا، فإن زيادة الرغبة اجلنسية تؤدي 

لزيادة الغرية.
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الربد واإلنفلونزا، والذي يعد   عند حلول موسم 
لتقلبات  نتيجة  املهمة  موامسه  أحد  الربيع  فصل 
ال  مرضًا  حنارب  بأننا  ا  منَّ الكثريون  يشعر  اجلو، 

ينتهي أبدًا.

ك لست حباجٍة إىل حجز موعد مع الطبيب  وصحيٌح أنَّ
عند ظهور أوىل العالمات، لكن هناك مرحلة ما جيب 

عندها أن حتصل على بعض الرعاية الطبية.

وال شك يف أنَّ نزالت الربد ميكن أن جتعلك تشعر 
بشعور فظيع، وأحيانًا ما تبدو أصعب من املوت. 
فما اجليد يف اإلصابة باالحتقان والسعال واحلمى 
والتهاب احللق وعينني دامعتني، وسيالن األنف، 

وبقية هذه األعراض؟!

ما هي نزلة الربد؟

للغاية،  ُمعدية  فريوسية  عدوى  الربد  نزلة  وُتعد 
لكنَّ الكثريين عادًة ما يعتربونها مرضًا ثانويًا يأخذ 
جمراه ويزول من تلقاء نفسه يف غضون أسبوع أو 

أسبوعني مع عالٍج أو بدون.

هذه  يف  جدًا  خانق  بشعوٍر  ُتصيبك  ها  أنَّ بيد 
األثناء.

فاملضادات احليوية ال جتدي نفعًا مع نزالت الربد 
البكتريية  االلتهابات  تعاجل  ها  ألنَّ اإلنفلونزا  أو 

وليس الفريوسات.

عالج أعراض الربد

الربد  أعراض  مع  التعامل  ميكنك  ذلك،  ومع 
بشرب الكثري من السوائل حتى ال يصاب جسدك 
شدة  لتقليل  الباراسيتامول  وتناول  باجلفاف، 
احلمى واألمل، واستخدام مزيالت االحتقان إذا كان 
ن  أنفك مسدودًا، واتباع نظاٍم غذائي متوازن يتضمَّ
الكثري من الفاكهة واخلضراوات، واحلصول على 
أقساٍط كثرية من الراحة، وعدم شرب الكحول أو 

التدخني يف أثناء املرض.

وبالطبع إذا طلبت إجازة من العمل يف أثناء مرضك 
وطلب منك رئيسك يف العمل تقديم شهادة طبية، 
ك ستضطر إىل الذهاب إىل طبيٍب  فهذا يعين أنَّ
عام للحصول عليها )أو صيدلي إذا كنت تعيش 

يف مكاٍن ميكنك فيه الوصول إىل هذه اخلدمة(.

متى ينبغي عليك زيارة الطبيب؟

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

 Stay at Home موقع  يوضح  العموم،  ولكن يف 
جيب  اليت  األخرى  األوقات  األسرتالي   Mum
أو  الربد  نزالت  لعالج  الطبيب  زيارة  عليك فيها 

اإلنفلونزا:

ن احلمى 1. عدم حتسُّ

 38 فوق  حرارتك  درجة  رفعت  حبمى  ُأِصبت  إذا 
ن يف غضون حوالي ثالثة  درجة مئوية ومل تتحسَّ
فقد  الباراسيتامول،  استخدام  من  بالرغم  أيام 
تكون هذه عالمة على إصابتك بعدوى حتتاج إىل 

عالج.

وجيب عليك كذلك زيارة الطبيب إذا ُأِصبت حبمى 
جعلت درجة حرارتك تزيد على 40 درجة مئوية.

2. الشعور بأمٍل عند البلع

ميكن أيضًا أن يكون األمل احلاد يف حلقك عالمًة 
على اإلصابة مبرض التهاب اللوزتني.

3. عدم إمكانية االحتفاظ بشيٍء يف جسدك بعد 
تناوله

إذا أصبحت عاجزًا عن االحتفاظ بأي شيء تتناوله 
زيارة  عليك  جيب  القيء،  دون  طويلة  فرتًة 

الطبيب.

إذ حيتاج جسمك إىل سوائل حتى يؤدي وظائفه 
الشديد  باجلفاف  تصاب  وقد  صحيحة،  بطريقٍة 

بسرعة كبرية.

ك على وشك اإلغماء 4. اإلغماء أو الشعور بأنَّ

إذا بدأت الشعور بالدوار وأنت تعاني نزلة برد، 

عناية  إىل  حباجٍة  فأنت  لإلغماء،  تعرَّضت  إذا  أو 
طبية فورية.

5. السعال املستمر

إذا كنت تعاني سعااًل مستمرًا طوال 10 أيام، جيب 
عليك زيارة الطبيب. فقد تكون مصابًا بالتهاب 

الشعب اهلوائية أو أي نوع آخر من العدوى.
أحد  الشديد  أو  املستمر  السعال  ُيَعد  وكذلك 

األعراض احملتملة للسعال الديكي.

6. الشعور بأمٍل أو ضغط يف الصدر

فقد  أيام،  عدة  طوال  السعال  تعاني  كنت  إذا 
بعد  صدرك  يف  واآلالم  األوجاع  ببعض  تشعر 

ذلك.
ولكن إذا بدأت تشعر بأمٍل يف الصدر يتكرر عند 
التنفس، فرمبا يكون ذلك أحد أعراض حالٍة تسمى 

ذات اجلنب، وقد ُتصاب حينئٍذ بالتهاب رئوي.

لذا جيب أن تذهب وقتها إىل الطبيب يف أسرع 
وقت ممكن.

7. ضيق يف التنفس

كنت  أو  التنفس  يف  صعوبة  تواجه  كنت  إذا 
برد،  بنزلة  إصابتك  بعد  التنفس  ضيق  تعاني 
مثل  أخطر،  مبرٍض  مصاٌب  ك  أنَّ ذلك  يعين  فقد 
إذا مل  حياتك  د  ُيهدِّ أن  الرئوي، ميكن  االلتهاب 

ُيعاجَل فورًا.

8. احتقان وصداع مستمران

تسبب  حساسية  أو  برد  نزلة  تعاني  كنت  إذا 
إىل  ذلك  يؤدي  فقد  باملخاط،  أنفك  انسداد 

التهاب اجليوب األنفية.

9. الشعور باضطراب التفكري وعدم الرتكيز

يف بعض األحيان، حني تكون مصابًا بنزلة برد، 
قد تتعرَّض لنوٍع من »تشوُّش التفكري« بسبب 
التهاب اجليوب األنفية لديك والتأثريات اجلانبية 

ألدوية الربد واإلنفلونزا.
عدم  أو  االضطراب  إىل  األمر  حتول  إذا  ولكن 
الرتكيز، فأنت حباجٍة إىل صديٍق أو قريب يأخذك 

إىل الطبيب.

10. سعال مصحوٌب ببلغم أخضر أو   أصفر أو دم

إذا كان السعال مصحوبًا ببلغٍم كثيف أخضر أو   
ك  أنَّ على  رئيسية  عالمة  فهذه  دم،  أو  أصفر 
مصاٌب بشيء آخر، مثل التهاب الشعب اهلوائية 
أو ما هو أسوأ. لذا جيب عليك حينئٍذ الذهاب إىل 

الطبيب.

الطبيب زيارة  عليك  جيب  أنه  تعين  اليت  العشرة  اإلنفلونزا  أو  الربد  أعراض 

ضعف اإلنتصاب قد يكون مؤّشًرا 
على إصابتك بهذا املرض!

ضعف اإلنتصاب قد يكون مؤّشًرا على إصابتك 
بهذا املرض ضعف اإلنتصاب قد يكون مؤّشًرا 

على إصابتك بهذا املرض
نشر أطباء بعض األعراض اليت تشري إىل ارتفاع 
ال  الكثريين  ولكن  الدم،  يف  السكر  مستوى 
يعريونها اهتماًما، حبسب ما نقل موقع »روسيا 
وتوقف  فوروم«.  »ميديك  جمّلة  عن  اليوم« 
الرتفاع  املعروفة  غري  األعراض  عند  األطّباء 
مستوى السكر واليت عادة ما يتجاهلها الناس، 

ونشروها يف جملة »Express«، وهي:

1- أرق غري معهود
إىل  وحاجة  بنعاس  الشخص  يشعر  أن  ميكن 
النوم،  يف  يغط  ال  ذلك  رغم  ولكنه  النوم، 

ويرافق ذلك تعرق وأحالم خمتلفة.

2- لون اجللد
ينصح األطباء مبالحظة لون اجللد، حيث أن تغري 
إىل  يشري  بقع،  ظهور  أو  وسواده  اجللد  لون 

تطور مقاومة اإلنسولني.

3- ضبابية الرؤية
تبدو الصورة ضبابية عند ضعف الرؤية، وحيصل 
هذا أيضا عندما يرتفع مستوى السكر يف الدم، 

ويؤكد هذا أكثر تورم اجلفون.  

4- جفاف اجللد
اجللد،  حالة  تتغري  السكري،  مرض  تطور  عند 
الدورة  الضطراب  نتيجة  مرونته  اجللد  ويفقد 
احلكة  وتظهر  اجلفاف  إىل  ومييل  الدموية 

والتقشر. وغالبا ما تظهر عليه فطريات.

5- ضعف اإلنتصاب
الدم ضعف  السكر يف  ارتفاع مستوى  يسبب 
األعضاء  وجفاف  الرجال  عند  االنتصاب 
بسبب  وذلك  اإلناث،  لدى  اخلارجية  التناسلية 

تضرر األوعية الدموية واألعصاب.
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The Coalition govern-
ment’s $500 million plan 
to back first home buyers 
who don’t have big enough 
housing deposits could 
see banks lift interest rates 
by 1 per cent to cover the 
costs of such higher risk 
loans and possibly deter 
lenders from participating 
in the scheme.
With just four days out 
from the federal election 
the Coalition’s First Home 
Loan Deposit Scheme, 
which has been backed by 
Labor, could see loans of 
95 per cent of a property’s 
value taken up by first 
home buyers. However 
analysts said such loans 
would force banks to allo-
cate more capital to cover 
risk, reducing their  profit-
ability.
The mortgage insurance 
industry yesterday also 
complained about the 
absence of consultation 
from government on the 
scheme and suggested 
that the government’s part 
underwriting of such loans 
could steal away mortgage 
insurance business.
Housing affordability dom-
inated the start of the final 
week of the election cam-
paign with Prime Minister 
Scott Morrison saying on 
Monday the banks would 
manage the loans so they 
would be able to judge the 
risk of defaults. He said 
the scheme might even be 
expanded if there was suf-
ficient demand.
The plan, announced by 
Mr Morrison on Sunday, 
will see the federal gov-
ernment act as guarantor 
for up to 10,000 first home 
buyers who have a deposit 
of between 5 per cent and 
19 per cent and earn up 
to $125,000 per annum 
for singles, and $200,000 
for couples,  saving them 
around $10,000 in lenders’ 
mortgage insurance.
While bankers said they 
were awaiting further de-
tail, they said loans under 
the scheme could attract 
significantly higher capi-
tal charges compared to 
loans in which customers 

Morrison’s first home buyer plan is flawed
put down a larger deposit 
or took up lenders mort-
gage insurance.
If so-called mortgage risks 
weights were increased 
from 25 to 50 per cent on 
a $475,000 loan, a bank 
would need to charge up to 
1 per cent more on a home 
loan in order to maintain 
the same return on equity.
Bankers however said dif-
ferent risk weight rules ap-
plied  to loans with mort-
gage insurance for major 
banks as compared to re-
gional lenders.
Finance Brokers Asso-
ciation of Australia Peter 
White said the scheme’s 
success will be dependant 
on the banks which have 
over tightened credit poli-
cies following the royal 
commission.
UBS economist George 
Tharenou said the pro-
gram could add up to an 
additional $3 billion de-
mand for home loans but 
described the impact as 
“tiny” against total annual 
home loan issuance of 
$227 billion.
“Borrowers also still need 
to meet responsible lending 
and credit assessments, so 
this doesn’t make a mate-
rial difference to our out-
look,” Mr Tharenou said in 
a note to clients.
In New Zealand, where the 
scheme has already been 
adopted, there have been 
a growing number of loans 
taken out by first home 
buyers with banks includ-
ing Westpac. However, the 
Bank of New Zealand was 
one of the major banks 
that did not participate.
“We looked at the Wel-
come Home scheme in the 
past but felt we were able 
to support the ambitions 
of our first-home buyer 
customers in other ways,” 
the bank said in a state-
ment.
More than 17,688 loans 
have been written since 
New Zealand introduced 
the scheme in 2003, with 
the Housing New Zealand 
Corporation reporting a 
21 per cent jump in such 
loans in 2018 financial 

year.
There has been concern 
about a possible increase 
in defaults under the 
scheme because first home 
buyers and those who take 
on a higher loan to value 
ratio are more likely to fall 
behind in arrears.
Simon Birmingham, the 
Minister for Trade, Tourism 
and Investment, insisted 
the rules used by banks to 
assess credit worthiness 
would not change and that 
the government’s deposit 
guarantee would only be 
used for those who could 
properly service a loan.
“It does not change the 
assessment that banks 
would undertake to check 
whether someone can pay 
it back,” Senator Birming-
ham said.
Shadow treasurer Chris 
Bowen also backed the 
scheme suggesting there 
would be very low level of 
default.
“We envisage it working 
as the Western Austra-
lian model has. Default 
is almost non-existent, 
minimal. The scheme is 
devised to ensure minimal 
default. Default is lower 
than the average in the 
broader housing market.”
Lending for housing fell by 
3.2 per cent in March, ac-
cording to figures released 
by the Australian Bureau 
of Statistics on Monday, 
more than offsetting last 
month’s 2 per cent rise.
The number of lending 
commitments made to 
owner-occupier first-home 
buyers recorded a relative-
ly small fall, down 0.5 per 
cent, compared to non-
first home buyers, which 
were down 3.3 per cent.
The big four banks, sec-
ond tier lenders and the 
Australian Banking Asso-
ciation have been broadly 
supportive of the policy’s 
aims to get more first-
home buyers into the mar-
ket. However, they said 
they wanted more detail 
on how the policy would 
operate in practice.
SQM Research’s Louis 
Christopher said more 

Voters at Saturday’s elec-
tion will be confronted 
with a dizzying array of 
minor parties whose dis-
parate positions across 
the political spectrum 
loom as a significant 
challenge for the next 
government depending 
on results in the Senate.
An analysis of political 
parties’ responses to the 
smartvote Australia tool - 
developed by the Austra-
lian National University 
in partnership with The 
Sydney Morning Herald 
and The Age - shows 
voters also have a “clear 
choice” between the two 
major parties, Labor and 
Liberal.
This election represents 
the first true test of the 
new Senate voting sys-
tem, introduced by Mal-
colm Turnbull but im-
peded in 2016 because 
of that year’s double dis-
solution election.
Preference flows be-
tween minor parties in 
the Senate may throw 
up surprising results, 
although ABC election 
analyst Antony Green ar-
gues there will be a “win-
nowing” of the cross-
bench to the benefit of 
the major parties.
The analysis shows a 
slew of minor parties 
joining the Greens on the 
far-left, libertarian corner 
of the spectrum, such 
as the Australian Work-
ers Party, the Affordable 
Housing Party and the 
Together Party, founded 
last year by NSW north 
coast lawyer Mark Swiv-
el.
The smartvote survey 
put the Democrats, the 
Secular Party and Sus-
tainable Australia close 
to Labor’s position on 
the spectrum, while the 
Liberal Party stood alone 
in the centre of the con-
servative, right-wing 
quadrant. The Nation-
als did not participate in 
smartvote.
Political science profes-

sor Patrick Dumont, who 
is leading ANU’s involve-
ment in smartvote Aus-
tralia, said the results 
showed voters had “a 
clear choice” between 
Labor and Liberal.
“There are stark differ-
ences between the two 
main parties,” he said. 
“There are a myriad of 
other parties that tend to 
take positions in all dif-
ferent quadrants of that 
graph.”
The United Australia 
Party, One Nation, Fraser 
Anning’s Conservative 
National Party and Kat-
ter’s Australian Party 
did not provide official 
responses to smartvote 
Australia.
However, Professor Du-
mont’s analysis of some 
of their candidates’ po-
sitions shows that they 
usually set themselves 
apart from the major par-
ties on two attributes: 
pronounced social con-
servatism and a “clear” 
distaste for environmen-
tal protection.
“It is a strikingly com-
mon feature across those 
[right-wing] parties that 
candidates take a less 
environment-fr iendly 
position than the two 
major parties,” Profes-
sor Dumont said. But he 
urged caution because 
the analysis was based 
on parsing candidates’ 
positions rather than of-
ficial responses by the 
parties.
In 2016, more than one 
in four voters gave their 
first preference in the 
Senate to a party other 
than the Coalition, Labor 
or the Greens. That was 
up from one in 10 at the 
2007 election.
However, up to 70 per 
cent of voters for the 
10 largest minor parties 
ended up giving their 
second or third prefer-
ence to one of those 
three parties, according 
to Parliamentary Library 
analysis.

Minor parties flourish across the 
spectrum as new voting system fac-
es first test

information was needed 
and cautioned the scheme 
would depend on the co-
operation of the banks.
“It is going to rely on the 
co-operation of the banks 
which hasn’t been always 
forthcoming in the past. 
Think of NRAS as an ex-
ample, “ Mr Christopher 
said referring to the Na-
tional Rental Affordability 
Scheme introduced under 
the previous Kevin Rudd-
led Labor government.
“We need to understand 
what are the pricing limits, 
region by region. I see the 
government just wants to 
target entry level homes.
“From my reading it may 
well operate like a deposit 
bond which some banks 
have rejected in the past.”
“That said if, it can work, it 
is quite a positive move for 
first home buyers because 
if the banks co-operate, 
first home buyers will save 
on mortgage insurance.”
Smaller banks to benefit
Customer Owned Bank-
ing Association chief ex-
ecutive Michael Lawrence 
said the association was 
supportive of the policy 
and did not believe it had 
been created to harm or 
otherwise disrupt the in-
surance sector.
“We understand that the 
Government doesn’t want 
to undercut the LMI mar-
ket” Mr Lawrence said.
One of the smaller banks 
expected to benefit from 
the announcement was 
RACQ Bank which has 
76,000 customers. RACQ 
Bank has been growing its 
mortgage book at double 
digits and wants to grant 
even more loans.
“Smaller banks like us who 
are desperate to be able to 
get more first home buy-
ers into the market, we will 
only ever be exposed up to 
80 percent of the loans,” 
Ms Bagnall said.
“Yes they are more risky 
but that’s at an aggregate 
level” she said. “This is 
pure owner-occupier home 
buyers and it is the most 
vanilla of vanilla of what 
banks are here to do.”
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ن  مـضا ر
يـم كـر

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا
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Weak inflation report: 
the case for an interest 
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RAMADAN 

KAREEM



العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

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

روحانية وفلكية

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

WORLD FRUIT
بـإدارة السيد  الـيان بولـس

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

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

ماندارين )1 كيلو( بـ 1,99  $

لـيمون )1 كيلو( بـ 0,99 $

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

نبيع بالجملة 
واملفرّق.. 

نؤمـّن طلبات 
املطاعم.. 

نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

هذا العرض
 صاحل لغاية 

 يوم
 اجلمعة
24 أيــار

زيت بلدي اسرتالي 
  ..)Extra Virgin(

حلويات مشكـّلة 
مستوردة من دبي

خـس اسرتالي )الـخسة(  بـ 1,50 $ تفاح )Pink Lady( )1 كيلو( بـ 1,99 $

جــوز )1 كيلو( بـ  11,99  $

عـدس أخـضر )1 كيلو( بـ 1,99  $

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,99 $

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

أطرميز مـخلـّل )مكدوس(  بـ 3,99 $ فول مدمـّس )العلبة(  بـ 0,99 $ فول مسلوق )العلبة(  بـ 0,99 $

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل 

لالتصال: 042 600 0414
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