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يوم  »اسرتاحة«  أسفرت   
إعادة  عن  االول  أمس 
لسلسلة  هادئة،  مراجعة 
»االشتباكية«،  املواقف 
الوزراء  بني  واملتباينة 
موازنة  بانتاج  املعنيني 
قياس  على  الـ2019، 
مواصفات مؤمتر »سيدر«، 
ومستلزمات البنك الدولي، 
النقد  صندوق  وارشادات 
بقروض  طمعًا  الدولي، 
ميسرة، قيمتها ما ال يقل 
عن 11 مليارًا إلعادة تأهيل 
وإطالق  التحتية،  البنية 

ورشة نهوض اقتصادي.
هذه  نتائج  من  وكان 
جذرية  انعطافة  املراجعة 
الوطين  التيار  لرئيس 
جربان  اخلارجية  وزير  احلر 
تكتل  مجع  الذي  باسيل، 
عقد  ثم  القوي،  لبنان 
فيه  جنح  صحافيا،  مؤمترا 
ضوء  يف  التهدئة،  إىل 

جهة  تدخل  عن  معلومات 
إليه  رغبت  حزبية  نافذة 
التهدئة، ووصل ما انقطع 
مشرتكني،  حلفاء  مع 
الوزراء من  ليتمكن جملس 
املوازنة  إقرار  إىل  العبور 
اجلمعة  املقررة  اجللسة  يف 
 ،19 ورقمها  )امس(، 

جتمعات  من  مشهد  وعلى 
على  احتجاجًا  واعتصامات 
وفرض  الرواتب،  قضم 
التصاعدية  الضرائب 
معاشات  على  واملداخيل 

التقاعد.
تكون  االمس،  جلسة  ومع 
نسبته  ما  أنفقت  احلكومة 

Follow us on          ; The Middle East Herald

عة احلسم )أمس(؟ التدخُّل يمُنهي نقاشات املوازنة يف جمُ

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

احلريري إلقرتاحات ال تؤخِّر اإلقرار وتضمن 
الـشراكة.. وباسـيل يـنوِّه بـجهود خـليل

إجاع فلسطيين على رفض 
مؤمتر البحرين

 من اعتصام طالب وطالبات املدارس التي تعنى بشؤون 
املعوقني يف النبطية 

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

التحرير  منظمة  أعلنت 
الفلسطينية رمسيًا مقاطعة 
البحرين  ملؤمتر  فلسطني 
اإلدارة  إليه  دعت  الذي 

األمريكية.
اللجنة  سر  أمني  وقال 
التنفيذية للمنظمة  صائب 
عريقات إن املنظمة قررت 
املؤمتر  يف  املشاركة  عدم 

التتمة صفحة 21بأي شكل من األشكال.

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده

التتمة صفحة 21

عاليًا  عريقات  ومّثن 
على  الفلسطيين  اإلمجاع 
أنه  معتربًا  املؤمتر،  رفض 
الوطنية  للحقوق  انتصاٌر 

املشروعة.
باسم  املتحدث  وأوضح 
حركة فتح أسامة القوامسي 
رفض  أسباب  بياٍن  يف 
هذا  مثل  لعقد  حركته 

 25 قتيالً جراء املعارك والقصف مشال غربي سورية
وعمليات  املعارك  تسببت 
يف  مناطق  على  القصف 
يوم   سورية  غرب  مشال 
امس االول اخلميس مبقتل 
األقل،  على  شخصًا   25
بينهم 8 مدنيني جراء غارات 
نفذتها قوات النظام، وفق 
السوري  »املرصد  أفاد  ما 

حلقوق االنسان«.
وتدور منذ ايام اشتباكات 
النظام  قوات  بني  عنيفة 
حترير  و«هيئة  جهة،  من 
فصائل  مع  الشام« 
ثانية،  جهة  من  مسلحة 
الشمالي  محاة  ريف  يف 
إدلب،  حملافظة  اجملاور 
القتلى  عشرات  أوقعت 
من الطرفني، وتتزامن مع 

غارات كثيفة.
روسية  طائرات  ونفذت 
اخلميس  االول  امس 
مناطق  استهدفت  غارات 
اجلنوبي  إدلب  ريف  يف 
أبرزها  الشمالي  ومحاة 
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واهلبيط،  بلدتي كفرنبودة 
الطريان  شن  مع  تزامنت 
جوية  ضربات  السوري 
براميل  والقاء  وصاروخية 

متفجرة على املنطقة.
 8 مقتل  املرصد  وأحصى 
مدنيني جراء القصف اجلوي 

يف  النظام  لقوات  والربي 
يف  اجلنوبي،  إدلب  ريف 

حصيلة جديدة.
 ومن بني القتلى املدنيني 
طفلتان من قرية كفرعويد 
طائرات  استهدفتها  اليت 

الـ26  جلساتها  من   ٪70
إلقرار املوازنة، مع انقضاء 
مئة يوم، على منحها الثقة 
من قبل جملس النواب يف 

15 شباط املاضي.
نسبت  اجللسة،  وعشية 
إىل  املطلعة  املصادر 
الرئيس احلريري قوله: انه 
املشاركة  وارد  يف  ليس 
بأي سباق سياسي ال جدوى 
ينصب  دوره  وان  منه، 
موازنة  إىل  التواصل  على 
ترتجم الشراكة الوطنية يف 
حتقيق النهوض االقتصادي 

واإلصالح املنشود.
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إعــالنات
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تتوفر لدينا مـختلف انـواع 
املـعلبات والـسكاكر واملـواحل 
واألجـبان واأللـبان واملرطبات 
والـقهوة والعصائر واالراكـيل  

والـخبز وغريها 

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

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

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

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



لــبنانيات
Page 3صفحة 3     

رعت وزيرة الداخلية والبلديات 
عن  مؤمترا  احلسن  ريا 
 :2022 النيابية  »االنتخابات 
االصالحات االنتخابية واملساواة 
برنامج  أعده  اجلنسني«،  بني 
وبعثة  االمنائي  املتحدة  االمم 
لبنان  يف  االوروبي  االحتاد 
وحضره  موفنبيك،  فندق  يف 
سفري السويد يورغن لندسرتوم 
االوروبي  االحتاد  وسفرية 
كريستينا السن والنائبان جورج 
وعدد  عزالدين  وعناية  عدوان 
واالختصاصيني  املهتمني  من 
عن  وممثلون  اجملال،  هذا  يف 

البعثات ذات االهتمام.
موارو

فكلمة  الوطين،  النشيد  بداية 
ألقت  ثم  الصايغ،  ملي  تقديم 
االمم  لربنامج  املقيمة  املمثلة 
لبنان  يف  االمنائي  املتحدة 
سيلني موارو كلمة، وقالت إن 
الربنامج  اىل  بالنسبة  »االممية 
هي أن تبقى االنتخابات مستدامة 
دورة  تكون  وان  تتوقف،  واال 

تستفيد منها الدروس«.
يف  شهدنا  »لقد  اضافت: 
اصالحات  املاضية  السنوات 
يف لبنان والسيما على الصعيد 
باجلهات  والثقة  التشريعي، 
االشراف  تفويضها  مت  اليت 
اىل  الفتة  االنتخابات،  على 
كاجناز،  النسبية  اعتماد  مسألة 
املتحدة  االمم  ترحيب  مبدية 
ندرك  وحنن  االصالحات.  بهذه 
حول  الكالم  من  الكثري  ان 
ما  ومنها  املاضية  االنتخابات 
قلناه حنن بعثة االحتاد االوروبي 
واالمم املتحدة كذلك اردنا ان 
املساواة  حول  احلديث  نطلق 

بني اجلنسني«.
النقاش  مسألة  على  وركزت 
السياسية  املشاركة  حول 
االحزاب،  يف  ودورها  للمرأة 
مشرية اىل أن »املرأة ال تزال 
تعاني قلة التمثيل يف الربملان 
»مزيد  اىل  داعية  والبلديات«، 
من احلوار إلحداث تغيري إجيابي 
االنتخابات«.  صعيد  على 
تشجيع  »عدم  عند  وتوقفت 
املعرتك  دخول  على  املرأة 
ملسناه  ما  وهو  السياسي، 
بد  »ال  انه  مؤكدة  تارخييا«، 
من القوانني والتشريعات اليت 
املرأة«.  مشاركة  على  تساعد 
وأضافت: مثة قانون يف لبنان 
على  ينص   2000 العام  اعتمد 
اشراك ذوي االحتياجات اخلاصة 
نلحظ  مل  لكننا  االنتخابات  يف 
االنتخابات  يف  ذلك  حصول 
بالتطلع  املها  مبدية  االخرية، 
للجميع،  املساواة  مسألة  اىل 
برنامج  مواصلة  على  مؤكدة 
يتعلق  ما  دعم  املتحدة  االمم 
ال سيما  االنتخابية  باالصالحات 

يف السنوات االربع املقبلة«.

السن
عن  فأعربت  السن  حتدثت  ثم 
سرورها باحلديث عن دوراملرأة 
يف االنتخابات، الفتة اىل »اننا 
مل نصل اىل املساواة املرجوة 
يشكلن  النساء  ان  من  بالرغم 
عند  وتوقفت  السكان«.  نصف 
هذا  ستحصل  اليت  االنتخابات 
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احلسن يف مؤمتر االنتخابات النيابية 2022 واملساواة بني اجلنسني:
 سنشكل من االقرتاحات املقدمة مادة صياغة لالصالحات االنتخابية املقبلة

االوروبي  االحتاد  يف  االسبوع 
هامة،  ستكون  »انها  معتربة 
ستتابعها  اليت  املواضيع  جلهة 

كاهلجرة والتطرف وغريها«.
ولفتت اىل »الدعم الذي قدمته 
البعثة يف دورات 2005 و2009 
الدعم  جلهة  سواء  و2018 
املادي او ارسال خرباء مراقبة«. 
اليت  باالنتخابات  واشادت 
معربة  املاضي،  العام  حصلت 
من  عدد  تطبيق  يف  املها  عن 
املقبلة  الدورة  يف  التوصيات 
التحديات.  من  لعدد  تفاديا 
التحديات  »أم  ان  وذكرت 
مشاركة  حتسني  كيفية  هو 
الن  الربملان،  ودخوهلن  النساء 
ضئيلة،  تزال  ال  مشاركتهن 
ولبنان ال يزال يف رتبة متدنية 
يف هذا اجملال«. وأشارت اىل 
الربملان  يف  نساء   6 انتخاب 
اللبناني من اصل 86 مرشحة، 
االحتاد  بعثة  يف  انه  ورأت 
مشاركة  اىل  ينظرن  االوروبي 
النساء كأمر اجيابي، كاشفة عن 
معنية  وزارات  مع  البعثة  عمل 
الثغرات  حتديد  من  للتمكن 
من  الحقا  النساء  ومتكني 

احلصول على املساواة«.
وشددت على »ضرورة مشاركة 
املرأة يف مراكز اختاذ القرار«، 
ومتويل  االعالم  دور  اىل  الفتة 
بتعديل  ومطالبة  االنتخابات، 
يتعلق  ما  يف  االنتخابي  قانون 
اجملانية،  االعالمية  بالتغطية 
مزيد  ووجود  املدفوعة،  وتلك 

من خرباء املراقبة«.
هذا  دعم  مواصلة  وأكدت 
ينجح  ان  متمنية  املشروع 

اللبنانيون يف حتقيق ذلك.

وزيرة الداخلية
ثم ألقت احلسن كلمة استهلتها 
يكون  ان  تريد  انها  بالقول 
دور  حيال  اخلاصة  هلا بصمتها 
وانها  السياسة،  يف  املرأة 
ستعمل جاهدة لـ«ادخال الكوتا 
النيابية  االنتخابات  قانون  يف 
»ان  وقالت:  البلدية«.  او 
صنع  مواقع  يف  املرأة  وجود 
القرار مهم جدا. وهنا اريد ان 
أشري اىل وزيرة خارجية السويد 
املاضي  االسبوع  التقيتها  اليت 
استوكهومل،  زيارتي  خالل 
اعتماد  فكرة  على  تعمل  فهي 

للمرأة  داعمة  خارجية  سياسة 
احناء  كل  يف  حقوقها  وحتفظ 
العامل من خالل التعليمات اليت 
توجهها لسفرائها. من هنا ارى 
كم هي ضرورية مشاركة املرأة 
يف جملس النواب او يف جملس 
الوزراء. اما السؤال عما اذا كنا 
قادرين على حتقيق النجاح يف 
مهمتنا كنساء، فشأننا هنا شأن 

الرجل يف النجاح والفشل«.
خالل  »سأسعى  أضافت: 
السنوات املقبلة حتى انتخابات 
االفكار  كل  إدخال  اىل   2022
إذ  واملقرتحات،  واالصالحات 
لدينا 3 حمطات تتعلق بانتخابات 
واالنتخابات  اجلمهورية  رئاسة 
وقت  ال  والربملانية.  البلدية 
االصالحات  سندخل  لدينا. 
واجملتمع  اهليئات  مع  بالتعاون 
مبادرة  يعطينا  وهذا  املدني، 
واالفكار  التوصيات  العتماد 
يف  سيطرح  ما  يف  الدخاهلا 
اقرتاح  مثل  املقبلة،  املرحلة 
الرئيس بري واقرتاحات اخرى، 
لدينا  تكون  اهلل  شاء  وان 
هذه  على  للتعليق  الفرصة 
يهمنا  النه  القوانني  املشاريع 
ان نصل اىل طرح شامل مبين 
من  املتعددة  التوصيات  على 
اجلميع كي تشكل مادة صياغة 
لالصالحات االنتخابية املقبلة«.

»الشعب  ألن  وأسفت 
ملا  بالنظر  يائس  اللبناني 
الفرعية  االنتخابات  شهدته 
عما  متسائلة  طرابلس«،  يف 
الشباب  لتشجيع  فعله  جيب 
وممارسة  املشاركة  على 
وقالت  الدستوري.  حقهم 
مرتبط  الشباب  وضع  »ان 
بالوضع االقتصادي والسياسي 
واالجتماعي، ورأيي انه جيب ان 
النظر  انه بغض  نقول للشباب 
تفرطوا  أال  حالة، جيب  اي  عن 
نقوم  وان  االنتخابي  حبقكم 
الضروري  من  النه  بالتغيري 
التعامل مع املسار الدميوقراطي 

مبمارسة حقنا الدميوقراطي«.
عدم  من  انزعاجها  وأبدت 
احلاجات  تسهيل مشاركة ذوي 
بشكل  االنتخابات  يف  اخلاصة 
عام، »فمن الضروري أن نعزز 
االقرتاع لذوي احلاجات اخلاصة 
معوقات  ألي  عرضة  دون  من 

ألو مشكالت«.

اليت  املساعدات  عند  وتوقفت 
االوروبي  االحتاد  من  تأتي 
الداخلية،  وزارة  مشاريع  ضمن 
وقالت: »جيب ان نعمل سوية 
الدميوقراطي  املسار  لتعزيز 
يدي  لوضع  وسأسعى  املقبل، 
اىل  لنصل  مجيعا  بأيديكم 
اىل  داعية  املرجو«،  اهلدف 
تعزيز العملية الدميوقراطية يف 
االنتخابات واىل تعزيز املشاركة 

وان تتميز بالشفافية.

عدوان
نوه يف  كلمة  عدوان  ألقى  ثم 
بدايتها بكثافة احلضور النسائي 
يف القاعة، مشريا اىل »إجيابيات 
3 ظهرت يف هذا اللقاء، أوالها 
انتظار اقرتاب االستحقاق  عدم 
النيابي، والثانية وجود الوزيرة 
وزارة  رأس  على  احلسن  ريا 
الداخلية، مبا يعطي دفعا يشجع 
جلهة  واالصالح  التغيري  على 
وتتميز  منفتح  عقل  ذات  انها 
»يعين  االستماع،  على  بالقدرة 
رأسها«،  ضارب  مش  البخار 
اجملتمع  بنشاط  تتعلق  وثالثا 

املدني«.
اجراء  »ضرورة  على  وركز 
االشراف  هيئة  يف  اصالحات 
تكون  وان  االنتخابات  على 
مستقلة ودائمة يف عملها على 
ويكون  االربع،  السنوات  مدى 
وكذلك  رقابية،  مهمات  لديها 
الطاقة  استخدام  ضرورة 
املواطن  ينتخب  االلكرتونية 
هنا او يف اخلارج كل من مكان 
التمييز  امام  اقامته كما توقف 
االحتياجات  ذوي  مسألة  يف 
يف  بالتقصري  معرتفا  اخلاصة 

هذا املوضوع«.
مشاركة  أهمية  على  وشدد 
اليومية،  احلياة  يف  املرأة 
يف  حضورها  غياب  اىل  الفتا 
لنا  »كيف  ومتسائال  النقابات، 
املرأة يف  متثيل  عن  نتكلم  أن 
بتمثيل  تتمتع  ال  وهي  الربملان 
ان  معلنا  النقابات؟«،  يف 

»املعركة تبدأ من هنا«.
وأضاف: »من اخلطأ ان تتوقف 
مشاركة املرأة على الرتشح كل 
انها  حني  يف  سنوات،  اربع 
تغيب عن البلديات والنقابات«. 
وانتقد بعض سلوكيات اجملتمع 

املدني. 

وزيرة الداخلية ريا الحسن تلقي كلمتها

اجلمهورية  رئيس  عرض   
مع  عون  ميشال  العماد 
الدستوري  اجمللس  رئيس 
الدكتور عصام سليمان عمل 
مشاركة  ونتائج  اجمللس، 
الثامنة  الدورة  يف  رئيسه 
واجملالس  احملاكم  الحتاد 
الدستورية الفرانكوفونية اليت 
مونرتيال  مدينة  انعقدت يف 
يف كندا، ويف املؤمتر الذي 
متحور حول الدستور واالمان 

التشريعي.
سليمان  الدكتور  اطلع  كما 
على  اجلمهورية  رئيس 
اعتمدها  اليت  الوسائل 
»لتعزيز  الدستوري  اجمللس 
موقعه بني احملاكم واجملالس 
الفرانكوفونية،  الدستورية 
ومنها ترمجة قرارات اجمللس 
الفرنسية  اىل  الدستوري 
وقد  جملدين،  يف  ونشرها 
وزعت على احملاكم واجملالس 
الفرانكوفونية  الدستورية 
بواسطة البعثات الديبلوماسية 

اللبنانية«.

الداود
عون  الرئيس  واستقبل 
النائب السابق فيصل الداود 
واجرى معه جولة افق تناولت 
البالد  يف  العامة  االوضاع 

والتطورات االخرية.
اللقاء:  بعد  الداود  وقال 
فخامة  موقف  عاليا  »نثمن 
الرئيس واجلهود اليت يبذهلا 
إلنقاذ البالد، من خالل اصدار 
بعد  لبنان  حتصن  موازنة 
خلفتها  اليت  الثقيلة  الرتكة 
ونقدر  السابقة.  احلكومات 
خصوصا ما يقوم به فخامته 
االقتصادي  الصعيد  على 
الدقيقة  املرحلة  هذه  يف 
الذي  لبنان،  تاريخ  من 
اقليمية  ظروفا  ايضا  يواجه 
ومتغريات  خطرة  ودولية 
االوسط  الشرق  منطقة  يف 
ان  والواضح  خصوصا. 
رئيس اجلمهورية يعمل على 
القوية  الدولة  اطر  ترسيخ 
للمصلحة  وفقا  ومؤسساتها 
واشار  العليا«،  الوطنية 
الرئيس  مع  حبث  انه  اىل 
املطالب  »يف عدد من  عون 
راشيا  ملنطقة  احلياتية 
والبقاع الغربي خصوصا بعد 

اقرار املوازنة«.
افطار مع ضباط الحرس 

الجمهوري
شارك  عون  الرئيس  وكان 
االفطار  يف  امس  غروب 
الذي اقامه قائد لواء احلرس 
اجلمهوري العقيد الركن بسام 
احللو يف مقر نادي الضباط 
والذي  احلرس،  لواء  يف 
الذين  اللواء  ضباط  حضره 
اجلمهورية  رئيس  التقاهم 

وتناول االفطار معهم.
الحلو

احللو  الركن  العقيد  والقى 
بالرئيس  فيها  رحب  كلمة، 
مشاركته،  له  شاكرا  عون، 
وقال: »مثل كل سنة جنتمع 
ملناسبة  اللواء  وضباط  حنن 
شهر رمضان املبارك، متمنني 
اجلميع  على  اهلل  يعيده  ان 
باخلري والربكات. وافطار هذه 
السنة مميز، اذ شرفنا فخامة 
واستفيد  باحلضور.  الرئيس 
من هذا اللقاء ألؤكد لفخامتكم 
اننا سوف ننفذ كل املهمات 
املوكلة الينا باندفاع وحرفية 
توجيهاتكم.  وفق  عالية 
نواكب مسريتكم  ان  وعهدنا 
ثقة  وكلنا  الظروف،  يف كل 
تقودون سفينة  بانكم سوف 
الوطن اىل بر االمان. كل عام 
واجليش  وفخامتكم  والوطن 

ولواء احلرس بالف خري«.
رئيس الجمهورية

معربا عن  الرئيس عون  ورد 
سعادته لوجوده مع قائد لواء 
وضباطه،  اجلمهوري  احلرس 
حياته  يف  حمطات  مستذكرا 
العسكرية، مركزا على »اهمية 
ضباطا  اجليش،  يكون  ان 
واحدة  قبضة  وافراد  ورتباء 
يعملون سوية بالتزام ووفاء، 
اهم  تبقى  الصف  وحدة  الن 

من اي شيء آخر«.
دائما  مجعتنا  »لقد  وقال: 
واالستعداد  الوطن  حمبة 
لتحمل املشقات، واليوم حنن 
وقت  اي  من  اكثر  مدعوون 
مضى ألن نكون يدا واحدة، 
اداء  يف  ننجح  بالوحدة  النه 
املهمات املطلوبة مهما كانت 

طبيعتها«.
ضباط  عون  الرئيس  وعايد 
اللواء، متمنيا هلم ولعائالتهم 
اخلري واالمان ودوام النجاح.

رئيس اجلمهورية التقى عصام سليمان والداود 
وشارك يف إفطار ضباط احلرس اجلمهوري:

 وحدة الصف أهم من أي شيء 

ومدعوون لنكون يدا واحدة

الرئيس عون مجتمعا بالدكتور صليمان
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قد تكتل »لبنان القوي« اجتماعا 
العام  املقر  يف  استثنائيا 
ل«التيار الوطين احلر« يف مرينا 
الشالوحي، عقبه مؤمتر صحايف 
اخلارجية  وزير  التكتل  لرئيس 
واملغرتبني جربان باسيل، تناول 

فيه موضوع املوازنة.
وقال: »منر يف وضع اقتصادي 
البلد،  يف  استثنائي  ومالي 
تقشف  موازنة  منا  واملطلوب 
نفسه  الوقت  ويف  وإصالح 
املالي،  العجز  تعاجل  موازنة 
ولكن تعاجل ايضا العجز التجاري 
اي موازنة فيها مال، واقتصاد 
موضوع  يتعلق  االقتصاد  ويف 
سيبقى  ظله  يف  الن  النزوح، 

اللبنانيون من دون عمل«.
نتوخاها  اليت  »النتيجة  اضاف: 
من املوازنة هي اوال ثقة الناس 
بالدولة، وارتياح من االستثمار، 
لبنان،  ومثة إصالح حقيقي يف 
يف  الثقة  عودة  اىل  اضافة 
األسواق، اي ان يرفع التصنيف 
حيصل  أن  نريد  كما  لبنان. 
خفض  إىل  ونهدف  اخنفاض 
الفوائد، وإجياد حركة اقتصادية 
إىل  ينظر  هنا  ومن  ناشطة. 
هذه  حتقيق  زاوية  من  املوازنة 

األهداف«.
وتابع :« حكي اليوم عن مشكلة 
اخلالف  ومشكلة  املوازنة،  يف 
ما  إىل  وصلنا  هل  األساسية 
نريد أم ال؟. يف االصالح، يف 
القضاء، يف اإلهدار، يف خفض 
نريد  التقشف، حنن  العجز، يف 
بر  على  أصبحنا  اننا  نطمئن  أن 
مشكلة.  اال  ومرتاحني  األمان 
البعض يف احلكومة يعترب ان ما 
اجنزناه يف املوازنة كاف، وحنن 
ان  وميكن  ذلك،  خالف  نعترب 
ننجز أكثر، وهذه هي املشكلة. 
آخر،  مكان  اىل  يأخذنا  احد  وال 
تتكرر،  لن  فرصة  أمام  الننا 
هذه  اىل  صعب  الوضع  الن 
خناف  أن  جيب  والننا  الدرجة، 
أن نتصرف  الوضع، وجيب  من 
كالعماد  رئيس  وجود  مع 
حكومة  ورئيس  عون  ميشال 
للعمل،  ومستعد  املشكلة  يعي 
جريء ويطحش يف  مال  ووزير 
املوضوع، ويقوم مبا جيب، فإىل 
أين جيب لن نصل لنتجنب هذا 
االنهيار؟. رمبا البعض يريد أن 
وطأة  حتت  والعهد  البلد  يرتك 
يريد  اخلارج  يف  ورمبا  االزمة، 
البعض اال يرتاح لبنان لالمساك 
واملالي...  االقتصادي  بقراره 
نتائج مضمونة  فنريد  وأما حنن 
الن يف الوضع العادي هي غري 
حصلت  اذا  فكيف  مضمونة، 
أمور غري مرتقبة كارتفاع اسعار 
النفط او أزمة يف املنطقة، ام 
يلغي  ان  النواب  جمللس  ميكن 
مواد يف القوانني، ما يؤدي إىل 

ارتفاع العجز«.
اتفقنا  »لقد  باسيل:  واردف 
على نسبة عجز 7 يف املئة يف 
جملس الوزراء، وبنتيجة النقاش 
اليومية نضيف مواد  واجللسات 
وقت  لذلك  اخلفض.  ونزيد 
واحيانا  منتجا،  يكون  النقاش 
نتائج.  ولكننا حنقق  منتج،  غري 
سنصل؟.  أين  هو  والسؤال 

باسيل بعد اجتماع التكتل: نريد أن حنل أكرب عدد من املشاكل واتفقنا 
على نسبة عجز 7% وإذا جتنبنا كلفة اإلصالح فلن حنقق شيئا

صراحة،  بكل  للبنانيني  أقول 
اعرتضنا  الذي  األساسي  األمر 
يريد  تفكري  تفكريين:  مثة  ان 
ارجاء 90 يف املئة من املشاكل 
اىل وقت الحق، وحنن نريد أن 
حنل اكرب عدد من املشاكل، الن 
البلد يف حاجة إىل هذه الدرجة 
من اإلصالح. هذه هي القضية 
مع  ليس  اخلالف  بساطة.  بكل 
فريق  من  أكثر  مع  بل  شخص 
يف احلكومة، على هذا املوضوع 
اخلفض  ورفض  التأجيل  وعلى 
ورفض اإلصالح ورفض تطبيق 
واسع  املوضوع  وهذا  قانون، 

ومتشعب«.
املوازنة  نريد  »كلنا  وأكد: 
أطمئن  وأنا  وستنجزها 
خفض  نريد  وكلنا  اللبنانيني، 
ولكن  كذلك  وسيكون  العجز 
السؤال اذا كان يف إمكاننا ان 
خفض العجز اكثر، وكلنا نريد أن 
ننتهي من املوازنة سريعا، الن 
اجلميع خيسر يف تأخري املوازنة، 
وانا اوهلم، وكل لبنان سيخسر. 
وإذا متكنا من اخلفض اكثر، فال 
يعين ذلك أن مثة خاسرا وراحبا. 
إن اجلميع يبغون خفض العجز، 
قلته  ما  هو  ينقصنا  ما  ولكن 
بعبدا،  يف  األوىل  اجللسة  يف 
الثانية يف  اجللسة  وكررته يف 
السياسي  القرار  وهو  السرايا، 
كلفة  حنمل  ان  مستعدون  اننا 
املوازنة  وتكون  العجز  خفض 
اجل  ومن  وتقشفية.  اصالحية 
ذلك مثة كلفة جيب أن يتحملها 
اجلميع، بالتنازل عن االمتيازات 
وبوقف  التسعني،  من  املوزعة 
املستفيدين  على  اإلهدار 
الذين  اللبنانيني  على  وليس 
ووقف  ذلك،  من  سيستفيدون 
الشاذة  واحلاالت  املساهمات 
فلكل  العشوائي،  والتوظيف 
الكلفة  وهذه  كلفة  إصالح 
جتنبناها  وإذا  أحد،  على  ستقع 
فلن حنقق شيئا ولكن االنهيار 

سيطاول اجلميع«.
فريق  »حنن  باسيل:  وقال 
رافض الستمرار الوضع على ما 
هو منذ التسعني وحتى اليوم، 
وجيدون حجة لكل ما نطرحه، مثال 
متلك  قانون  تطبيق  طرحنا  اذا 
نهربهم،  اننا  جييبوننا  األجانب 
املؤسسات  تغريم  طرحنا  وإذا 
ميكن  ال  يقولون  الشرعية،  غري 
إا طرحنا  أن نزيد على الناس، 
وامليدل  بريوت  مرفأ  موضوع 
واقفال  واالتصاالت  ايست 
ان  اجلواب  يكون  مؤسسات، 
دراسة،  إىل  حاجة  يف  ذلك 
وحنن ندرس منذ عشر سنوات، 
ونؤجل من سنة اىل سنة. وإذا 
طرحنا غرامات وإجراءات مشددة 
لنوفر  األجانب  العمال  على 
يقولون  للبنانيني  عمل  فرص 
ميتعض  الدولي  اجملتمع  ان 
أقفال  طرحنا  وإذا  ذلك،  من 
املعابر غري الشرعية مع 128الف 
ان  يقولون  البلد  أمن يف  رجل 
األمنية  األجهزة  داخل  التواطؤ 
شيء،  باي  القيام  ميكن  وال 
البلديات  مساعدة  قلنا  وإذا 
وزارة  وتفيد  املخالفات  ملسح 
املالية وخفض التهرب الضرييب 

وإذا  لذلك،  إمكان  ال  يقولون 
على  الضرائب  زيادة  أردنا 
أصحاب اليخوت الذين كلفتهم 
يقولون  سيارة  كلفة  من  اقل 
وأصحاب  السواح  نهرب  اننا 
حنقق  أن  ميكن  فكيف  املال، 

شيئا؟«.
أضاف: »حنن كفريق لدينا خطة 
اقتصادي  وفريق  اقتصادية 
واضحة  وخطة  شاملة  وافكار 
على  نفرضها  وال  االزمة  حلل 
احد، وحنن متجاوبون جدا. نعلم 
اننا ال ميكن أن ننجز كل شيء 
لكن لدينا مسؤولية. صحيح اننا 
اكرب كتلة يف احلكومة، ولكن ال 
منلك األكثرية، لذلك ال يقر كل 
ما نطرحه، الننا ال منلك النصف 
زائدا واحدا وال الثلثني. وأكثر 
عدم  هو  به  القيام  ميكن  ما 
هذه  تنتهي  وعندما  املوافقة. 
مبا  قمنا  هل  سنسأل  املوازنة 
ويعطيهم  اللبنانيني  يرضي 
الثقة الالزمة، فهذه هي خلفية 
به  قمنا  ما  وكل  موقفنا،  كل 
البداية،  السقف منذ  اننا رفعنا 
ذلك،  على  يشهدون  والوزراء 
مكان  حنل  اننا  يعين  ال  وهذا 
احد واملوازنة هي عمل احلكومة 
الوحيد  العمل  وهي  جمتمعة 
الدولة.  كل  فيه  تشرتك  الذي 
البداية،  منذ  انفتاح  مثة  وكان 
بل  أفكارا،  احد  يفرض  ومل 
األفكار  من  باملزيد  نطالب  كنا 

واالقرتاحات«.
وتابع: »إن النتيجة اليت نريدها 
فيها مصلحة  كانت  موقفنا  يف 
االقتصاد واملالية العامة، وليس 
بالتضحية  قمنا  لقد  الشعبوية. 
الالزمة واحتملنا ما احتملناه من 
والسياسيني  واإلعالم  الناس 
حالة مسكنة  أمام  نكون  ال  كي 
أو عملية ترقيع، بل لنذهب اىل 
وحنصن  شامل  إصالح  عملية 
واالقتصادي،  املالي  وضعنا 
بطريقة  معاجلته  فقط  وليس 
موقتة أو تسكينه بالدواء. نريد 
نقول  أن  وحقنا  جذرية،  معاجلة 
هذا، وليس يف ذلك تهجم على 
أحد أو انتقاص من أحد، بل فيه 
لقد  البعض.  لبعضنا  مساعدة 
قدمنا من جانبنا التضحية الالزمة 
يف كل شيء، حتى يف وزاراتنا 
زلنا  وما  خنفض  أننا  أظهرنا 
وبتنا  التخفيض،  على  قادرين 
ختفيض  على  ختفيضنا  نعلق 
أن  النتيجة  وتصبح  الباقني، 

ونقول  موازنته،  زاد  من  هناك 
هذا تقشف«.

صندوق  موضوع  »يف  واردف: 
أننا  املثال،  أعطينا  املهجرين 
اقرتاح  وقدمنا  إقفاله،  نريد 
أجل  ومن  ذلك  أجل  من  قانون 
الوزارة  فهذه  الوزارة،  إلغاء 
املعقول  غري  من  إذ  ستلغى، 
كل  يف  املدفوعات  تزداد  أن 
يزيد،  املهجرين  عدد  كأن  عام 
عوض ختفيض الرقم املطلوب. 
لقد أظهر الوزير غسان عطا اهلل 
يف دراسة أجراها أنه خفض من 
وثالمثائة  ألف  اىل  مليار  ألفي 
ستمائة  اىل  مليارا  ومخسني 
النهاية  يف  وتصبح  مليار، 
وزارته صفرا، فهذا هو املكان 
الذي جنري فيه إصالحا حقيقيا. 
وجرحا  وطنيا  ملفا  نقفل  حنن 
بعد  نتحدث  بأال  حقيقيا  وطنيا 
البلد.  يف  مهجرين  عن  اآلن 
مؤسسات  جند  املقابل،  ويف 
وداخل  تتزحزح؟  ال  وصناديق 
جملس الوزراء هناك إقرار بأنه 

ال داع هلا«.
موضوع  يف  »حتى  وقال: 
آتون من رمحه  - وحنن  اجليش 
هذه  من  منبثقون  أننا  وشرفنا 
املؤسسة - قلنا حنن مستعدون 
سياسيا ألن نضحي، ونعرف أن 
الذي ضحى حبياته وما  اجليش 
لكنهم  بالتضحيات،  يقوم  زال 
يضعون يف مقابل اجليش قوى 
هو  اجليش  هذا  أن  مع  األمن، 
كذلك.  األمن  وقوى  البلد  لكل 
هذه املؤسسات غري تابعة لفريق 
رأسها  على  كان  وإن  معني، 
مسيحي أو سين أو شيعي، حنن 
نقول نريد حال عادال، إذ من غري 
املعقول أن يطبق على دركي يف 
خمفر أو عسكري يف مستوصف 
كأنه   3 رقم  تدبري  بالبرتون 
واقف على اجلبهة طوال حياته. 
أدرك أن هذا الكالم الذي أقوله 
يصلح  ما  هذا  ولكن  مكلف، 
مستعدون  أنهم  وأعرف  البلد. 
القيادة  من  به،  للتضحية 
األفراد، كي  كل  اىل  والوزير، 
وننجو  البلد  إنقاذ  من  نتمكن 
مجيعا، وحقهم أن يقولوا، وأنا 
ال أنسى العميد الذي قال لي، 
أنا ال أعطي فقط نصف راتيب، 
بل حياتي، واآلن أعطيكم راتيب 
وقفكم  لي  اضمنوا  ولكن  كله 

للهدر والفساد، وهذا حقه«.
وأردف باسيل: »هلذا قلنا هلم 

يف احلكومة، فلنذهب اىل وقف 
الناس  جنعل  كي  شيء  كل 
تطالبونهم  كيف  إذ  يصدقوننا 
عن  تتخلون  ال  وأنتم  ما  بأمر 
شيء، فهل هذا مشروع مشكلة 
أو مشروع حل للبلد؟ فهل ندرك 
كلنا أن هناك حاالت نافرة ومل 
وهل  البلد؟  يف  مقبولة  تعد 
تتطلب معاجلتها كل هذا؟ ليس 
هذا كله للطرح اليوم، ولكن يف 
املقابل ليس كله للتأجيل. لقد 
مضى على وجودي يف احلكومة 
أمسع  زلت  وما  سنوات،   10

التأجيل نفسه«.
اإلسكوا«،  »بناية  إىل  وتطرق 
وقال: »منذ عام 2008، أكتب 
وأطالب جملس الوزراء، فالدولة 
دوالر  ماليني   9 تدفع  اللبنانية 
ونصف سنويا على مبنى، وهي 
فبمائة  إجياره،  نزع  عن  تعجز 
كنا  دوالر  مليون  ومخسني 

اشرتينا مباني عدة«.
غري  »املعابر  إىل  وتطرق 
»من  وقال:  الشرعية«، 
سيصدق أننا لسنا قادرين على 

ضبطها«.
أن  املعقول  غري  »من  أضاف: 
قرارا  الوزراء  جملس  يف  نتخذ 
من  تقريرا  شهريا  نريد  بأننا 
وزارة الدفاع، وهذا وزير عندنا 
ووزير  ونريد حتميله مسؤولية، 
ترهقوا  »ال  يقال  ثم  املال، 
قلبكم«، وال نضع أي رقم يف 
املوازنة، ولن نتمكن من حتصيل 
أي شيء، وسيبقى التقرير كما 

هو«.
لن  أننا  املؤكد  »من  وتابع: 
مطالبة  على  قادرين  نكون 
أي شيء،  بأن خيفضوا  الناس 
فسيلجأون اىل التظاهر، وكذلك 
املؤسسات  إىل  بالنسبة  األمر 
السابقني  والنواب  والصناديق 
الذين يبلغ عددهم 397، والذين 
مرة  رواتبهم  تقطع  بأال  طالبنا 
تدرجييا.  بتخفيفها  بل  واحدة، 
أن  الطبيعي  من  هل  إذ، 
على  اللبناني  الشعب  يواظب 
عام  عن  نائب  دفع خمصصات 
1947 تويف هو وزوجته، وابنته 
راتبه  تقبض  وهي  تطلقت، 
لدورة  نائبا  كان  ألنه  فقط 
واحدة؟ هناك أيضا حاالت نافرة 
مثاال  أعطينا  لقد  كثرية.  أخرى 
كنواب  حنن  بأنفسنا  نبدأ  كيف 
حاليني، وكيف ميكن أن نعطي 
مدى  ولكن  أو دورتني،  لدورة 

العمر؟«.
إصالحات  اىل  »وصلنا  وتابع: 
عدة يف هذه املوازنة، وهذا أمر 
فيه،  ساهموا  الذين  لكل  جيد 
وزير  املوازنة  وضع  ممن  بدءا 
املال، وصوال اىل كل األطراف 
اليت جتاوبت، ولكن يبقى ذلك 
إننا  غري كاف، وحقنا أن نقول 
نريد أكثر. لقد وصلنا إىل عجز 
مقبول مقابل ما كنا عليه، لكنه 
يبقى غري كاف، كأننا مرتاحون، 
وجنري  االقتصاد  على  نقبض 
حسابية  وأمورا  مالية  هندسات 
من أجل خفض هذا العجز، ولكن 
حنن نريده بنيويا وحقيقيا أكثر. 
خفضه  ونستطيع  كاف  غري  إنه 

أكثر بعد«.
وقال: »فضال عن بنود املوازنة، 
قمنا بأمر جيد يف احلكومة هذه 
تشرحينا  جانب  فإىل  املرة، 
مع  وتفاهمنا  الدولة  لوضع 
بعضنا البعض نظريا حتى حيني 
التطبيق على توجهات جديدة يف 
اختذنا  مشجع،  أمر  وهو  البلد، 
قرارات وزارية يف ملفات عدة، 
وكم كان مضى على جهادنا من 

أجل صدورها، وحتقق ذلك«.
كثرية،  أمور  »أجنزت  وأردف: 
كاف  غري  ذلك  يبقى  ولكن 
يف  استثنائي  وضع  ملعاجلة 
أريد أن أمتكن بعد إجناز  البلد. 
اىل  أقول  أن  من  املوازنة 
البال،  مطمئنو  حنن  اللبنانيني: 
قد نكون آملناكم يف مكان ما، 
أن هناك حال  ولكن من املؤكد 
دائما، ولكن أن نوجع اللبنانيني 
دائم،  حبل  وعدهم  دون  من 
فهذا غري مقبول، يف وقت احلل 

موجود ومتوافر«.
أننا  هو  به  سنقوم  »ما  وختم: 
سنمضي بعملنا اإلجيابي، فلسنا 
مصرين على أي أمر وال نضغط 
أن  نريد  بل  موضوع،  أي  يف 
ننهي بسرعة وننتهي غدا. هناك 
اقرتاحات عملية مردودها املالي 
حقيقي،  والشعيب  واإلصالحي 
بعض  يتطلب  أخذها  ولكن 
إىل  نصعد  ذلك،  بعد  اجلرأة. 
قصر بعبدا لنتلقى دعما قويا من 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
باملزيد.  القيام  أجل  من  عون 
وما مل نتمكن من إجنازه، نرتكه 
بدءا  النواب،  جملس  يف  لكم 
ولكن  والنواب،  املال  جلنة  من 
وليس  املوازنة  لتخريب  ليس 
وإجناز  إلضافة  بل  اإلنقاص، 
يف  اهلل  شاء  وإن  األفضل. 
النواب  جملس  برغبة  حزيران، 
موازنة،  لدينا  تكون  واحلكومة 
مقدار  على  ليست  كانت  وإن 
طموحنا، ولكن مبقدار ما تطمئننا 
مبوازنة  للبدء  تكفينا  أنها  إىل 
عام 2020، ونتمكن من إجنازها 
احملدد،  الوقت  يف  املرة  هذه 
وندخل سنة 2020 مبوازنة أكثر 
إصالحا وتقشفا ووعدا للبنانيني 

مبستقبل مزدهر«.
أسئلة

حيصل،  عما  سؤال  على  وردا 
احلريري  الرئيس  إظهار  وعن 
وكأنه عاجز عن اختاذ قرار قال 
باسيل: »هذه حتليالت صحافية 

التكتل خالل اجتماعه
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غري موجودة، ومثة سبب أساسي 
يف املشاكل يكمن بوجود وزراء 
حيرضون  اجللسة،  داخل  من 
إعالميني اوموظفني يف الدولة. 
وواقع احلال ان املوازنة ليست 
بل  للتكتل،  وال  للتيار  وال  لي 
هي لكل لبنان. واذا اصبنا فيها 

فستكون املنفعة لكل لبنان.
شخصيا  موضوعا  ليس  هذا 
بل  جملموعة،  أو  سياسيا،  وال 
وحنن  اللبنانيني.  لكل  املوازنة 
ونقدر  اجيابية،  بكل  نساعد 
اىل  لنصل  إجيابي  تعاون  كل 
نتيجة مرضية. واذا كانت هذه 
املوازنة تؤمن لنا الراحة املالية 
يف  موقتا،  ولو  واالقتصادية 
انتظار موازنة افضل، أقبل بها 
ولكن من حقي أن اخاف من اي 
دعسة ناقصة قد حتصل الننا مل 

نعد نتحمل«.
ان  عن  املال  وزير  كالم  وعن 
تكون  أن  الكهرباء جيب  معاجلة 
قال  العجز  خبفض  األساس 
يوما  ندافع  »مل  باسيل:  الوزير 
تشكل  انها  مع  الكهرباء،  عن 
10 يف املئة من العجز، مقارنة 
العجز  أخرى يبلغ فيها  أمور  مع 
حل  أخرنا  ولقد  املئة،  يف   35
سنوات،  عشر  املوضوع  هذا 
بالطبع مثة كلفة 18 مليار خالل 
السنوات العشر املاضية، وحيب 
إجياد احلل. ولكن جيب أن يطبق 
وحنن  شيء،  كل  على  ذلك 
بواجباتنا،  قمنا  الكهرباء  يف 
تعديل  ثالث  وضعت  والوزيرة 
واذا سرنا  الكهرباء.  خطة  على 
يف  عليه  املتفق  الربنامج  على 
احلكومة، سينخفض عجز الكهرباء 
يف السنة املقبلة الف مليار او 
السنة  ويف  مليار،  و500  الف 
التالية يصبح العجز صفرا. حنن 
نعاجل مشكلة ورثناها، ونعرتف 
على  ومصرون  حبقيقتها، 

شيء،  كل  رغم  على  معاجلتها 
نصل  أن  علينا  اللبنانيني  وحق 
 24 ونعطيهم  صفر،  عجز  اىل 
أن  نريد  ولكن  كهرباء،  ساعة 

يتبع اجلميع النهج نفسه«.
يف  باالصالحات  املماطلة  وعن 
»يف  اننا  إىل  أشار  املوازنة، 
مشكلة  مئة  معاجلة  إىل  حاجة 
كموضوع النازحني، فنحن نطالب 
منذ ست سنوات بورقة سياسة 
النزوح لنتخذ القرار بذلك. مثة 5 
آالف سوري فقط حيملون اجازة 
جيب  حني  لبنان، يف  عمل يف 
ان  السوريني  العمال  كل  على 
ويدفعوا  اإلجازة،  هذه  حيملوا 
اجازة  حيمل  ال  ومن  الرسوم، 

جيب أن يغرم«.
يف  االخذ  عدم  اسباب  وعن 
بها  تقدم  اليت  االقرتاحات 
امس  طرحناها  »لقد  قال: 
ووافق  العام،  السياق  ضمن 
األطراف،  من  الكثري  عليها 
وكذلك وزير املال وافق عليها 

مجيعها«.
فيها«  مصلحة  »مثة  ان  ورأى 
ولكنه تعب من النقاش، ويريد 
ذلك  افهم  وأنا  منه.  االنتهاء 
وحنن ايضا نريد االنتهاء، لذلك 
بعضنا  مع  تتضامن  أن  جيب 
لنذهب اىل جملس النواب ونعمل 

على خفض العجز اكثر«.
وزير  »لست  باسيل:  وختم 
هذه  يف  واحد  انا  املال، 
احلكومة، وأقدم أفكارا يف هذا 
قمنا  وقد  املفتوح،  النقاش 
بدأنا  واجيابي،  صحي  بنقاش 
ب 60 مادة قانونية، واصبحت 
اكثر من 90 نتيجة النقاش الذي 
ميكن  وال  مجيعا.  فيه  شاركنا 
ألحد أن حيل مكان احد يف هذا 
بعضنا  مع  نتعاون  وكلنا  البلد 
بكل اجيابية، لنريح الناس ولن 
نفتعل مشكلة مع احد بل سنجد 
موازنة  خالل  من  للناس  حال 

جيدة«. 

باسيل بعد اجتماع...

الوزراء  جملس  رئيس  عقد 
امس  عصر  احلريري  سعد 
احلكومي،  السراي  يف  االول 
اجتماعا حضره وزير االتصاالت 
عن  وممثلون  شقري  حممد 
العام  واملدير   KPMG شركة 
ل«أوجريو« عماد كريدية، جرى 
ال«داتا  ملشروع  عرض  خالله 
سنرت« املنوي إنشاؤه يف كل 
من بريوت وطرابلس، وهو من 
املشاريع اليت نص عليها مؤمتر 

»سيدر«.
شقري

بعد االجتماع قال شقري: »بعد 
الوزراء  جمللس  اجتماعا   18
خصصت مجيعها لدرس مشروع 
اجتماعا  اليوم  عقدنا  املوازنة، 
تفاؤال  يبث  أن  شأنه  من 
نسري  بأننا  املواطنني  لدى 
فقد  الصحيح،  الطريق  على 
الرئيس  لدولة  عرضا  قدمنا 
وهو  سنرت،  الداتا  مشروع  عن 
اىل  بالنسبة  جدا  مهم  مشروع 
لبنان، ونأسف عندما نرى مدى 
ختلفنا يف تنفيذ هذا املشروع 

احلريري تابع مشروع الداتا سنرت شقري:
 لن أحضر أي اجتماع للجنة االتصاالت إذا كانت األمور ستحور

كل  يف  موجودا  اصبح  الذي 
الدول العربية تقريبا«.

مناقشة  من  ننتهي  »أن  وأمل 
مشروع املوازنة يف أسرع وقت 
لنتمكن من البدء بتنفيذ مشاريع 

سيدر، ومن بينها هذا املشروع 
الذي يستند اىل الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص وتبلغ 
كلفته حنو الـ160 مليون دوالر، 
بكونه  فقط  ليست  وأهميته 
بالفائدة  يعود  جتاريا  مشروعا 
معا،  والشركة  الدولة  على 
ولكن ألن لبنان أصبح يف حاجة 
ماسة اىل وجوده كما يف سائر 

الدول املتحضرة واملتطورة«.
جلسة  انعقاد  تأكد  هل  سئل: 

جمللس الوزراء غدا؟
يعقد  أن  »يفرتض  أجاب: 
غدا،  جلسة  الوزراء  جملس 
وأمتنى أن تكون االخرية، ألننا 
أمضينا ثالثة أساسبع يف درس 
لنبدأ  االوان  آن  وقد  املوازنة، 
مزيدا  حيتمل  ال  فالبلد  العمل، 
اجلميع  على  أمتنى  التأخري.  من 
ان يتواضعوا قليال وان ينظروا 
اىل مصلحة البلد ألن املواطنني 
يف انتظارنا وهم خائفون بسبب 
هذا التأخري. ولكن يف احلقيقة 
يف  أجنز  الذي  العمل  فإن 
املوازنة كان كبريا جدا، ووزير 
أهنئه  بذل جهودا كبرية  املال 
عليها، وقد اقرتبنا من النهاية. 
من  بدأنا  كما  ننتهي  ان  أمتنى 
دون أي مواقف سياسية حول 
أن  أعتقد  خسر،  ومن  ربح  من 
هو  وهذا  سريبح،  كله  لبنان 

اهلدف احلقيقي«.
أثري  موقفك مما  هو  ما  سئل: 
اليوم عن موضوع التدخالت يف 

مناقصات شركات اخلليوي؟
املؤمتر  اليوم  »مسعت  أجاب: 
الصديق  عقده  الذي  الصحايف 
زلت  وما  حسن،  احلاج  حسني 
لكنين  تفاصيله،  على  أطلع 
لي  بدا  ألنه  قليال  فوجئت 
وكأنهم يريدون القيام ببطوالت 
من وراء هذا املوضوع. من هنا 
أود أن أقول إن ما طرح خالل 
اللجنة هو اقرتاحاتي اليت تقدمت 
بها أنا اىل اللجنة، وليس كما 
قال الوزير حسني احلاج حسن 

ان اللجنة فرضتها علي.
يف االيام العادية جيب أال نزيد 
فكيف  الكالم،  من  ننقص  او 
الفضيل،  الشهر  بهذا  احلري 
حيث جيب ان نقول االمور كما 
هي؟ يف االساس أنا كنت من 
بادر اىل طرح هذه االقرتاحات 
مع  اجتماعاتي  اعقد  ان  قبل 

منها  يتعلق  ما  اكان  اللجنة، 
خفض  او  االجيارات  خبفض 
الرتويج والسبونسور. وساقول 
كان  اذا  انه  صراحة  بكل 
سيصار اىل حتوير االمور خالل 
احضر  لن  فانا  االجتماعات، 
االتصاالت.  للجنة  اجتماع  اي 
شيء  وال  جدا  منفتحا  كنت 
قرأته  ما  ولكن  الخبئه،  لدي 
اليوم فاجأني، وجيب ان نكون 
امناء يف نقل اخلرب. واشدد من 
اليت  جديد على ان االقرتاحات 
حتدثوا عنها هي اقرتاحاتي وقد 
طرحتها قبل ان اجتمع مع اللجنة 
ومع رئيسها، وسيكون لي رد 

خطي على هذا املوضوع«.
الوفد االوكراني

ظهرا  استقبل  احلريري  وكان 
من  اوكرانيا  نيابيا  وفدا 
االوكرانية  الصداقة  جمموعة 
النائب  برئاسة  اللبنانية 
حضور  يف  سوبوليف  سريغي 
سفري اوكرانيا يف لبنان ايفور 
االجتماع  خالل  ومت  اوستاش، 
وسبل  العامة  لالوضاع  عرض 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

البلدين يف كل اجملاالت.

كوبيش
جملس  رئيس  التقى  كذلك 
لالمني  اخلاص  املمثل  الوزراء 
لبنان  يف  املتحدة  لالمم  العام 
معه  وحبث  كوبيش  يان 
التطورات يف لبنان واملنطقة.

عزام
من ناحية أخرى، أجرى احلريري 
باملتسلقة  هاتفيا  اتصاال 
جويس عزام اثناء وجودها على 
قمة جبل افرييست حيث رفعت 
وهي  عليه،  اللبناني  العلم 
لبنانية حتقق هذا االجناز. وقد 
ما  ان  واعترب  احلريري  هنأها 
حققته »يرفع اسم لبنان عاليا 
يف العامل ويسلط الضوء على 
اللبنانية  للمرأة  الريادي  الدور 
وطلب  اجملاالت«.  خمتلف  يف 
منها ابالغ الفريق املوجود معها 
حتياته. ويضم الفريق املرافق 
دريان،  تيما  من  كال  لعزام 
ونيللي  كالباكليان  وافيديس 
وايلي  شهاب  ومنى  عطار 
يف  معها  واملشاركني  سيقلي 

التسلق. 

الحريري مرتئسا االجتماع

للمقاومة«  »الوفاء  أعلنت كتلة   
الدوري  اجتماعها  إثر  بيان  يف 
مبقرها يف حارة حريك، بعد ظهر 
النائب  برئاسة  االول،  امس 
أعضائها،  ومشاركة  رعد  حممد 
اخلامس  اليوم  »عشية  أنه 
والعشرين من أيار، نفتح نافذة 
آيات  لنرتل  والتحرير  املقاومة 
النصر، ولنطل من مقام السيادة 
ممارسات  مستعيدين  الوطنية 
والتضحيات  واملعاناة  االحتالل 
مدى  على  شعبنا  حتملها  اليت 
عقدين من الزمن، ومستحضرين 
واملقاومني  أهلنا  بطوالت 
واالباء  العز  ومواقف  االبطال، 
اليت وقفها أبناء شعبنا ليسطروا 
لألجيال املقبلة أن االنتصار على 
تطلبا  الكرامة  واستعادة  العدو 
والدماء  اجلهود  بذل  يف  سخاء 
او  تفريط  اي  وان  واالرواح، 
وبتلك  االنتصار  بهذا  استخفاف 
موصوف  هدر  هو  الكرامة 
واستهتار لن يغفره الناس مهما 

طال الزمن«.
الذكرى  »يف  أنه  اىل  وأشارت 
املقاومة  ليوم  عشرة  التاسعة 
اجلنوب  يف  نزال  ال  والتحرير، 
اليت  املناطق  بقية  ويف  احملرر 
كما  مزمنا  رمسيا  غيابا  عانت 
يف بعلبك اهلرمل والبقاع وعكار 
لبريوت،  اجلنوبية  والضاحية 
نستشعر احلاجة اىل زيادة فاعلية 
وتسريع  فيها  الدولة  مؤسسات 
عملية االمناء واعادة تأهيل البنى 
التحتية وتنفيذ مشاريع الكهرباء 
وتعزيز  والري  الشفة  ومياه 
يف  االقتصادية  الدورة  تواصل 
هذه املناطق لتتكامل مع الدورة 
احناء  خمتلف  يف  االقتصادية 
ماض  اليوم  لبنان  ان  البالد. 
ورفض  سيادته  عن  الدفاع  يف 
لالخنراط  دفعه  حماوالت  كل 
اجلهة  هلذه  التبعية  منظومة  يف 

الدولية او تلك«.
اىل  التحية  الكتلة  ووجهت 
واىل  واملقدام  االبي  »شعبنا 
مقاوميه االبطال وجيشه الوطين 
اسهم  من  كل  واىل  الباسل، 
هذه  وصان  التحرير  صنع  يف 
وتنجز  اجنزت  اليت  املعادلة 
أن  اىل  مشرية  االنتصارات«، 
اجليش  مبعادلة  »االستخفاف 
التخلي  أو  واملقاومة،  والشعب 
وأمنه  للوطن  تهديد  هو  عنها 
بكل تضحيات  وعبث  واستقراره 
فضال  ومقاوميه.  وجنوده  ابنائه 
عن كونه استجابة وضيعة ملطلب 
هزمته  الذي  االسرائيلي  العدو 
كل  فشلت  فيما  املعادلة  هذه 
االخرى  واخليارات  املعادالت 
مجاح  وكبح  العدو  ردع  يف 
اعتداءاته، ومحاية البيئة الوطنية 
لتعزيز دور الدولة وبسط سلطة 
القانون ومباشرة التنمية وتعزيز 
الوحدة الوطنية واالمن االجتماعي 

والسياسي«.
عيد  اجواء  »يف  أنه  اىل  ولفتت 
املقاومة والتحرير، يوشك جملس 
الوزراء اللبناني على اجناز مشروع 
اىل  واحالته   2019 العام  موازنة 
الصعيد  وعلى  النيابي.  اجمللس 
االدارة  تواصل  االقليمي، 
ضد  التوتر  تصعيد  االمريكية 
ايران عرب اصرارها على مواصلة 

حتظى  ال  آحادية  عقوبات  فرض 
بتأييد القانون الدولي، وال ينجم 
والسلم  لالمن  التهديد  اال  عنها 

يف املنطقة والعامل«.
وأشار البيان اىل أن »كتلة الوفاء 
للمقاومة ناقشت االوضاع احمللية 
واالقليمية الراهنة، وجددت »يف 
والتحرير،  املقاومة  عيد  اجواء 
متسكها مبعادلة اجليش والشعب 
مضمون  ختتصر  اليت  واملقاومة 
الناجعة  الوطنية  االسرتاتيجية 
ان  مؤكدة  لبنان«،  عن  للدفاع 
يشن  الذي  االسرائيلي  »العدو 
حربا حتريضية متواصلة السقاط 
اكثر  هزمته  اليت  املعادلة  هذه 
من  ونيف  عقدين  خالل  مرة  من 
الزمن، امنا يريد ان يكشف أمن 
ويثأر  سيادته  وينتهك  لبنان 
اللبنانيني،  أيدي  على  هلزائمه 
الوطين  الواجب  فإن  ولذلك 
القوى  مجيع  من  يستدعي 
تسقط  ان  والوطنية  الشريفة 
املطلب االسرائيلي وترتفع فوق 
لتحقق  الصغرية  حساسياتها 
وتصون  العليا  الوطن  مصلحة 
للمعتدين  التصدي  على  قدرته 
ام  كانوا  صهاينة  االرهابيني، 

تكفرييني«.
»رغم  أنها  الكتلة  وأوضحت 
معرفتها ببعض التحسينات اليت 
طرأت على بنود مشروع املوازنة 
املقاربات  ان  اال   2019 للعام 
جتسد  أن  عن  بعيدة  بقيت 
املوازنة رؤية اصالحية متماسكة، 
على الرغم من بعض التخفيضات 
يف االنفاق واقفال بعض ثقوب 
اهلدر للمال العام وزيادة بعض 
االيرادات«، الفتة اىل أنها »مع 
املشروع  احالة  اىل  تدعو  ذلك 
النواب  جملس  اىل  بسرعة 
تصويب  بعد  واقراره  ملناقشته 
اخللل  لتاليف  تصويبه،  ميكن  ما 
احلسابات  انتظام  يصيب  الذي 
تأخري  كل  مع  للدولة  املالية 
موعدها  عن  املوازنة  اجناز  يف 

الدستوري املقرر«.
خالل  »تقدمت  أنها  وأعلنت 
مبجموعة  املاضية  القليلة  الفرتة 
جمال  يف  قوانني  اقرتاحات 
الفساد  مكامن  لبعض  التصدي 
ويف جمال االمناء ومحاية البيئة، 
اللجان  حنو  بعضها  سلك  وقد 
ان  آملة  للنقاش«،  النيابية 
املطروحة  االقرتاحات  »تلقى 
تفاعال اجيابيا بني الزمالء النواب 
لالصول  مراعيا  التشريع  ليصدر 
اللبنانيني  ملصاحل  ومستجيبا 

عموما«.
»صفقة  جمددا  الكتلة  ودانت 
القرن وكل صفقة تستهدف انهاء 
حق  والغاء  الفلسطينية  القضية 
اىل  الفلسطيين  للشعب  العودة 
وحقه  ارضه يف فلسطني  كامل 

يف تقرير مصريه بإرادته«.
كما دانت »كل االطراف الشريكة 
يف مثل هذه الصفقات«، مؤكدة 
»عقم كل احملاوالت اليت تتجاوز 
التاريخ والقانون وتتعمد  حقائق 
شرعنة الباطل على حساب احلق 
واصحابه. ولن تنفع كل التوترات 
واملنطقة  اخلليج  يف  االشغالية 
عن  الشعوب  انتباه  صرف  يف 
نصرة قضية فلسطني والتصدي 

ملؤامرات تصفيتها«.

الوفاء للمقاومة: رغم التحسينات يف بنود 
مشروع املوازنة تبقى املقاربات بعيدة عن 

جتسيد رؤية اصالحية متماسكة
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لــبنانيات
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علي  الدكتور  النائب  زار 
يف  اللبناني«  »البيت  درويش 
الدولي،  كرامي  رشيد  معرض 
لبنان«  إمناء  »جتمع  يقيم  حيث 
عنوان  حتت  الرمضاني  نشاطه 

»ليالي رمضان«.
»أهمية  اىل  درويش  وأشار 
الرمضانية  الفعالية  هذه  إقامة 
ألول مرة يف أحد امجل اقسام 
طرابلس  مرافق  من  هام  مرفق 
رشيد  معرض  وهو  األساسية، 
يشّكل  الذي  الدولي،  كرامي 
جيب ان يشكل دوما جزءا فاعال 
لكل  ومقصدا  اقتصادها  يف 
لبنان«، مؤكدا أن »إطالق ليالي 
رمضان من عاصمة الشمال اىل 
االنفتاح  رسالة  حيمل  العامل 
وتثبت  املشرتك،  والعيش 

الفرح،  مناسبات  بكّل  حضورها 
وبالتالي  واالميان؛  العلم، 
االقتصادية  مرافقها  تفعيل 

اهلامة يف كل األجواء«.
أضاف: »طرابلس اليوم منوذٌج 
أن  نتمنى  به،  تذى  حيحُ لبنانٌي 
تصبح عاصمة اقتصادية للبنان، 
كافة  املقومات  متتلك  فهي 
لتلعب دورها يف دعم اقتصاد 
وندعو  بها،  والنهوض  البالد 
اىل تضافر كافة اجلهود لتحقيق 
والتشجيع  املدينة،  يف  النمو 

إلقامة عّدة معارض فيها«.
جال  الذي  درويش،  ودعا 
»اجلميع  املعرض،  أجنحة  على 
باالجواء  الفيحاء والتمتع  لزيارة 
الرمضانية اليت تشهدها، واليت 

تظهر صورتها احلقيقية«.

النائب درويش جال يف معرض رشيد كرامي:
 إطالق ليالي رمضان من عاصمة الشمال 
حيمل رسالة االنفتاح والعيش املشرتك

بعد اختتام زيارته اىل اسرتاليا  ووصوله اىل لبنان وجه عضو 
تكتل اجلمهورية القوية النائب جوزيف اسحق كلمة شكر اىل 

ابناء لبنان املنتشرين يف اسرتاليا:
اليت  العاطفة  مبادلتكم  عن  الكلمات  تعجز  ورفاقي  أهلي 
وإحاطتكم لي يف  أسرتاليا  إىل  زيارتي  بها طيلة  غمرمتوني 
جتّذركم  تأّصلكم  مبدى  أشعر  وجعلتموني  ومناسبة  لقاء  كل 
ما  أفيكم  لن  قلت  ومهما  لبنان  األم  لوطنكم  وحمّبتكم 
قدمتموه لي من حمبة وأنتم تشكلون مفخرة لبنان يف القارة 
األسرتالية وطنكم الثاني الذي كان لكم فيه دور كبري يف 
املسؤولني  كل  بالشكر  اخص  كما  ومنّوه،  إقتصاده  تعزيز 
عن  واعربوا  معكم  التقيتهم  الذين  والسياسيني  االمنيني 

حمبتهم وتقديرهم للبنان .
أريد ان أعرب لكم عن فخري واعتزازي مبا شاهدته ورأيته وأنا 
بينكم أتنقل على مدى حنو عشرين يومًا وآمل أن ألقاكم يف 
هذا  نهوض  أجل  من  ونعمل  معًا  لنجتمع  لبنان  األم  وطنكم 
الوطن الصغري الكبري بكم. وكّلي أمل أيضًا بأن تفيكم الدولة 
لبنان يف كل احملافل  إسم  رفعتم  أنتم من  اللبنانية حقكم 
الدولية يف وقٍت كنتم اليد البيضاء اليت تسهم دائمًا يف 

إمناء الوطن وإعادة احلياة إليه. 
األرز  بوطن  دائم  وتعّلق  دائم  بتألق  ودمتم  لكم  شكرًا 

لبنان.

كلمة شكر من النائب جوزيف اسحق

احلوار  حزب  رئيس  استقبل 
خمزومي  فؤاد  النائب  الوطين 
بريوت،  وسط  يف  مكتبه،  يف 
لشؤون  العليا  املفوضية  ممثلة 
مرياي  لبنان  يف  الالجئني 

جريار.
يف  خمزومي،  قال  اللقاء،  إثر 
بيان اصدره، ان احلديث »تطرق 
والدور  النازحني،  قضية  إىل 
الذي ميكن أن تلعبه املفوضية 
يف الضغط على اجملتمع الدولي 
من أجل التوصل إىل حلول يف 
هذه القضية«. وعرض خمزومي 
اليت  السبل  »بعض  جريار  مع 
األعباء  من  التخفيف  إىل  تؤدي 
الواقعة على لبنان واقتصاده«، 

الفتا إىل »ضرورة االستمرار يف 
دعم قطاعات حيوية مثل الصحة 
والتعليم«، مشريا إىل »التعاون 
بني مؤسسة خمزومي واملفوضية 
والذي مشل النازحني منذ العام 
2011«، الفتا إىل أن املؤسسة 
من  أكثر  اليوم  حتى  »قدمت 

مليون مساعدة إغاثية«.
وشدد على أن »املسؤولية اليوم 
تقع على عاتق احلكومة اليت جيب 
الدولي  اجملتمع  مع  تنسق  أن 
يف  بالتزاماته  الوفاء  أجل  من 
مواجهة أعباء النزوح السوري«، 
مؤكدا أن »احلل يبقى يف عودة 
إىل  للنازحني  وإنسانية  كرمية 

بالدهم«.

خمزومي استقبل جريار: لالستمرار يف 
دعم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم

مخزومي مستقبال جريار

اعترب وزير الشؤون االجتماعية د. 
ريشار قيوجميان ان الشعبوية ال 
البلد.  تعطل  امنا  العجز  ختفض 
 :»MTV»لـ حديث  يف  وقال 
اجلديدة  اإلجراءات  ان  »يعتربون 
املطروحة ختفض العجز إىل %7، 
طرح  عليهم  وكان  بذلك،  أشك 
وليس  البداية  منذ  البنود  هذه 

يف نهاية املناقشات«.
وأشار إىل ان »القوات اللبنانية« 
اول من طالبت خبفض العجز لكن 
من دون عراضات، واردف: »كما 
خبصخصة  طالب  من  أول  كنا 
وإلغاء  واملرفأ  االتصاالت  قطاع 
التوظيفات العشوائية، إضف اىل 
االقرار  احلكومة  من  طلبنا  ذلك 
املعابر  مراقبة  بفرض  خطيا 

ومكافحة التهريب اجلمركي«.
»هناك  ان  إىل  قيوجميان  ولفت 
بطاقة  إىل  حباجة  معوق   400
لكنه غري قادر على ذلك بسبب 

املوازنة املتقشفة.
عرب  قيوجميان  كشف  كذلك 
اىل  حباجة  وزارته  أن  »اجلديد«، 
لبنانية، يف حني  لرية  مليار   30

حصلت عمليا فقط على 5.5 مليار 
الناس واجلمعيات  لرية ملساعدة 

اخلريية.
أضاف: »ال نزال نساعد اجلمعيات 
الكلفة  بسعر  واإلنسانية  اخلرية 
على  و2011   2007 على  القائمة 
الغالء  نسبة  ارتفاع  من  الرغم 

املعيشي«.
واستطرد قائاًل: »انا مع التخفيض 
من  ألف  و800  مليار  وخفضت 
موازنة هذه اجلمعيات واملصاريف 
أن  إىل  لفت  كما  التشغيلية«. 
وهمية  مجعيات  هناك  »مقولة 
غري صحيحة، هناك مجعيات غري 
وبعضها  عقودها  وقفنا  منتجة 

وجهنا هلم انذار«.
هذا، وذكر قيوجميان ان موازنة 
وزارة الشؤون االجتماعية تشكل 
املوازنة  امجال  من  فقط   %1
إىل  مشريا  اللبنانية،  للدولة 
يعود  املوازنة  يف  »التأخري  أن 
كالضرائب  جمدية  غري  ألسباب 
وعلى  والرمل،  البحص  على 
الزواج  على  والرسوم  النرجيلة، 

املدني«. 

قيوجميان: الشعبوية ال ختفض العجز امنا تعطل البلد

جتمع  يف  اإلدارية  »اهليئة  رأت 
بيان  يف  املسلمني«  العلماء 
أن  األسبوعي،  اجتماعها  عقب 
صفقة  إلعالن  اإلعداد  »خطوات 
أن  جليا  وظهر  تتسارع،  القرن 
ليس  االتفاق  هذا  إىل  الساعي 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
فحسب،  الصهيوني  والكيان 
ويف  تسعى  عربية  دوال  إن  بل 
كل جهد إىل املساعدة يف إخراج 
ألنه  العلن  إىل  االتفاق  هذا 
القضية  من  إراحتهم  إىل  يؤدي 
الفلسطينية ويرسخ تربعهم على 
عروشهم نتيجة دعمهم احملور... 

األمريكي«.
»احتضان  ان  اىل  واشارت 
 - أمريكيا  مؤمترا  البحرين  مملكة 
تدشني  إىل  يسعى  صهيونيا، 
القسم األول ملا يسمى بصفقة 
القرن، واستعداد اململكة العربية 
السعودية لتأمني التمويل الالزم 
إىل  يؤدي  لن  الصفقة،  هلذه 
حتقيق رغباتهم ولن يساهم يف 
العتبارات  الصفقة،  هذه  إجناح 
املقاومة  حمور  قوة  أهمها 
من  أكثر  يف  الباهرة  وجناحاته 
موقع، وثانيا لالمجاع الفلسطيين 
سلطة ومقاومة وفصائل وشعبا 
مجلة  الصفقة  رفض  على 

وتفصيال«.

»الدولة  اجملتمعون  وطالب 
من  جزءا  تكون  أال  اللبنانية 
يف  تشارك  وأال  املؤامرة،  هذه 
وراءه  اهلدف  يكون  مؤمتر  أي 
اإلعداد  أو  الصفقة  هذه  إبرام 
إلعداد  سريعة  وبإجراءات  هلا، 
حقنا  املؤكدة  القانونية  ملفاتها 
يف مزارع شبعا وتالل كفر شوبا 
والقسم الشمالي من قرية الغجر 
ونقاط التحفظ على طول احلدود 
الربية، وحقنا يف احلدود البحرية 
االستعداد  أهبة  على  نكون  كي 
من  املقبلة  املرحلة  ملواجهة 
الناحية القانونية، ونؤكد جاهزية 
وراءهم  ومن  واملقاومة  اجليش 
أمنية  تداعيات  ملواجهة  الشعب 
امللف  هذا  تطورات  عن  ناجتة 

والتطورات اإلقليمية«.
يف  »باإلسراع  وطالبوا  كما 
البلوك  من  النفط  استخراج 
املساعي  انتظار  وعدم   ،9 رقم 
ديفيد  يقودها  اليت  األمريكية 
أنه يريد  ساترفيلد، حيث يظهر 
إطالة أمد املناقشات كي يتسنى 
للكيان الصهيوني سرقة حقوقنا 
يف هذا احلقل بوسائل ملتوية«.

اجليش  »قيام  تأييدهم  وأعلنوا 
تؤدي  عسكرية  بعملية  السوري 
هيمنة  من  إدلب  حترير  إىل 

اإلرهابيني التكفرييني«.

جتمع العلماء : لالسراع يف استخراج النفط 
من البلوك 9 وعدم انتظار املساعي األمريكية

 حذر الرئيس جنيب ميقاتي من 
التمادي يف حماولة التعدي على 
الصالحيات الدستورية واالخالل 
واالستقواء  القائمة  بالتوازنات 
مكاسب  لتحقيق  بالتعطيل  

وبطوالت وهمية.
وقال أمام زواره يف طرابلس: 
الوزراء  جملس  أوشك  وقد  أما 
يف  النقاش  من  االنتهاء  على 
املوازنة متهيدا القرارها وإرساهلا 
ما  وبعد  النواب،  جملس  اىل 
جتاذبات  من  اجللسات  شهدته 
وحماوالت  عضالت  وعرض 
وصالحيات،  أدوار  ملصادرة 
فإنه يفرتض  أن تسلك االمور 
يعود  وأن  الصحيح،  نصابها 
االنتظام  اىل  احلكومي  العمل 
والتوازنات  الصالحيات  وفق 
الطائف،  إتفاق  أرساها  اليت 
وحماوالت  التذاكي  عن  بعيدا 
اهليمنة لتحقيق بطوالت وهمية. 
خالل  شهدناه  ما  فان  كذلك 
مناقشة مشروع قانون املوازنة 
أو  الوزراء  جملس  داخل  سواء 
حماولة  ذلك  يف  مبا  خارجه، 
إقتحام السراي احلكومي هو أمر 
بغض  وتفصيال،  مرفوض مجلة 
او  املطالب  أحقية  عن  النظر 
عدمه، لكن ذلك ال يعطي أحدا 
احلق يف االساءة اىل موقع ومقر  

هلما رمزية وطنية .
أضاف: لطاملا كان رهان  أهل 
مشروع  على  لبنان  يف  السنة 
يف  ساهموا  ولطاملا  الدولة، 
ولطاملا  الفنت،  البلد  جتنيب 
لعبوا دور االطفائي يف مراحل 
متعددة، لذلك حذار من إستفزاز 
الشارع أو دفعه للشعور بالغنب 
أو  هنا  إستهداف من  من خالل 
هناك،  من  للصالحيات  جتاوز 
ألن ذلك لن يكون يف مصلحة 

وكذلك  واضح  فالطائف  أحد، 
إليهما  اجلميع  وليعد  الدستور 
ألنهما االساس يف محاية لبنان. 
القيادات  مجيع  ندعو  كما  
والتعاون  التالقي  اىل  السنية 
واالجتماع  والتكاتف،  والتعاضد 
على كلمة سواء حلماية الطائفة 
و«الطائف« ومن خالهلما لبنان، 
احلكم،  ميزان  على  واحلفاظ 
والتوازنات  الصالحيات  ومحاية 
لكل  حد  ووضع  القائمة، 
نفعا  لن جتدي  اليت  التجاوزات 
سياسية  توترات  اىل  وستؤدي 

مجيعنا يف غنى عنها.
وردا على سؤال قال : طرابلس 
هي األولوية بالنسبة لنا، وكل 
نيلها  اىل  يهدف  به  نقوم  ما 
كان  وقد  وإنصافها،  حقوقها 
التفاهم مع رئيس احلكومة على 
هذا األمر واضحا، حيث سنقدم 
له الئحة باملشاريع اليت حنتاجها 
عليها  التوافق  وحنن يف صدد 
مع نواب املدينة، وننتظر إنتهاء 
الرئيس  يبدأ  لكي  املوازنة 
نواب  مطالب  بدراسة  احلريري 
طرابلس ويبدأ  بتنفيذ ما  ألتزم 
به لطرابلس وأهلها، فضال عن 
التعيينات  يف  طرابلس  حق 
يف  أبنائها  وحق  والوظائف، 
وحق  العمل،  فرص  تأمني 

مرافقها بالتفعيل واالنتاج.

إستقباالت
إستقبل  ميقاتي  الرئيس  وكان 
املتحدة  لالمم  اخلاص  املنسق 
قبل  كوبيش  يان  لبنان  يف 
معه  وعرض  مكتبه  يف  اليوم 

لالوضاع يف لبنان واملنطقة.
نزيه  مصر  سفري  إستقبل  كما 
العالقات  معه  وحبث  النجاري 

الثنائية بني البلدين.

ميقاتي التقى كوبيش والنجاري :

لعودة العمل احلكومي اىل االنتظام 
وفق الصالحيات والتوازنات

الوزراء  جملس  رئيس  نائب  أكد 
»املسودة  أن  حاصباني  غسان 
تنهي  اليت   2019 ملوازنة  األخرية 
العمل بها احلكومة تؤمن استقرارا 
ظل  يف  املالي،  الوضع  يف 
ترقى  ال  لكنها  العالية،  املديونية 
الكربى  االصالحات  مستوى  إىل 

البنيوية املطلوبة«.
وكالة  مع  هاتفي  اتصال  ويف 
خماوف  »لدي  قال:  »رويرتز«، 
الوصول  التأخري يف  حيال  عميقة، 
للموازنة يف  النهائية  الصيغة  إىل 
جتاوزت  أن  بعد  الوزراء،  جملس 
وضعتها  اليت  املهلة  احلكومة 

يوم  النقاش  إلنهاء  لنفسها 
األربعاء. قد نكون تفادينا الكارثة 
تؤمن  اليت  املوازنة  هذه  خالل  من 
لكن  التدهور،  وتلجم  االستقرار 
حنن حباجة اىل الكثري من العمل من 
جهة االصالح البنيوي لتأمني النمو 

وتفادي أي مشاكل مستقبلية«.
أضاف: »إن االفكار االضافية اليت 
اىل  أدت  لكنها  صاحلة،  تناقش 
إضافات صغرية نسبيا. أنا ال اقول 
لكن  بالنقاش،  جديرة  ليست  إنها 
املستثمر  للوقت  نسبة  املردودية 
بها خالل االسبوع املاضي مل تكن 

عالية«.

حاصباني: املوازنة تؤمن االستقرار املالي لكنها ال 
ترقى اىل مستوى االصالحات البنيوية املطلوبة

السيد  اللواء أشرف ريفي  زار 
يف  خالد  حسن  الدين  سعد 
مكتبه يف مؤسسة املفيت حسن 
الطريق  يف  االجتماعية  خالد 

اجلديدة.
خالد:«سعدت  قال  اللقاء  اثر 
كثريا باستقبالي الصديق أشرف 
ملناسبة  زارني  الذي  ريفي 
إلستشهاد  ال30  الذكرى 
خالد،  حسن  الشيخ  املفيت 
فمعاليه يعلم مدى عمق العالقة 
مؤسساتنا  تربط  اليت  املتينة 
املفيت  ودارة  االجتماعية 
الشهيد حسن خالد به«، مؤكدا 
»أن العالقة مستمرة من خالل 
واإلسالمية  الوطنية  املبادىء 
على  وسنستمر  جتمعنا،  اليت 
حتى  اهلل  شاء  إن  اخلط  هذا 
يقضي اهلل أمرا كان مفعوال«.

من جهته، شدد ريفي على معنى 
وقال:«أتيت  الزيارة،  هذه 
بشهيدنا  العزاء  واجب  لتقديم 
الشيخ  الشهيد  املفيت  الكبري 
ال30  الذكرى  يف  خالد  حسن 
عائليت  حتيات  أمحل  إلغتياله. 

فاملفيت  طرابلس،  يف  وأهلي 
فداء  ذهب  اهلل  رمحه  الشهيد 
للوطن وللطائفة، وترك صورة 
إجيابية، إمنا اإلستمرارية تكمن 

بكم أنتم«.
لنكمل  جانبكم  إىل  »أننا  وأكد 
اليت  اإلستمرارية  هذه  معا 
الروح  اىل  اجلسد  تتخطى 
الشهيد  نهج  على  السري  عرب 
الراحل الكبري«، الفتا »إىل أن 
»الصدف شاءت أن أكون أول 
مسؤول يصل حينها اىل مكان 
الفور  وعلى  الغادر،  اإلنفجار 
أبلغت الرئيس سليم احلص«.

الشهيد  املفيت  وتابع:«خسرنا 
والقاتل معروف، ولطاملا كانت 
منذ  السنية مستهدفة  الطائفة 
ذلك احلني، فقد بدأت سلسلة 
إستهدافه  حلظة  اإلغتياالت 
الرئيس  إلغتيال  وصوال 

الشهيد رفيق احلريري«.
وختم:«قدرنا أن نبقى واقفني 
حنمي  وأن  الرياح  وجه  يف 
بإذن  سويا  وسنكمل  الوطن، 

اهلل«. 

ريفي يف الذكرى 30 الغتيال املفيت خالد: 
قدرنا أن نبقى واقفني يف وجه الرياح وأن 

حنمي الوطن
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حضرة ممثل رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز، 
معالي الوزير جون سيدوتي احملرتم،

نيو  يف  التشريعي  اجمللس  رئيس  حضرة 
احملرتم  عجاقة  جون  االستاذ  ويلز  ساوث 

والسيدة عجاقة،
السعادة  وأصحاب  الوزراء  املعالي  أصحاب 
جوليا فني،  النواب: جيف لي، جهاد ديب، 

تانيا مهيلك، 
ساوث  نيو  يف  العام  لبنان  قنصل  سعادة 
احملرتم  معكرون  شربل  االستاذ  ويلز، 

والسيدة جويل حنول،
الراهبات  واألخوات  األجالء  اآلباء  إخوتي 

الفاضالت،
مساحة املشايخ: مالك زيدان، شفيق عبداهلل 

خان، أمحد قاسم وأمحد ريان، 
يف  اللبنانية  والروابط  واجلمعّيات  األحزاب 

أوسرتاليا،
واملسموع  املرئي  اإلعالم  وسائل  ممثلي 

واملكتوب،
أّيها االخوة واألخوات بالرب يسوع،

منذ وردنا نبأ وفاة املثلث الّرمحة البطريرك 
يف  صفري  بطرس  نصراهلل  مار  الكاردينال 
املارونية  وكنيستنا  الفائت،  األحد  صباح 
لرحيل  املسيحي  بالرجاء  حزنًا ممزوجًا  تعيش 
خادٍم أمنٍي هلل للكنيسة  وبطريرك االستقالل 

اللبناني الثاني. 
نلتقي اليوم يف هذه الكنيسة املباركة ليس 
لنصّلي ألجل راحة نفسه وحسب، امنا أيضا 
وعطاءاته  ومواقفه  حياته  بسرية  لنتأمل 
كان  بالفعل  الّنه  ولبنان  للكنيسة  السخّية 

أيقونة الّرجاء يف األزمنة الصّعبة. 
يف 15 أّيار من سنة 1920 - واّلذي يصادف 
فرح مارون صفري  أيضا عيد سيدة الّزروع – 
و حّنة فهد بوالدة ابنهما نصراهلل  وحيدًا على 
مخس شقيقات، سبقه منهن ثالثة اىل البيت 

اآلب الّسماوي. 
للعلم  وحمّبته  بتقواه  متّيز  حداثته  ومنذ 
واملعرفة والّتمكن من الّلغات خصوصًا العربية 
والفرنسية. وقد لّبى نصراهلل الّنداء اىل إّتباع 
املسيح يف احلياة الكهنوتية. وبعد أن أنهى 
سيم  والفلسفة،  الالهوت  دراسة  وجبدارة 

كاهنًا سنة 1950. 
ونظرًا ملا كان يتحلى به من صفات إنسانية 
وفضائل روحية ومعرفة بالّلغات، عّينه املثلث 
الّرمحة البطريرك الكاردينال مار بولس بطرس 

املعوشي، أمني سّره، سنة 1956. 
و بعد مخس سنوات، أي يف 16 مّتوز من سنة 
مطرانًا  املاروني  الّسينودوس  انتخبه   ،1961
ونائًبا بطريركيًا عاّمًا، وهو يف سّنيه الواحد 
األبرشية  ادارة  توىّل  ثّم  من   .41 واألربعني 
البطريركية بكل نياباتها: جبيل، البرتون، جبة 
بشّري، اهدن مع زغرتا و دير األمحر. فكان 
الّراعي الغّيور على قطيعه واملتفاني يف خدمة 
الّروحي  خريهم  على  والسهر  الكنيسة  أبناء 
وتدبري شؤونهم بكل جتّرد وتواضع و حمّبة. 

املثلث  مع  عام  كنائب  مهمته  يف  استمّر 
بطرس  أنطونيوس  مار  الكاردينال  الّرمحة 
خريش، اّلذي انتخب يف مطلع العام 1975، 
قبيل اندالع احلرب يف لبنان يف 13 نيسان 
من العام نفسه.  فكان اىل جانب البطريرك 
املّخططات  مواجهة  يف  خريش  الكردينال 
واّليت  والّشريرة،  اهلادمة  واملظلمة،  الظاملة 
كانت تهدف اىل هدم املؤسسات الّدستورية 
وترحيل  لبنان  وتقسيم  العامة،  واالدارات 

املسيحيني منه.             
ويف نيسان من سنة 1986، انتخبه سينودوس 
األساقفة بطريركًا فكان البطريرك الّسادس 
والّسبعون، فقبل البطريركية بوعي تام ككل 
صليبني:  حاماًل  وانطلق  البطاركة،  أسالفه 
صليب الرب يسوع، بعيش الفضائل املسيحية 
وحياة الصالة والتأمل وإعالن بشرى االجنيل 
صاحل   كراٍع  القطيع  وتدبري  االسرار  وتوزيع 

قداس على نية مثلث الرمحة البطريرك الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفري

عظة املطران أنطوان-شربل طربيه
املعذب  لبنان  وصليب  املارونية،  للكنيسة 
أّن هذا اجلبل  وانسانه املقهور، مدركًا متامًا 
الّلبناني هو معقل اميان، وموئل حرية، وحصن 
كرامة، ال ميكن الّتخلي عنه أو القبول بتغّيري 

هويته الّتارخيية أو الدميوغرافّية. 
املطارنة،  جملس  مع  خاّصة  مشاورات  وبعد 
قّدم املثلث الّرمحة استقالته اىل قداسة البابا 
بنديكتوس وكان قد بلغ من العمر 90 سنة. 
كان يردد: »من األفضل أن أتّنحى وأنا بكامل 
وعيي وقدراتي«.  ويف 26 من شهر شباط من 
سنة 2011، وّجه البابا بنديكتوس السادس 
ليشكره  صفري،  البطريرك  اىل  رسالة  عشر 
رعايته  على  عامًا   25 بعد  خدمته  على  فيها 
الّصعبة  املرحلة  تلك  يف  املارونية  للكنيسة 
قائاًل:  احلديث،  لبنان  تاريخ  من  واخلطرية 
يعّب  والذي  والّشهم  احلّر  بقراركم  »أرّحب 
عن تواضع كبري و جتّرد عميق. واني متأّكد 
من أنكم سرتافقون دومًا الكنيسة املارونية 

بالّصالة واملشورة احلكيمة والتضحيات.« 
حياته  بسرية  لنتأّمل  اليوم  قّداسنا  ويأتي 
وإجنازاته للكنيسة وللوطن. والكل جيمع على 
أّنه كان ركنًا روحيًا كبريًا من أركان الكنيسة، 
ودرعًا واقيًا للبنان، يصّلي ألجل شعبه ليبقى 
مؤمنًا وحرًا ومستقاًل اذ كان يردد: »احلرية اذ 

عدمناها ال مسح اهلل عدمنا احلياة«.  
أرض  لتحرير  الدؤوب  وعمله  صموده  وعن 
لبنان من كل احتالل ووجود عسكري غريب 
وألنه مل يكن لريَض بأقل من الّسيادة واحلرية 
صاحب  قال  شعبه،  و  لبلده  االستقالل  و 
مار  الكاردينال  البطريرك  والنيافة  الغبطة 
»لقد  رثائه:  الّراعي يف عظة  بطرس  بشارة 
رأى الكثريون فيه بطريرك االستقالل الّثاني 
وبطريرك املصاحلة الوطنية، والبطريرك اّلذي 
لن يتكرر، املناضل واملقاوم من دون سالٍح 
أو سيف، بل كان صّمام األمان لبقاء الوطن 
بني  املشرتك  العيش  استمرار  ضمانة  و 
الّلبنانيني، متّيز باألصغاء، يتكّلم قلياًل ويتأّمل 

كثريًا، ثّم حيزم األمر وحيسم املوقف.«  
وأضاف: »كجبٍل صامد ال تهّزه ريح، أمدحيًا 
انتقادًا الذعًا،  أو  أم رفضًا  أم جترحيًا،  كان 
لقد كان يف كل ذلك يزداد صالبًة على شبة 
شجرة األرز اّليت تنمو وتقوى وتتصلب مبقدار 
حوهلا  الّثلوج  وترتاكم  بها  الّرياح  تعصف  ما 

وعلى أغصانها.«

أّيها االحباء،
من االجنازات الكنسّية الكبرية اليت قام بها 
عندها  التوقف  جيب  واليت  الراحل  البطريرك 
الذي دعى  املاروني   البطريركي  هو اجملمع 
عامة وجهها  يف  عيد  برسالة  انعقاده  اىل 
سنوات  بعد   ،2003 سنة  مارون  القديس 
طويلة من التفكري والعمل والتحضري. وترأس 
على  الثالث  دوراته  يف  جلساته  كل  غبطته 
مدى ثالث سنوات. ويف ختام اجملمع يف 11 
حزيران سنة 2006 قال: »حنمد اهلل على عقد 
اجملمع واجناز ما ألينا على نفوسنا اجنازه....
أّما وقد أصبحت وثائق اجملمع البطريركي بني 
أيديكم، فنرجو أن تشكل لكم مرجعًا تعودون 
إليها لالستنارة مبا فيها من توجيهات سليمة 

تتعلق حبياة الكنيسة وتعاليمها ورسالتها.«
ويف اخلتام كلنا رجاء أّن املثلث الّرمحة أغمض 
عينيه عن هذه الّدنيا، ليفتحها على بهاء النور 
سيبقى  حيث  السماوي  امللكوت  يف  األبدي 
ساهرًا ومصليًا لشعبه وكنيسته من حيث هو 

يف الّسماء بصحبة األبرار والّصديقني. 
أّن   – الكنسي  الّتقليد  حبسب  نردد  وكما   
رحيل  مع  اليوم  نقول  له،  ُأعطي  لبنان  جمَد 
البطريرك الكبري مار نصراهلل بطرس صفري: 
فلله  للبنان.  ُأعطي  جمدًا  كان  بالفعِل  إّنه 
التسبيح والشكران اآلن واىل األبد، أمني.   
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مشروع  يف  احلكومة،  قّررت 
مهل  متديد   ،2019 موازنة 
لألجانب  املمنوحة  الرتاخيص 
للبناء  عقارات  املتمّلكني 
سنوات  مثاني  التمديد  عليها. 
حيرم املالية العامة من مداخيل 
ضخمة، ويشّجع على املضاربات 

العقارية<
لالقتطاع  احلكومة  ختّطط  فيما 
من رواتب املتقاعدين وموّظفي 
صاتهم  وخمصَّ العام  القطاع 
العجز  وخفض  التقّشف  حبّجة 
يف املالية العاّمة، جتهد ــــ يف 
باألموال  للتفريط  ــــ  امُلقابل 
للخزينة  امُلستحّقة  واإليرادات 
العامة. هذا االنفصام يف آلية 
املادة  عنه  تعّب  السلطة،  عمل 
موازنة  قانون  مشروع  من   29
2019 اليت تقضي بتمديد مهل 
الصالحية  املنتهية  الرتاخيص 
الذين  لألجانب  املمنوحة 

وتوفري  العقارات  هذه  على  املتوّجب  باملردود 
مدخول كبري من خارج احلدود، منها:

* وضع أسباب موجبة ُتبنّي حق األجنيب باالستفادة 
من مهل قانونية وحتديد الوقت املناسب حسب 
الفرتة اليت حصل خالهلا عدم استقرار يف الوضع، 
اعتبار متديد املهل على أساس  »وبالتالي ميكن 
عشر سنوات عاداًل وُمفيدًا وحيفظ حق اخلزينة«.

العقارات  لكل  عقاري  مالي  تقييم  فرض   *
اململوكة من أجانب وفرض ضريبة عليها ووضع 
تسهيالت وحسم بنسبة ال تزيد على 40% على 
الضريبة املستحقة للخزينة جراء الربح الذي جينيه 
امُلستثمر يف عقار على األراضي اللبنانية إذا هو 
تاريخ  من  سنة  أو  أشهر  ستة  فرتة  خالل  سدد 

صدور املوازنة العامة.
الالفت هو ما يشري إليه سركيس جلهة ضرورة 
عليه  تفرض  الذي  اللبناني  بني  العدالة  حتقيق 
الذي  اللبناني  غري  واملتمّلك  الرسوم  بعض 
من  غريه  حيرم  فيما  املهل،  متديد  من  يستفيد 

ذلك، من دون أسباب موجبة ومنطقية.
تملك غري اللبنانيني

-1-1 من  اللبنانيني  غري  متلكه  ما  جمموع  وصل 
1969 ولغاية 31-12-2018 إىل 38.7 مليون مرت 
مربع، وفق »الشهرية« اليت تصدر عن »الدولية 

للمعلومات« )عدد نيسان 2019(.
ارتفعت  املاضية  والعقود  السنوات  مر  وعلى 
من  اللبنانيني  غري  يتملكها  اليت  املساحات 
إىل   2006 أيار  يف  مربع  مرت  مليون   15.8 حنو 
بزيادة   2010 آب  يف  مربع  مرت  مليون   33 حنو 
نسبتها 114% خالل 4 سنوات. بعد 2010 أخذت 
يف  وسّجلت  النمو،  وعدم  بالرتاجع  احلركة  هذه 
املساحة  بلغت  فقد  سلبيًا.  تراجعًا   2018 العام 
متوز  مربع يف  مرت  مليون   38.776 اململوكة حنو 
مربع  2017، واخنفضت إىل 38.741 مليون مرت 
يف نهاية 2018 برتاجع نسبته 0.09%. ووصل 
عدد املالكني يف نهاية 2018 إىل 84.917 مالكًا، 
موزعني على 68.400 فرد ميلكون 22.160.805 
متلك  لبنانية  غري  شركة  و16.517  مربع،  أمتار 

16.580.942 مرتًا مربعًا.
بعبدا وعاليه

وعاليه  بعبدا  قضاءا  يزال  ال  »الشهرية«،  وفق 
وتكاد  اللبنانيني.  غري  متلك  الئحة  رأس  على 
تصل هذه النسب إىل احلد األقصى املسموح به، 
أي 3% من مساحة القضاء. ففي بعبدا وصلت 
أما   .%2.225 اىل  عاليه  ويف   ،%2.573 إىل 
النسبة  أن  علمًا  إىل %6.65  يف بريوت فتصل 
املسموح بها لتملك األجانب ترتفع يف العاصمة 

اىل %10.

املوازنة متّدد مهل تراخيص البناء لألجانب:

تشجيع للمضاربات العقارية
هديل فرفور

يتمّلكون عقارات يف لبنان للبناء عليها، ملّدة 8 
سنوات إضافية، قبل بيعها ملصلحة اخلزينة.

من   11 املادة  تعديل  على   29 املادة  وتنّص 
املرسوم الرقم 1969/11614 وتعديالته الصادرة 
اللبنانيني  غري  على  تفرض  واليت   ،2001 عام 
لبنان  يف  عقارية  عينية  حقوقًا  اكتسبوا  الذين 
التمّلك يف مهلة  احلّق موضوع  البناء على  بإجناز 
أقصاها مخس سنوات من تاريخ التسجيل، قابلة 
للتمديد مّرة واحدة )أي عشر سنوات(، حتت طائلة 
سقوط احلّق وبيعه من ِقَبل وزارة املال ومصادرة 

كامل الربح الناتج من البيع ملصلحة اخلزينة.
بيع  عن  التغاضي  مّت  املوازنة،  مشروع  ومبوجب 
الرخص املنتهية الصالحية باملزاد العلين، وُمنح 
املالكون األجانب ثالث سنوات جديدة للبناء. أكثر 
من ذلك، ففي حال انقضاء املهلة جمّددًا من دون 
تراكمية  سنوية  غرامة  فرض  يتّم  البناء،  تشييد 
ُيباع  ال  أن  على  العقار،  قيمة  من   %2 نسبتها 
يف املزاد العلين إاّل عند بلوغ الغرامة 10% من 
ذلك،  يعين  إضافية.  سنوات  أي مخس  قيمته، 
إعطاء املالكني األجانب املنتهية صالحية  عمليًا، 
رخصهم مهلة 8 سنوات إضافية لتطبيق القانون 

بدل بيع العقارات ملصلحة اخلزينة.
يف الواقع، ما تقوم به السلطة، بوقاحة فّجة، هو 
حتفيز املالكني األجانب على املضاربات العقارية، 
هؤالء  إعفاء  ملصلحة  اخلزينة  أموال  واستباحة 
»قدسية  وتكريس  القانون،  تطبيق  موجب  من 
يف  ومتديدها،  املهل  متييع  خالل  من  ملكيتهم« 
مراهنة على عامل الوقت لتحّسن السوق العقارية 
الراكدة، وبالتالي بيع العقار الحقًا لتحقيق أرباح 

إضافية قد ال حيّققونها حاليًا.

    الخلل األساسي يكمن يف تخّلي املالية 
العامّة عن حقوقها الكبرية

سركيس،  راشد  اإلستشاري  املهندس  وفق 
متّلك  لقضية  احلكومة  مقاربة  طريقة  تنطوي 
ختّلي  يف  يتمّثل  أساسي  »خلل  على  األجانب 
إىل  الفتًا  الكبرية«،  حقوقها  عن  العاّمة  املالية 
أّنه كان من األفضل للخزينة اإلبقاء على املزاد 
أن  باعتبار  متدنية،  غرامات  وضع  بدل  العلين 
ال  بكثري، وهو  أفضل  مالية  نتائج  »جيين  املزاد 
بل  فقط،  املبنية  غري  العقارية  امللكية  يطاول 
ما  األجانب،  ميلكها  اليت  والشقق  العقارات  كل 
ستكون له انعكاسات كبرية على مداخيل اخلزينة، 
وال سّيما أن القيمة العقارية قد تضاعفت أكثر 

من مرة يف الفرتة امُلمتدة بني 2007 و2010«.
اإلجراءات  اختاذ بعض  أنه ميكن  ويرى سركيس 
اليت متّكن الدولة من إعادة ضبط امللف والتحّكم 
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بعد انسحاب بوين  من السباق
الطريق شبه ممهدة أمام أنطوني ألبانيزي 

لزعامة حزب العمال اثر اتفاق بينه وبني تشاملرز

باسم  امل��ت��ح��دث  ان��س��ح��ب 
بوين  كريس  للظل  اخل��زان��ة 
م��ن ال��س��ب��اق ل��ق��ي��ادة حزب 
فقط  ساعة   29 بعد  العمال 
من إعالن تنافسه، اثر اعراب  
الشخصيات  م��ن  كبري  ع��دد 
دعمهم  احل��زب  ال��ب��ارزة يف 

ألنطوني ألبانيزي.
للتوصل  الطريق  مهد  وق��د 
ألبانيزي  اليصال  اتفاق  إىل 
دون  ال��زع��ام��ة  منصب  اىل 
معارضة، التوصل اىل اتفاق 
املالية  باسم  املتحدث  م��ع 
يكون  ان  على  تشاملرز  جيم 
الرغم  على  له،  نائبا  االخ��ري 
من أن البعض يف احلزب ما 
تشاملرز  السيد  يشجع  زال 
ألبانيزي  ضد  الرتشح  على 
للحصول على الوظيفة العليا، 
هذا  بعد  مل حيسم  ان��ه  غ��ري 

اخليار.
يف  متعددة  مصادر  وقالت 
املرجح  من  إنه  العمال  حزب 
اتفاق  إىل  التوصل  يتم  أن 
ألبانيزي  ال��س��ي��دي��ن  ب���ن 
قد  يكن  مل  ولكن  وشاملرز 
مت االنتهاء من تفاصيله بعد 

ظهر األربعاء املاضي.
السيناريو،  ه���ذا  ومب��وج��ب 
فاريل  دون  م��ن  سيطلب 
شوبيس  ن��ق��اب��ة  ع��ض��و   ،
منصب  إخالء   ،)ShoppieS(
الشيوخ  نائب رئيس جملس 
وونغ  بيين  للثنائي  للسماح 
لرئاسة  كينيلي  وكريستينا 
ه���ذا  ال���ع���م���ال يف  ح�����زب 

اجمللس.
يف  ب��وي��ن،  السيد  وك��ش��ف 
سيدني،  يف  صحفي  مؤمتر 
من  األغلبية  بدعم  إنه حيظى 
العمال،  حزب  ن��واب  أعضاء 
لكن السيد ألبانيزي سيحصل 
بن  الدعم  من  املزيد  على 
»بهامش  احل����زب   أع��ض��اء 

جيد«.
وقال إنه لذلك قرر االنسحاب 
احلاجة  لتجنب  السباق  م��ن 
اق��رتاع طويل ومكلف ال  إىل 
تتاح له فرصة حقيقية للفوز 

فيه.
واستخدم السيد بوين خطابه 
العمال  ح��زب  زع��ي��م  ل��دع��وة 
اعتربه  م��ا  امل��ق��ب��ل إلص���الح 
الناخبن  مع  احل��زب  مشكلة 
املتدينن على وجه السرعة.

يعد  »مل  بوين  السيد  وق��ال 
الناس املؤمنون يشعرون أن 

السياسة التقدمية تهتم بهم. 
ضمري  لديهم  أن���اس  ه���ؤالء 
اجتماعي يرغبون يف االنضمام 

إىل احلركة التقدمية«.
واضاف يقول »حنن حباجة إىل 
معاجلة هذا على وجه السرعة. 
من  مشكلة  ه��ذه  أن  أعتقد 
االنتخابات الفيدرالية اليت مل 

نركز عليها بعد.«
ومن بن الشخصيات العمالية 
من  جناحي اليسار واليمن يف 
احلزب، الذين سارعوا لإلعالن 
ألبانيزي،  للسيد  دعمهم  عن 
السناتورة  األرب���ع���اء،  ي���وم 
باسم  واملتحدثة  بيين وونغ  
الصحة كاترين كينغ  وأندرو 
غيلز  وبات كونروي وطوني 
كريستينا  والسناتورة  بورك 

كينيلي وتريي باتلر.
على  وونغ  السناتورة  وأثنت 
باعتباره  أل��ب��ان��ي��زي  السيد 

»النائب البارز يف جيلنا«.
اعلن  قد  بوين  السيد  وكان 
ي���وم ال��ث��الث��اء أن���ه  أفضل 
ش��خ��ص ل��ق��ي��ادة األج���ن���دة 
العمال،  حل��زب  االقتصادية 
على الرغم من ارتباطه الوثيق 
كمتحدث باسم وزارة اخلزانة 
االقتصادية  ب��ال��س��ي��اس��ات 
للتو  الناخبون  رفضها  ال��يت 
السبت  ي��وم  ان��ت��خ��اب��ات  يف 

املاضي.
وقال إن احلزب »من الواضح 
أنه ال يتواصل مع هذا اجلزء 
م��ن اجمل��ت��م��ع ال���ذي ه��و من 
أنصار حزب العمال الطبيعي« 
يتبنوا  أنهم مل  إىل  بالنظر   ،

إعادة توزيع أجندة احلزب.
ألبانيزي  م��ن  ك��ل  واع���رتف 
دراسة  إىل  باحلاجة  وب��وي��ن 
ع���رض س��ي��اس��ة احل���زب بعد 
عن  وحتدثا  اهل��زمي��ة،  صدمة 
بالناخبن  االت��ص��ال  إع���ادة 
الضواحي   وخارج  اإلقليمين 
العمال  ح��زب  ت��رك��وا  ال��ذي��ن 

بأعداد كبرية.
وس��ي��ت��ي��ح ال��ت��ع��ي��ن ب���دون 
أن  ألبانيزي  للسيد  منافسة 
يبدأ على الفور عملية مراجعة 
مح��ل��ة ح����زب ال��ع��م��ال اليت 
واسعة  النتقادات  تعرضت 
الفشل يف  الداخل، مثل  من 
تنفيذ محالت حملية قوية يف 
املقاعد الرئيسية ومستويات 
عالية من السرية حول بيانات 
االس��ت��ط��الع��ات وغ��ريه��ا من 

األحباث.

السيدان بوين والبانيزي

كيف سيتأثر املهاجرون والالجئون بفوز اإلئتالف؟

ط����رح ف����وز إئ���ت���الف األح�����رار 
استفهام  ع��الم��ات  والوطنين 
املهاجرين  ق��ب��ل  م���ن  ج���دي���دة 
هذا  تداعيات  ح��ول  والالجئن 
الفوز على طلبات اهلجرة ومصري 

طاليب اللجوء.
التداعيات  ه��ذه  مظاهر  ول��ع��ّل 
نيتها  احلكومة  إع��الن  مع  ب��دأت 
إلغاء العمل بقانون مديفاك الذي 
يسمح لطاليب اللجوء املرضى يف 
مانوس وناورو بتلقي العالج يف 
وذلك  أس��رتال��ي��ا،  مستشفيات 
معارضة  اح��ت��م��ال  م��ن  ب��ال��رغ��م 
اإللغاء  هل���ذا  ال��ش��ي��وخ  جم��ل��س 

واحلؤول دون حصوله.
إلغاء  حماولة  جانب  إىل  ولكن 
التدابري  إليكم  مديفاك،  قانون 
احلكومة  وع���دت  ال���يت  األخ����رى 
باهلجرة  يتعّلق  ما  يف  باختاذها 

واللجوء:
املهاجرين  ع���دد  ختفيض   -1
كل  أسرتاليا  تستقبلهم  الذين 
عام من 190 ألف إىل 160 ألف 
مهاجر. علمًا أن هذا اإلجراء كانت 
حكومة  أي  أي��ض��ًا  ب��ه  ستلتزم 
عّمالية لو جنحت يف الوصول إىل 

السلطة.
التأشريات  ه���ذه  تقسم  أم���ا   

فسيكون على الشكل التالي:
    108،682 تأشرية للعاملن 

املهرة.
 47،732 تأشرة عائلية

لألطفال  ت���أش���رية   3،586   
واحلاالت اخلاصة.

جديدة  ت��أش��ريات  ختصيص   -2
بهدف  وذل��ك  الريفية  للمناطق 
السكاني  ال��ض��غ��ط  م���ن  احل���د 
واإلزدحام يف املدن الكربى مثل 

سيدني وملبورن. 
الفيدرالية  احلكومة  وستقوم 
مليون   20 ح���وال���ي  ب��إن��ف��اق 
السنوات  م���دى  ع��ل��ى  دوالر 
تشجيع  اجل  من  القادمة  االرب��ع 
املهاجرين املهرة على االستقرار 

يف املناطق الريفية.
ب���ن االج���������راءات اليت  وم����ن 
مركز  انشاء  احلكومة  ستتخذها 

والذي  الريفية  للمناطق  اهلجرة 
هذه  العمل يف  أرباب  سيساعد 
امل��ن��اط��ق ع��ل��ى ال���وص���ول اىل 

مهاجرين مهرة.
 ChriStmaS مركز  إغ��الق   -3
iSland الحتجاز طاليب اللجوء.. 
يواجه  قد  اإلغ��الق  ه��ذا  أن  غري 
عائقًا يف حال مل تنجح احلكومة 
يف إلغاء قانون مديفاك، إذ قد 
تضطر اىل إبقائه مفتوحًا بالرغم 
بالتزامن  افتتاحه  إع��ادة  أن  من 
كلف  املذكور  القانون  مترير  مع 
ومثانن  ومخ��س��ة  مئة  اخل��زي��ن��ة 

مليون دوالر.
اليت  السياسة  على  اإلبقاء   -4
عندما  موريسون  سكوت  سّنها 
كان وزيرًا للهجرة وهي التقدم 
بطلبات اللجوء من خارج احلدود.

5- اإلبقاء على تأشريات احلماية 
املؤقتة اليت كان موريسون قد 
نشاط  من  حتد  وال��يت  اقرتحها 

مهربي البشر.
رفض  سياسة  على  اإلبقاء   -6
استقبال القوارب وإعادتها عندما 
السياسة  هذه  آمنًا،  ذلك  يكون 
اليت حبسب األحرار وضعت حدًا 
وأدت  البشر  مهربي  لنشاطات 
الحتجاز  م��رك��زا   19 إق��ف��ال  إىل 

الالجئن.
7- محاية احلدود األسرتالية من 
الدخول  ت��أش��ريات  إلغاء  خ��الل: 
لغري املواطنن املدانن بارتكاب 
اختبار  وتشديد  خطرية،  جرائم 
بإلغاء  يسمح  مم��ا  الشخصية 
إدانة  الدائمة يف حال  التأشرية 
بارتكاب  م��واط��ن  غ��ري  ش��خ��ص 
اإلدانة  تكون  عندما  حتى  جرائم 

أقل ألقل من 12 شهرًا.
الذين  امل��واط��ن��ن  جت��ري��د   -8
من  إرهابية  بأعمال  يتورطون 
حال  يف  األسرتالية  جنسيتهم 
اجلنسية  أص��ح��اب  م��ن  ك��ان��وا 
اإلجراء  ه��ذا  امل��زدوج��ة.وي��أت��ي 
املتلقة  احلكومة  سياسة  ضمن 

حبماية احلدود.

SBS :املصدر

سكوت موريسون وديفيد كوملان

عدد النساء يف الربملان 
الفيدرالي يصل إىل رقم قياسي

النتائج  معظم  ص���دور  ب��ع��د 
الفيدرالية،  ل��إلن��ت��خ��اب��ات 
إىل  النساء  املرشحات  تتجه 
أصل  من   81 على  اإلستحواذ 
227 مقعدا يف جملسي النواب 
وال���ش���ي���وخ، مم���ا ي��ع��ين أن 
نسبتهن قد تصل إىل 35 % 
 %31 مع  مقارنة  الربملان  من 

من مقاعد الربملان األخري.
وحبسب حتليالت قسم األخبار 
أس،  ب��ي  األس  شبكة  يف 
يف  ام��رأة   45 هناك  سيكون 
يشكل  مم��ا  ال��ن��واب،  جملس 
مخ��س��ة م��ق��اع��د إض��اف��ي��ة عن 
اإلنتخابات األخرية. من هؤالء، 
27 امرأة من حزب العمال و13 
امرأة من اإلئتالف إضافة إىل 
3 نساء من األحزاب الصغرى 

واملستقّلن. 
الشيوخ،  جم��ل��س  يف  أم����ا 
 30 من  النساء  ع��دد  فارتفع 
ام��رأة، 15 منهن من  إىل 36 
حزب  من  و13  العمال  ح��زب 
فهّن  الباقيات  أم��ا  األح����رار 
األحزاب  من  أو  إما مستقالت 

الصغرى.
اليت  اإلنتخابية  احلملة  وكانت 
ختللها  اإلس��ت��ح��ق��اق  سبقت 
انتقاد لنسبة متثيل املرأة يف 
اإلئتالف احلكومي حبيث اعتري 
البعض أن حزب األحرار لديه 

»مشكلة نسائية«.
وسيكون للحكومة اجلديدة 26 
بعد  الربملان  يف  متثلها  امرأة 
يتخطى  ال  التمثيل  ك��ان  أن 
اجلديدات  والنائبات   .21 ال� 
 Fiona التابعات لإلئتالف هّن
 reid مقعد  ع��ن   martin
 meliSSa mCintoSh
إىل  إض��اف��ة   lindSay يف 
يف   hollie hugheS

جملس الشيوخ.
 42 للعمال  سيكون  باملقابل، 
امرأة منتخبة يف الربملان وبذلك 

تشكل النساء حنو نصف عدد 
يف  الفيدرالين  السياسين 
احلزب بعد أن أقّر احلزب كوتا 

نسائية له يف العام 1990.
 Zali وس����ت����ك����ون  ه������ذا 
أب���رز  إح�����دى   Steggall
الربملان  املستقلة يف  الوجوه 
أن  بعد  وذل���ك  ال��ف��ي��درال��ي، 
برئيس  اإلط��اح��ة  استطاعت 
أبوت  طوني  السابق  ال��وزراء 

.Warringah يف مقعد
التقدم  ه���ذا  م��ن  وب��ال��رغ��م 
امل��رأة يف  متثيل  النسيب يف 
احلياة السياسية، ال يزال على 
أسرتاليا طريقًا طوياًل للوصول 
اجلنسن  ب��ن  امل��س��اواة  إىل 
يف السلطة السياسية، وذلك 
كلية  احمل��اض��رة يف  حب��س��ب 
الدولية  والعالقات  السياسة 
 dr يف جامعة أسرتاليا الوطنية
 Katrine Beauregard
اليت تقول أن أسرتاليا حباجة 
إىل 20 أو 30 سنة لبلوغ هذه 
استمرينا  ح��ال  امل��س��اواة يف 

على املعّدل احلالي.
وتارخييًا، متتعت أسرتاليا دائمًا 
بتمثيل نسائي أقل يف برملانها 
الدميقراطيات  م��ع  م��ق��ارن��ة 
وخصوصًا  األخ���رى  الغربية 
حيث  االسكاندنافية  ال���دول 
يصل متثيل املرأة يف الربملان 

إىل حنو %45.
املرتبة  حاليًا  أسرتاليا  وحتل 
48 يف العامل من حيث متثيل 
جانب  إىل  الربملان  املرأة يف 

كل من البريو وأنغوال.
أجرتها  سابقة  دراسة  وكانت 
نصف  حنو  أن  أظهرت   SBSال
وصول  يؤيدون  األسرتالين 
املزيد من النساء إىل الربملان 
معتقدين أن هلذا األمر فوائد 

عّدة على البالد.

SBS :املصدر

غالديس ليو أول أسرتالية من أصل صيين 
تدخل الربملان

ف���ازت األس��رتال��ي��ة م��ن أصل 
ل��ي��و مبقعد  ج���الدي���س  ص��ي��ين 
والية  يف  االن��ت��خ��اب��ي  ش��ي��زم 
ليو  منحت  وبفوزها  فيكتوريا، 
األحرار األغلبية الالزمة لتشكيل 

حكومة أغلبية.
أطاحت  ش��ي��زم  مبقعد  بفوزها 
جوليا  هي  عتيدة  بربملانية  ليو 
حزب  عن  انشقت  اليت  بانكس 
متهمة  املاضي  العام  األح���رار 

احلزب بسوء معاملة النساء.
أخرى  ب��إم��رأة  ليو  أط��اح��ت  كما 
مرشحة  وهي  صيين  أصل  من 

حزب العمال جينيفر يانغ، حيث 
دفع احلزبان بإمرأتن من أصل 
تسكن  اليت  الدائرة  يف  صيين 
أصول  م��ن  ك��ب��رية  جالية  بها 

صينية.
يتهم  العمال  ح��زب  أن  يذكر 
األحرار بتضليل الناخبن وطباعة 
ونفس  املاندرين  بلغة  الفتات 
ألوان جلنة االنتخابات تطلب من 

الناخبن التصويت لألحرار.
رمسية  ش��ك��وى  العمال  وق���دم 
االنتخابات  لكن جلنة  باملخالفة، 
خترق  مل  ال��الف��ت��ات  إن  املصدر: SBSالقانون.ق��ال��ت 

النائبة االحرارية الفائزة غالديس ليو
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فوز االئتالف احلاكم باالنتخابات 
الفيدرالية وتنحي زعيم العمال اخلاسر

فاز االئتالف احلاكم باالنتخابات 
لعام  األسرتالية  الفيدرالية 
2019 بعد فوزه بـ 77 مقعدًا 
مقابل 66 مقعدًا حلزب العمال 
حتى توقيت النشر يوم السبت 

املاضي الساعة 11.48ليال.
ــن زعيم  ــن بــيــل شــورت ــل وأع
يف  هزميته  عن  العمال  حزب 
بعد  تنحيه  وعــن  االنتخابات 
اخلـــســـارة عــن زعــامــة حزب 

العمال.
ــــــوزراء  ووصـــــل رئـــيـــس ال
مقر  إىل  موريسوت  سكوت 
لإلدالء  سيدني  يف  احلـــزب 
ويف  مناصريه،  أمام  خبطاب 
مثل  حزبية  شخصيات  حضور 
الـــوزراء  ـــاوارد رئيس  ه جــو 

األسبق.
بهذه النتيجة يشكل االئتالف 
احلاكم احلكومة املقبلة ويظل 
رئيس  ــســون  ــوري م ســكــوت 
أعوام  لثالثة  أسرتاليا  وزراء 

مقبلة.
خمالفة  ــة  ــج ــي ــت ــن ال جــــــاءت 
اليت  الـــــرأي  ــطــالعــات  الســت
تقدم  إىل  مجيعها  أشــــارت 

حزب العمال املعارض.
ــدأ بشكل  ــك الــيــوم ب ــدأ ذل ب
النتائج  أعطت  حيث  خمتلف، 
الرأي  واستطالعات  املبكرة 
»التفاؤل« لبعض الشخصيات 
يف حزب العمال يف الفوز يف 

االنتخابات الفيدرالية.
رأي  استطالعات  أشارت  كما 
الناخبني عند اللجان االنتخابية 
على  الـــعـــمـــال  تـــقـــدم  إىل 
االئتالف بنسبة 48-52 لصاحل 
اللجان  أغلقت  حــني  العمال 

االنتخابية.
هي  اآلن  حتى  النتيجة  لكن 
تقدم االئتالف بشكل كبري عن 
بغالبية  للفوز  يتجه  العمال، 
احلكومة  وتشكيل  املــقــاعــد 
منفردا دون احلاجة للمستقلني 

واالحزاب الصغربة.

 حزب العمال
أنتوني  ألـــقـــى  قـــد  وكـــــان 
ــادي حبزب  ــي ــق ال ــانــيــزي  ألــب
احلزب  مقر  يف  كلمة  العمال 
على  فيها  أثنى  ملبورن  يف 
أن  فيها  وأكـــد  املتطوعني 
تعلن  لــن  النهائية  النتيجة 

بشكل كامل اليوم.
العد  إن  ــانــيــزي  ــب أل وقــــال 
ماليني  ـــوجـــود  ل ســيــســتــمــر 
مل حتسب  ـــيت  ال األصـــــوات 

بعد.

بيل شورتن زعيم حزب العمال 
ــن أن احلــــزب ُهــــزم يف  أعــل
وقال  الفيدرالية  االنتخابات 
ــه اتــصــل برئيس  إن شــورتــن 
موريسون  ســكــوت  احلكومة 

وأنه هنأه بالفوز.
عن  أيضا  شورتن  بيل  أعلن 
ختليه عن زعامة العمال، وقال 
شورتن إنه فعل كل ما ميكنه 
فعله وأنه ينظر لنفسه ويعلم 

أنه حاول بأقصى جهده.
كلمته  يف  ــن  شــورت وشـــدد 
على أهمية أن تولي أسرتاليا 
االهتمام الكايف لقضية التغري 
املناخي ووصفها بأنها قضية 

املستقبل.
العمال  حـــزب  يتمكن  ومل 
املقاعد  من  بعدد  الفوز  من 
احلــامســة يف كــويــنــزالنــد يف 
حني سيطر حزب األحرار على 

مقاعد هذه الوالية.

قيادات االئتالف احلاكم
رئيس  أبوت  طوني  باستثناء 
أعلن  الــذي  السابق  الـــوزراء 
رمسيًا هزميته يف االنتخابات، 
يف  االئتالف  قيادات  جنحت 

احلفاظ على مقاعدها.
الشؤون  وزيـــر  ــن  أعــل فــقــد 
الداخلية بيرت داتون عن جناحه 
ديكسون  مبقعد  االحتفاظ  يف 
وتغلبه  كوينزالند،  والية  يف 
أل  العمالية  منافسته  على 
ـــون  فـــرانـــس، وحيــتــفــظ دات
مبقعده يف ديكسون منذ عام 

.2001
كمت جنح وزير اخلزانة جوش 
فرايدنربغ يف االحتفاظ مبقعده 
يف االنتخابات وقال إن الطرح 
الذي قدمه االئتالف للناخبني 
ما  هو  القوي  االقتصاد  وهو 
تفاعل معه الناخبون ودفعهم 

للتصويت لالئتالف.

املرشحون من أصول عربية
تتجه آن علي النائبة العمالية 
غرب  يف  مبقعدها  باالحتفاظ 
خليل  بيرت  ويتجه  سيدني، 
األســرتالــي من أصــل مصري 
ــال يف  ــم ــع وممــثــل حــــزب ال
ويلز  دائـــرة  عــن  فيكتوريا 

االنتخابية لالحتفاظ مبقعده.
مــايــكــل سكر  ــه  ــج ــت ي كــمــا 
لبناني  أصــل  من  األســرتالــي 
وممــثــل حــــزب االحــــــرار يف 
ديكن  دائـــرة  عــن  فيكتوريا 

االنتخابية لالحتفاظ مبقعده.
 SBS :املصدر

فريزر أنينغ خيسر مقعده!

األسرتالي  السناتور  خسر 
مّحل  الذي  أنينغ  فريزر 
هجمات  مسؤولية  املسلمني 
عقب  مقعده  نيوزيلندا، 
ظهور نتائج االنتخابات العامة 
يوم  جرت  اليت  أسرتاليا  يف 

السبت املاضي.
وكان أنينغ املناهض للهجرة 
قال إن »السبب احلقيقي وراء 
برنامج  هجمات املسجدين هو 
للمسلمني  الذي مسح  اهلجرة 

باهلجرة إىل نيوزيلندا«.
التلفزيونية  القناة  وذكرت 
حزب  أن  األسرتالية  التاسعة 
أنينغ -حزب احملافظني- فشل 
أصوات  على  احلصول  يف 
للفوز  الناخبني  من  كافية 
مبقعد إضايف سواء يف الغرفة 
للربملان  العليا  أو  السفلى 

الفدرالي.
سياسية  أطراف  عربت  وقد 
أنينغ  بفقدان  فرحتها  عن 
وصف  إذ  الربملاني،  مقعده 
الليربالي  احلزب  عن  النائب 
خسارة  زاميرمان  ترانت 
السناتور لالنتخابات بأحد أكرب 
وقال  االقرتاع،  هذا  نتائج 
»أي  بقناة  السياسي  املعلق 
أنطوني  اإلخبارية  سي«  بي 
إىل  »رجع  أنينغ  إن  غرين 
مكانه الطبيعي، إذ لن يكون 

يف الربملان«.
فتى البيضة

على  تعليقاته  من  يوم  وبعد 

مذحبة املسجدين، كسر شاب 
يبلغ من العمر 17 ربيعا بيضة 
مؤمتر  يف  أنينغ  رأس  على 
مارس/  16 يف  عقد  صحفي 
ملبورن  مبدينة  املاضي  آذار 
يستدير  أن  قبل  األسرتالية، 
ويشرع  سريعا  السناتور 
تدخل  ثم  املهاجم،  بضرب 
إىل  االشتباك  لفك  احلضور 
اليت  الشرطة  وصول  حني 
ذاع  الذي  الفتى  اعتقلت 
صيته وأصبح يلقب بـ »فتى 

البيضة«.
أنينغ  تعليقات  وأثارت 
املسلمني  جتاه  العنصرية 
مجيع  يف  الغضب  واإلسالم 
أحناء أسرتاليا، وحقق التماس 
عزله  إىل  يدعو  اإلنرتنت  عرب 
 265 من  أكثر  الربملان  من 
 24 غضون  يف  توقيع  ألف 
ساعة، ووصف رئيس الوزراء 
موريسون  سكوت  األسرتالي 
تعليقات السناتور على جمزرة 
نيوزيلندا وحتميل مسؤوليتها 
اهلجرة  ولربنامج  للمسلمني 

بأنها »أمر مقزز«.
باالنتخابات  فاز  أنينغ  وكان 
العامة السابقة يف العام 2016 
باسم حزب »أمة واحدة« قبل 
هو  آخر  حزب  إىل  ينتقل  أن 
إال  األسرتالي«،  كاتر  »حزب 
أنه أن طرد منه بسبب مواقفه 

املتطرفة إزاء ملف اهلجرة.
الجزيرة نت

شورتن يذهل زمالءه بالسعي لقطع طريق زعامة 
حزب العمال على ألبانيزي 

العمال  حــــزب  زعــيــم  أذهــــل 
بـ  زمالءه  بيل شورتن  املهزوم 
خليفته  باختيار  نفسه  »حشر«  
وحمــاولــة قــطــع الــطــريــق على 
يف  الــبــارز  اليسار  جناح  رقــم 
ألبانيزي،  أنطوني  العمال  حزب 
على  للحصول  سعيه  حاز  الذي 
املنصب األعلى على تأييد كبري 
من كبار اعضاء جناح اليمني يف 

نيو ساوث ويلز
الوزير  ـــورك،  ب طــونــي  واعــلــن 
راد  حــكــومــيت  يف  الـــســـابـــق 
وغيالرد، عن دعمه داخل احلزب 
يقود  حيث  ألــبــانــيــزي  للسيد 
مترًدا داخل جناح اليمني يف نيو 
جناح  وراء  ويقف  ويلز  ساوث 
اليسار بداًل من  دعمه لليميين 

كريس بوين.
وُعلم أن املتحدث باسم املالية 
جيم تشاملرز، الذي كان يصرح 
علًنا بالدعم للحصول على الوظيفة 
العليا، سوف يؤيد السيد بوين 
لتجنب املزيد من االنقسام يف 

األصوات اليمينية.
شورتن  السيد  أيــد  قــد  وكــان 
زعيما  كان  عندما  نائبته  بقوة 
غري  بليبريسك،  تانيا  للحزب، 
االحد  يــوم  اعلنت  االخـــرية  ان 
السباق  من  انسحابها  املاضي 
على الزعامة عازية ذلك  ألسباب 

عائلية.
ـــالن انــســحــابــهــا من   وبــعــد اع
شورتن  السيد  شّغل  التنافس 
ملناقشة  األجنحة  بــني  هاتفه 
على  والضغط  احملتملة  البدائل 
فيكتوريا  يف  الــربملــان  أعضاء 

والواليات.
واذهلت أنشطة السيد شورتن، 
ألبانيزي يف  السيد  هزم  الذي 
السباق على الزعامة عام 2013، 
يقولون  الــذيــن  الــزمــالء  بعض 
ألذنيه«  التدخل  »غارق يف  إنه 
عن  بنفسه  يبتعد  أن  وجيــب 

عملية االختيار.
الربملان   أعضاء  كبار  أحد  وقال 
»كان يف البداية يهاتف الناس 
وحيثهم  البالد  أحنــاء  مجيع  يف 
تانيا.  لصاحل  التصويت  على 
بنشاط  يعمل  انسحابها  وبعد 
للتأكد  الــنــاس  على  للضغط 
يعارض  مـــا  شــخــًصــا  أن  مـــن 

البانيزي«.
واضاف »إنه أمر غريب. كقائد 
فوق  ليكون  فرصة  لديه  سابق 
كل هذا. ميكنه التعامل باحرتام 

كامل الختاذ هذا اخليار.«
وجيـــادل املــقــربــون مــن السيد 
يلعب  أن  بــأنــه جيــب  شــورتــن 
الوحدة  على  احلفاظ  يف  دوًرا 
ــيت رعــاهــا خــالل فــرتة حكمه  ال
للمعارضة.  كزعيم  الطويلة 
بــارز يف احلزب  وقــال مصدر  
على  كليا  تركيزا  يركز  »بيل 
ابقاء احلزب موحدا كما كان يف 

السنوات الست املاضية.«
الثالثاء  ووعد السيد بوين يوم 
االقتصادي  النقاش  »بقيادة 

كما جيب للفوز«. 
ومع ذلك، يعتقد الكثريون يف 
السيد  قــرب  أن  العمال  حــزب 
االقتصادية  األجندة  من  بوين 
ما  بالضبط  للحزب هو  الفاشلة 

ُيبعده من الوظيفة العليا.

الشخصيات  بــعــض  وتـــقـــول 
برمي  »فوجئوا«  إنهم  الــبــارزة 

قبعته يف احللبة.
وسيستفيد السيد ألبانيزي من 
اليميين  اجلــنــاح  االنــقــســام يف 
ويلز  ســـاوث  نيو  يف  للحزب 
يؤدي  أن  املتوقع  من  ــذي  وال
إىل ختلي نصف نوابه عن السيد 
اليساري،  اجلناح  لصاحل  بوين 

مبن يف ذلك السيد بورك.
منافًسا  ليس  بــورك  والسيد 
منصب  سيتوىل  لكنه  للقيادة، 
وقوع  ــال  ح يف  الزعيم  نــائــب 
يرى  حيث  متوقع،  غــري  حــدث 
جيب  الوظيفة  هــذه  أن  احلــزب 
ومجيع  ـــرأة.  ام إىل  تذهب  أن 
املرشحني املعلنني واملنافسني 
احملتملني لوظيفة الزعيم هم من 

الرجال.
البارز  أونــيــل،  كلري  وسيكون 
فكتوريا،   من  اليمني  جناح  يف 
الزعيم  لنائب  رئيسًيا  مرشًحا 
ــزي يف  ــي ــان ــب يف حـــال فـــاز أل
السباق، بينما حدد السيد بوين 
ليندا بريني ومارك بتلر كنائبني 

حمتملني له )يف حال فوزه(.
عن  بوين  السيد  حتدث  وبينما 
باعتباره  ــصــادي  االقــت الــنــمــو 
حدة  لتخفيف  برنامج  »أفضل 
اإلطـــالق«،  على  ع  ُأخــــرتُِ الفقر 
اعترب ألبانيزي نفسه دميوقراطًيا 
اجتماعًيا حريًصا على دفع عجلة 
كان  لكنه  االقتصادي،  النمو 
احلكومة يف  تدخل  من  ال خيجل 

االقتصاد.
فجوة  هناك  تكن  إنه مل  وقــال 
وبني  بينه  هائلة  إيديولوجية 
السيد بوين، لكنه أضاف: »أنا 
أؤمن باألسواق ولكين أعتقد أن 
للتدخل يف  هناك دوًرا حكومًيا 
األسواق  ألن  السوق  اقتصاد 

ليس لديها ضمري«.
جيدة  »األســواق  يقول  واضاف 
األشياء  من  جمموعة  يف  للغاية 
يف  تفعله  مــا  اقتصادنا.  يف 
الرغم  على  األحيان،  من  كثري 
العالقات  توطيد  هو  ذلك،  من 
االقتصادية واالجتماعية القائمة 

من حيث هياكل السلطة«.
وقال البانيزي »حنن نسعى إىل 
احلكومة حتى نتمكن من التدخل 
لتغيري النتائج وليس لتغيري من 
]الكومنولث[  ســيــارات  يف  هو 
أجندة  هناك  ستكون  البيضاء. 
قوية لو كنت أقود حزب العمال 
، لكن سيكون هذا أيًضا قائًما 

على منوذج توافق اآلراء.«
ألبانيزي  ــافــس  ــن ت ــزز  ــع ــت وي
النقابات  بني  باالنقسام  أيًضا 
اليمينية. ومن املتوقع أن يقدم 
دعًما  وغريه  النقل  عمال  احتاد 
على  أو  ألبانيزي  للسيد  ناعًما 
االنتخابية  احلمالت  جتنب  األقل 

لصاحل السيد بوين.
السيد  ــدي  ــؤي م ــن  م والــكــثــري 
اليمني يف  جناح  ألبانيزي  من 
ساوث  نيو  يف  العمال  حــزب 
كانوا  الذين  أولئك  هم  ويلز 
كزعيم  لتثبيته  استعداد  على 
تعثر  إذا  املاضي  العام  للحزب 
يف  سيىء  بشكل  شورتن  بيل 
الكبري«  »الــســبــت  انــتــخــابــات 
شهر  يف  جــرت  ــيت  ال الفرعية 

متوز. ومع ذلك ، احتفظ احلزب 
قيادة  وبقيت  مقاعده  جبميع 

السيد شورتن.
اصدقاء   يدعمه  أن  املتوقع  من 
ـــن يف  ـــوي ــد ب ــســي ــل آخـــــــرون ل
اجلناح، مثل جايسون كلري وإد 
هوسيتش، والثالثة شاركوا يف 
اجتماع الربملان يف كانبريا خالل 

أسابيع انعقاده.

أثناء  للقيادة  تنافسه  ومعلنا 
طفولته يف  منزل  خارج  وقوفه 
ضاحية مسيثفيلد بغرب سيدني، 
يكن  مل  بأنه  بوين  السيد  أقــر 
املرشح املفضل ضد ألبانيزي. 
االنتخابات  نتيجة  إن  قال  لكنه 
السبت  ـــوم  ي املــتــوقــعــة  غـــري 
من  قلياًل  »أكثر  كان  أنه  عنت 

املرشحني املفضلني«.

بوين - البانيزي.. من سيصل اىل الزعامة
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 االمـتحانات الرسـمية: سـمسرات وعـموالت بـمليارات اللـريات!
اجلهاز املعاون وبعض املوظفني اإلداريني بنسب 
مئوية من تعويض رئيس اللجان الفاحصة، دون 
االستثنائية  للدورة  املرشحني  نسبة  إىل  النظر 

قياسًا على الدورة العادية«.
»عمولة« لرؤساء املناطق

حدد القرار 462/ 2016 تعويضًا ملعاوني رئيس 
اللجان الفاحصة )من بينهم مدير التعليم الثانوي، 
مدير التعليم االبتدائي، مدير اإلرشاد والتوجيه، 
اإلدارة  مدير  اخلاص،  التعليم  مصلحة  رئيس 
الثقافية  الشؤون  مصلحة  رئيس  املشرتكة، 
والفنون اجلميلة(، قدره 25% من قيمة التعويض 
املستحق لرئيس اللجان الفاحصة يف كل شهادة، 
يف حني أّن املادة 3 من املرسوم 10148 تاريخ 
نظام   2001/5697 املرسوم  )تعديل   2013/3/22
االمتحانات الرمسية(، نّصت على عدم استحقاق 
الفاحصة،  اللجان  رئيس  ملعاوني  تعويض  أي 
؟ ال سيما  املرسوم  من  أقوى  القرار  بات  فهل 
أّن هذا التناقض بني النصني منح رئيس ومقّرر 
ومعاوني رئيس اللجان الفاحصة، البالغ عددهم 
مليونًا   249 قدره  تعويضًا  موظفني،   10 مجيعًا 
و984 ألف لرية لبنانية، كما منح رؤساء املناطق 
الرتبوية، وعددهم 8، تعويضًا 173 مليونًا و421 
 423 العام  املال  من  الكلفة  لتصبح  لرية،  ألف 
مليونًا و405 آالف، جرى تقامسها نسبًا مئوية على 

18 موظفًا.
املناطق  رؤساء  تعويضات  بلغت  ذلك،  إىل 
حني  لرية، يف  ألف  و421  مليونًا   173 الرتبوية 
المست تعويضات رؤساء دوائر املناطق الرتبوية 
95 مليونًا و969 ألف لرية، وقد منحوا، كما قالت 
به  قاموا  عمل  لقاء  التعويضات  هذه  الدراسة، 
مهامهم  وضمن  الرمسي،  دوامهم  أوقات  خالل 
املنصوص عنها يف أعمال االمتحانات، باعتبار أّن 
»الفرتة املمتدة من 1 شباط )تاريخ بدء استالم 
)تاريخ   2018/5/29 ولغاية  الرتشيح(  طلبات 
املباشرة بإجراء االمتحانات( اكثر من كافية إلجناز 
الرمسية،  لالمتحانات  التحضريية  األعمال  كل 
قانون  احملّدد يف  الرمسي  الدوام  أوقات  ضمن 

سلسلة الرتب والرواتب«.
وليس مفهومًا ملاذا أضاف القرار 462 تعويضًا 
قدره 250 لرية لبنانية لرئيس املنطقة الرتبوية 
و100 لرية لرئيس دائرة املنطقة الرتبوية عن كل 
مرشح، وهي أقرب إىل »عمولة«، حبسب تعبري 
الدراسة، ال مكان هلا يف استحقاق تربوي حبجم 
عالقة  أية  غياب  عن  الرمسية، فضال  االمتحانات 
»العمولة«  وهذه  املرشحني  عدد  بني  موضوعية 
منها  جيعل  ما  الرتبوية،  املنطقة  رئيس  ومهام 
تعويضًا سخيًا لقاء ال شيء من العمل اإلضايف!

وتضاف اىل ذلك تعويضات أعضاء جلان األعمال 
اإلدارية للدورة العادية الذين بلغ عددهم 1996 
عضوًا، تراوحت تعويضاتهم بني 16 مليون لرية 
)التعويض  لرية  ألف  و25  األعلى(،  )التعويض 
األدنى(. ويف الدورة االستثنائية بلغ العدد 450 
لرية  ماليني   4 بني  تعويضاتهم  تراوحت  عضوًا 

و21 ألف لرية.
جلان  أعضاء  من  عددًا  أّن  الدراسة  وحلظت 
األعمال اإلدارية هم أساتذة متفرغون يف اجلامعة 
االمتحانات  أعمال  وان مشاركتهم يف  اللبنانية، 
بهم،  اخلاص  التفرغ  قانون  ختالف  الرمسية 
وحصلوا  الرتبية  وزارة  يف  موظفون  وبعضهم 
على نصيب وافر من تعويضات األعمال اإلدارية. 
فهل كانت مهامهم اإلدارية املتعلقة باالمتحانات 

مصّنفة مهام إضافية؟
الدراسة أوصت بإعادة النظر يف حجم التعويضات 
املخّصصة ألعضاء اللجان الفاحصة والقائمني بكل 
وحجم  يتناسب  مبا  الرمسية،  االمتحانات  أعمال 
الرمسي،  الدوام  أوقات  خارج  املنفذة  األعمال 
جلهة اعتبار أّن ما يقوم به املوظف خارج دوامه، 
قياسًا  عاداًل  بداًل  لقاءه  يستحق  إضافيًا،  عماًل 
على أساس راتبه، ال سيما بعد صدور القانون 
2017/46 )سلسلة الرتب والرواتب(، الذي عّدل 
اليومي.  الدوام  وساعات  األسبوعي  العمل  أيام 
النصوص  القائم بني  التناقض  وطالبت مبعاجلة 
اليت حتدد تعويضات القائمني بأعمال االمتحانات 
الرمسية ال سيما املرسوم 2013/10148 والقرار 
وتعديل   ،2015/1992 واملرسوم   2016/462

حنو 16 مليارًا هي موازنة االمتحانات الرمسية يف 
كبري  جزء  العامة.  والثانوية  املتوسطة  الشهادة 
منها ُيصرف كتعويضات لرئيس اللجان الفاحصة 
ومعاونيه وموظفني إداريني، عن أعمال هي يف 
أصل مهامهم وواجباتهم الوظيفية، وتنّفذ ضمن 
دوامهم الرمسي يف معظم األحيان. و«األنكى« 
أن موظفني تربويني يتقاضون »عمولة« عن كل 

طالب يتقّدم لالمتحانات!
الكلفة العامة لالمتحانات الرمسية يف الشهادتني 
املتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة تثري 
األوىل  الدورتني  )يف   2018 العام  يف  الريبة. 
و892  مليونًا  و820  مليارًا   15 بلغت  والثانية(، 
ألف لرية، أي 5.54 أضعاف قيمة رسوم الرتشح 
اىل االمتحانات اليت تقاضتها الوزارة من الطالب 
)ملياران و854 مليونًا و560 ألف لرية(. ما ليس 
التعويضات اليت  مفهومًا، وال منطقيًا، هو حجم 
يتقاضاها رئيس اللجان الفاحصة )املدير العام 
الفاحصة  اللجان  ومقرر  ومعاونوه،  للرتبية( 
املوظفني  وبعض  االمتحانات(،  دائرة  )رئيسة 
رواتبهم  أضعاف  إىل  تصل  إذ  اإلداريني. 
مدى  عن  سؤااًل  األمر  هذا  ويطرح  الشهرية. 
قانونية هذه التعويضات قياسًا على الفرتة اليت 
استدعت عماًل إضافيًا، ومواءمة هذه التعويضات 

للمهام املنّفذة.
يف العام املاضي، نال رئيس اللجان الفاحصة 
88 مليونًا و569 ألف لرية مقابل إجراء االمتحانات 
)!(، وحصلت الرئيسة السابقة لدائرة االمتحانات 
على 82 مليونًا و158 ألف لرية، وتقاضى كل من 
االبتدائي  التعليم  الثانوي ومدير  التعليم  مديرة 
ورئيسة املصلحة الثقافية يف الوزارة 16 مليونًا 
رؤساء  تعويضات  وتراوحت  لرية.  ألف  و800 
و28  )عكار(  مليونًا   20 بني  الرتبوية  املناطق 
أعلى  بلغ  فيما  لبنان(،  )جبل  ألفًا  و485  مليونًا 
تعويض لرؤساء الدوائر يف املناطق الرتبوية 16 
مليونًا و231 ألف لرية، وأدناها 10 ماليني و715 

ألف لرية.
االمتحانات  دائرة  رئيسة  طلبت  العام،  هذا 
احلالية من وزير الرتبية خفض تعويضاتها بنسبة 
االمتحانات  أعمال  مواكبة  أّن  تعترب  ألنها   ،%50
ومتطلبات  سريها  حسن  على  والسهر  الرمسية 
تتقاضى  اليت  مهامها  صلب  من  أمور  إجنازها، 
على أساسها راتبها الشهري طوال العام، وان 
التعويض يستحق عن الوقت واجلهد اإلضافيني 
املبذولني خارج أوقات الدوام الرمسي. وقد متت 

املوافقة على خفض تعويضاتها بنسبة %25.
إنفاق غري مربر

الرتبوية  العامة  املفتشية  يف  االمتحانات  جلنة 
أعدت دراسة مفصلة عن كلفة االستحقاق بكل 
مراحله ومستلزماته، أسندتها بالنصوص القانونية 
اإلحصائية  واملعطيات  االستحقاق،  ترعى  اليت 
اليت تعكس واقع االمتحانات. وأظهرت الدراسة 
إنفاقًا ال يتناسب مع األعمال واألوقات اإلضافية 
اليت اقتضاها سري االمتحانات، ما أثار الشكوك 
وتوزيع هذه  العام يف حتديد  للمال  بشأن هدر 

التعويضات.
بلغ  الشهادتني  يف  للمرشحني  اإلمجالي  العدد 
101083 طالبًا يف الدورة األوىل و12027 طالبًا 
يف الدورة االستثنائية. وبدا الفتًا أن تبلغ كلفة 
لرية  ألف   155 االستثنائية  الدورة  يف  املرشح 
لبنانية، بزيادة 17 ألف لرية عن الدورة العادية 
على  اإلضايف  اإلنفاق  وبلغ  لرية(.  ألف   138(
الدورة االستثنائية 189 مليونًا و987 ألف و514 
لرية، من دون تفسري منطقي، باعتبار أّن تدني 
عدد املرشحني يف الدورة االستثنائية جيب أن 

يتبعه حكما خفض يف التكاليف.
معّدو  اكتشف  األسباب،  لتفسري  حماولة  ويف 
الدراسة أن لألمر عالقة بتعويضات اللجان. ورأوا 
أّن من أسباب ارتفاع النسبة املئوية لتعويضات 
االستثنائية،  الدورة  امتحانات  أعمال  معظم 
يف  ونوابهم،  املواد  مقرري  تعويضات  »حتديد 
الدورة االستثنائية، بنسبة 20% من تعويضات 
وربط   ،)2016/462 )القرار  األوىل  الدورة 
ومقررها  الفاحصة  اللجان  رئيس  تعويضات 
التعويض األعلى املستحق ملقّرر إحدى  بضعفي 
تعويضات  وربط  شهادة،  كل  يف  املواد  جلان 

املادة 22 من املرسوم 2001/5697، جلهة حتديد 
يف  يأخذ  االمتحانات،  تعويضات  إلمجالي  سقف 
وحجم  إجرائها،  لزوم  الثابتة  النفقات  االعتبار 
واحتساب  املرشحني،  من  املستوفاة  الرسوم 
التعويضات عن األعمال واملهام اإلضافية وفقًا 

لألنظمة النافذة.
تعويضات عن أعمال ضمن الدوام!

املفتشية  يف  االمتحانات  جلنة  دراسة  معدو 
من  كبريًا  قسمًا  أّن  إىل  لفتوا  الرتبوية  العامة 
الدوام  أوقات  ضمن  ينجز  االمتحانات  أعمال 
الرمسي، وأّن الفرتة اليت تستدعي عماًل إضافيًا 
هي الفرتة املمتدة بني بدء االستحقاق وإصدار 
النتيجة. وهذه الفرتة دامت 33 يومًا يف الدورة 
أيار ولغاية  األوىل )الشهادة املتوسطة من 30 
22 حزيران، والثانوية العامة من 6 حزيران وحتى 
2 متوز(، و21 يومًأ يف الدورة الثانية )املتوسطة 
من 8 آب حتى 20 آب والثانوية العامة من 31 
متوز لغاية 10 آب(. الدراسة متّيز بني تعويضات 
بدل تصحيح املسابقات واملراقبة )رئيس مركز، 
مراقب عام، مراقب(، وتعويضات مقرري اللجان 
ونوابهم من جهة، وبني تعويضات رئيس اللجان 
جهة  من  اإلداريني  املوظفني  وبعض  الفاحصة 
مستحقة،  األوىل  التعويضات  أّن  باعتبار  ثانية، 
بصرف النظر عن نسبتها، كونها مرتبطة بأعمال 
منفذة فعاًل، وملموسة النتائج، »إاّل أّن تعويضات 
املكّلفني الواردة امساؤهم يف البند رقم 2 من 
التعليم  )مدير   2016/462 القرار  من   3 املادة 
ومدير  االبتدائي،  التعليم  ومدير  الثانوي، 
التعليم  مصلحة  ورئيس  والتوجيه،  اإلرشاد 
اخلاص، ومدير اإلدارة املشرتكة، ورئيس مصلحة 
الرتبوية،  املناطق  ورؤساء  الثقافية،  الشؤون 
ورؤساء دوائر املناطق الرتبوية، ورؤساء دوائر 
ورئيس  اخلاص،  والتعليم  الرمسي،  التعليم 
دائرة احملاسبة، ورئيس ديوان املديرية العامة 
للرتبية(، تبقى موضع تساؤل، كون مساهمتهم 
ألنها  األثر،  ملموسة  غري  االمتحانات  أعمال  يف 
تقتصر يف أحسن األحوال على زيارات إىل مراكز 
االمتحانات حتصل ضمن دوامهم الرمسي، إضافة 
إىل أعمال هي يف صلب مهامهم األساسية، وألن 
استحقاقها مرتبط بتقرير يقدمه صاحب العالقة 
إىل رئيس اللجان الفاحصة يبنّي فيه حجم العمل 

املنّفذ )املادة 5 من القرار 2016/462(«.
وهنا تسأل الدراسة »هل نّظمت هذه التقارير؟ 
تستحق  أعمال  عن  اإلفادة  تضمنت  وهل 
تصّنف  وهل  منهم؟  لكل  املخصص  التعويض 
هذه األعمال إضافية أم هي من واجبات املوظف 
وكيف  تعويضًا؟  تستوجب  ال  وبالتالي  املعين، 
بشكل  األعمال  هذه  ينّفذ  من  مع  التعامل  يتم 
جزئي لسبب أو آلخر ال سيما وان قيمة التعويض 

حمّددة سلفًا؟«.
تعويضات من جهات أخرى

العاملني  تعويضات   2016/462 القرار  صّنف 
تصحيح  بدل  كاآلتي:  الرمسية،  االمتحانات  يف 
مركز،  )رئيس  املراقبة  تعويضات  املسابقات، 
ومقرر  رئيس  تعويضات  مراقب(،  عام،  مراقب 
وبعض  الرئيس  ومعاوني  الفاحصة  اللجان 
املوظفني اإلداريني، وتعويضات األعمال اإلدارية 
املنّفذة خارج أوقات الدوام الرمسي وتعويضات 
من   22 املادة  ونصت  ونوابهم.  اللجان  مقرري 
الرمسية2001/5697  االمتحانات  تنظيم  مرسوم 
على: »حتدد التعويضات العائدة جلميع العاملني 
بقرار مشرتك يصدر عن وزيري املال والرتبية«. 
إاّل أّن هذه املادة مل حتدد سقفًا أو عتبة هلذه 
ما  لقيمتها،  ضوابط  حتدد  ومل  التعويضات، 
أي  دون  من  حتدد  مبالغ  إلنفاق  اجملال  يفسح 
جلنة  دراسة  يف  جاء  كما  موضوعية،  اعتبارات 
وقد  الرتبوية.  العامة  املفتشية  يف  االمتحانات 
)تعديل   1992 املرسوم  من   2 املادة  أضافت 
بعض أحكام املرسوم 2001/5697( إىل املادة 4 
من املرسوم 5697 بندا ثامنًا: جلنة بنك األسئلة، 
اليت  التعويضات  أما   ...« اآلتي:  وقد تضمنت 
ينفذونها  اليت  املهام  عن  ألعضائها  تستحق 
على  بناء  الرتبية  وزير  عن  يصدر  بقرار  فتحّدد 

اقرتاح املدير العام للرتبية«.
وهنا تسأل الدراسة: »كيف يفّسر تعدد املرجعيات 

يف حتديد تعويضات أعمال االمتحانات الرمسية، 
أي قرار مشرتك يصدر عن وزيري املال والرتبية 
االمتحانات،  هذه  يف  العاملني  تعويضات  حيدد 
حيدد  منفردا  الرتبية  وزير  عن  صادر  وقرار 
املادة  نصت  كذلك  األسئلة؟«.  بنك  تعويضات 
التعويضات  احتساب  على  عينه  القرار  من   7
للموظفني املكّلفني بأعمال االمتحانات الرمسية، 
اعتبارا من تاريخ بدء تقديم طلبات الرتشيح، أي 
من 2018/2/1، ما أثار االستغراب على خلفية أّنه 
هي  أعمال  عن  تعويضًا  للموظف  يستحق  »كيف 
يف أصل مهامه وواجباته الوظيفيه، تنّفذ ضمن 

دوامه الرمسي يف معظم األحيان؟«.
من  املنتفعني  من  عددًا  أّن  الدراسة  وذكرت 
هذه التعويضات يتقاضى تعويضات أخرى لقاء 
اإلدارة  وجمالس  اللجان  بعض  يف  عضويته 
يطرح  ما  خارجية،  جهات  من  املمّولة  واملشاريع 
تساؤاًل حول تنفيذ كل هذه األعمال خارج أوقات 

الدوام الرمسي.
»الرتبية« تلزم األساتذة باملراقبة والتصحيح

راسل  شهيب،  أكرم  الرتبية  وزير  من  بطلب 
الثانويات  مديري  الرتبوية  املناطق  رؤساء 
وتواقيع  بأمساء  لوائح  لرفع  الرمسية  واملدارس 
مجيع أساتذة املالك للمشاركة يف أعمال املراقبة 
يف االمتحانات الرمسية. للطلب، حبسب رئيس 
املنطقة الرتبوية يف اجلنوب باسم عباس، »صفة 
وطين،  واجب  املراقبة  مهمة  أن  باعتبار  اإللزام 
االستثنائية  املرضية  احلاالت  بعض  عدا  ما 
يف  الطبية  اللجان  عن  صادرة  بتقارير  املربرة 

احملافظات«.
يأتي هذا التدبري خبالف ما كان حيدث سابقًا. إذ 
كان األستاذ يوقع ورقة مكتوبا عليها »أرغب« 
أو »ال أرغب«، مع تربيره العزوف بتقرير طيب. 
وقد اعتاد كثريون، حبسب عباس، اهلروب من 
شفافة.  غري  طبية  بتقارير  االمتحانات  مراقبة 
يسمح  يكن  مل  االمتحانات  مرسوم  أن  وأوضح 
سابقًا للمتعاقدين باملشاركة يف أعمال املراقبة، 
وأنه هو من طلب ذلك شخصيًا قبل أربع سنوات 
الشاب.  العنصر  إشراك  خلفية  »على  ذلك، 
عامًا  الستني  جتاوزوا  من  إعفاء  حناول  واليوم 

لصعوبة قيامهم بهذه املهمة«. 
وعما إذ كان عدد أساتذة املالك كافيًا ويغين عن 
االستعانة باملتعاقدينن قال عباس إن »األولوية 
إىل  حنتاج  أن  وميكن  املالك  ألساتذة  ستكون 

متعاقدين«.
مراسلة رؤساء املناطق الرتبوية ملديري الثانويات 
تركت ردودًا مستنكرة يف صفوف األساتذة يف 
مالك التعليم الثانوي الرمسي الذين شّبه بعضهم 
اإللزامية بالتهديد بتطبيق قانون املوظفني الذي 
اإلجراءات  اختاذ  طائلة  حتت  اإلضراب  حيظر 

العقابية.
واستند هؤالء إىل املادة 21 من نظام االمتحانات 
 )2001/6/15 بتاريخ   5697 )املرسوم  الرمسية 
اليت تنص على أّن للمدير العام للرتبية احلق يف 
التعليمية وال  اهليئة  أفراد  اختيار من يشاء من 
يكون أحد ملزمًا باملراقبة قبل صدور قرار املدير 

العام بتكليفه. 
املنطقة  رئيس  كان  إذا  عما  بعضهم  وسأل 
التعليم  خياطب  أن  قانونًا  يستطيع  الرتبوية 
وليس  الثانوي  التعليم  ملديرية  التابع  الثانوي 
تلقينا  »أّننا  عباس  فأجاب  الرتبوية،  للمناطق 
إحالة من وزير الرتبية وما فعلناه هو حتويل هذه 
اإلحالة للمديرين، ويف كل األحوال لن جنرب مجيع 
األساتذة الثانويني باملراقبة، ألّن النقص ليس 
يف املراقبني العامني، إمنا يف مراقيب الصفوف 
وهم من معلمي املدارس االبتدائية الذين تعنيهم 

املراسلة بشكل أساسي«.
وسبق املراسلة تعميم اصدره املدير العام للرتبية 
فادي يرق طلب فيه من مجيع أساتذة ومعلمي 
واملتعاقدين  املالك  يف  الشهادات  صفوف 
حضور جلسة أو جلسات أسس التصحيح والقيام 
مسابقات  من  األقل  على  واحد  مغلف  بتصحيح 
التاسع  الصف  تدريسها يف  يتوىل  اليت  املادة 
)الثانوية  الثالث  الثانوي  أو  )الربيفيه(  أساسي 
أيضًا، حتت  التصحيح  الزامية  يعين  ما  العامة(، 
طائلة اختاذ اإلجراءات القانونية حبق املخالفني.

فاتـن الحـاج
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جاء القرار األخري الذي أصدره الرئيس 
شركة  حبق  ترامب  دونالد  األمريكي 
االتصاالت الصينية »هواوي« كمحّصلة 
اليت  واملساعي  اإلجراءات  من  جملموعة 
قامت بها بالده، طوال العام املاضي، 
الشركة  هذه  قدرة  من  احلّد  أجل  من 
وغريها من الشركات اليت تشّكل منافسة 

للشركات األمريكية.
هونغ  حدود  على  شينزين  مدينة  يف 
زتشنغفي،  رن  أنشأ   ،1987 عام  كونغ 
التحرير  جيش  يف  متقاعد  ضابط  وهو 
الشعيب الصيين ــ قسم اهلندسة، شركة 

»هواوي« الصينية.
على  الشركة  رّكزت  عملها،  بداية  يف 
قطع  شراء  أي  البيع،  إعادة  عمليات 
وأجهزة اتصاالت من اخلارج لبيعها داخل 

الصني.
إال أن الشركة أخذت عهدًا على نفسها، 
منذ مراحل عملها األوىل، باالعتماد على 
القدرة واخلربات اليت متلكها لصنع تلك 
املعدات بنفسها، وبالتالي عدم الرضوخ 
للوضع القائم. يف املقابل، وفيما كان 
الساعة  مدار  على  يعمل  كله  العامل 
 ،GSM نوع  من  اتصال  شبكات  لوضع 
لتلبية الطلب املتزايد على خدمة اهلاتف 
اخلليوي يف حينه، كانت شركة »كوالكم« 

»5G«ما وراء »الـشيطنة« األمـريكية... اخلـوف من الـ
علي عواد

الواقع، كان  االجتماع يف  إن هدف  إذ  الصراع، 
اجليل  تكنولوجيا  على  املسيطر  »اسم«  حتديد 
أقّرت  احملّصلة،  يف  املقبلة.  للسنوات  اخلامس 
القيام  على  قادرتان  التقنيتني  بأّن  املنظمة 
باملهّمة. وفيما كانت الصني جتهز بنيتها التحتية 
للبدء بتشغيل منظومة الـ«5G«، كانت »هواوي« 
تسابق الزمن لتسجيل براءات اخرتاعها يف تقنية 

.polar codinGالـ
اليوم، أصبحت الصني الدولة األقرب إىل تشغيل 
منظومة الـ »5G« خالل العام املقبل، فيما باقي 
الدول بالكاد قادرة على اللحاق بها. بناًء عليه، 
ميكن فهم سخط الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
شركة  شيطنة  على  الدؤوبة  إدارته  وحماولة 
»هواوي« وإثارة املخاوف من أنها تريد التجسس 
بينما  أنظمة شبكات االتصال اليت صنعتها،  عرب 
»كوالكم«  دعم  هو  يريده  ما  كل  احلقيقة  يف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  ريادة  على  واإلبقاء 

يف جمال التكنولوجيا.
الوضع الراهن

آذار/  يف  بالتجلي  هواوي  من  اخلوف  هذا  بدأ 
مارس العام املاضي، عندما تدخل ترامب شخصيًا 
يف  »برودكوم«  شركة  استحواذ  اتفاقية  لفض 
سنغافورة على »كوالكم« األمريكية، واليت كانت 
يهّدد  هذا  أن  حبجة  مالية،  أزمات  من  تعاني 
بينما  املتحدة،  للواليات  القومي  األمن  بإضعاف 
يف الواقع كان ترامب يريد اإلبقاء على »كوالكم« 
والعديد  بها  اخلاصة  التكنولوجيا  بتسويق  ليقوم 
من الشركات األمريكية األخرى بعد حتجيم شركة 
»هواوي« الصينية. اليوم، قّرر الرئيس األمريكي 
إصدار مرسوم مينع فيه الشركات األمريكية من 
التعامل مع شركة »هواوي« الصينية. يعد هذا 
بالتأكيد  وهو  الساعة،  حتى  األقصى  املرسوم 
سيوجع »هواوي« يف املدى القريب، مثاًل نظام 
أي  املصدر،  مفتوح  اهلاتف  على  الـ«أندرويد« 
»غوغل  متجر  ولكن  استخدامه،  جهة  أي  بإمكان 
نظام  وحتديثات  غوغل  تطبيقات  وكل  بالي« 
اليت  هواوي  هواتف  على  تعمل  لن  التشغيل، 
القدمية  )األجهزة  املرسوم  هذا  بعد  ستصنع 
هو  احلالي  الوضع  أن  غري  حاهلا(.  على  ستبقى 
تعمل  اليت  لـ«هواوي«،  كبرية  فرصة  مبثابة 
لتتحّرر  بها  خاص  تشغيل  نظام  على  فرتة  منذ 
التشغيل  ونظام  »غوغل«  لشركة  احتياجها  من 
»أندرويد«، األمر الذي سينعكس سلبًا على حجم 

قاعدة مستخدمي »أندرويد« يف العامل.
    أصبحت الصني الدولة األقرب إىل 

تشغيل منظومة الـ »5G« خالل العام املقبل

»هواوي«  شركة  من  مقتضب  رد  أول  ويف 
»لقد  قالت:  اجلديدة،  األمريكية  العقوبات  على 
نظام  بنشر  كبري  بشكل  هواوي  يف  ساهمنا 
العامل،  يف  املصدر  املفتوح  أندرويد  التشغيل 
كانت  الذكية  اهلواتف  شركات  خمتلف  وفيما 
أرقامًا  حنقق  كنا  مبيعاتها،  يف  صعوبات  تواجه 
هواوي  »هواتف  أن  مضيفة  مجيعًا«،  منهم  أكرب 
وهواتف هونور املوجودة حاليًا مع املستخدمني، 
واهلواتف اليت صّدرت ومل تستخدم بعد، نضمن 
واحلماية  التحديثات  على  املستخدمني  حصول 

الربجمية ألنظمتها«.
أهمية الجيل الخامس من االتصاالت الالسلكية

البشرية على عتبة نقلة هائلة يف جمال تكنولوجيا 
االتصال الالسلكي؛ نتحّدث هنا عن تطّور جذري 
للهواتف  األول  الظهور  ما،  حدٍّ  إىل  يشبه، 
حياة  شكل  يف  تغيري  من  تبعه  وما  احملمولة، 
األشياء  إنرتنت  مثل  أمور  وأسلوبها.  البشر 
»internet of thinGS« )تسمية تطَلق على 
مثل  باإلنرتنت  تّتصل  اليت  احلديثة  األجهزة  كل 
أجهزة التكّيف املنزلي، أدوات املطبخ وغريها(، 
االفرتاضي،  والواقع  املعّزز  الواقع  تكنولوجيا 
القيادة  ذاتية  السيارات  االصطناعي،  الذكاء 
واملدن الذكية، كّلها أصبحت حقيقة. بات ميكننا 
ل مدينة ذكية، يرتبط كل شيء فيها بشبكة  ختيُّ
الشوارع، طبيب  تنّظف  روبوتات  واحدة:  اتصال 
دون  من  طائرات  بعد،  عن  جراحية  عملية  جيري 
ذاتية  سيارات  املنزل،  إىل  حاجاتنا  تنقل  طيار 
القيادة تعمل مبحركات كهربائية ال تصدر ضجيجًا 
التلفزيون وغريه،  وال تلوثًا، أجهزة املنزل مثل 
أدوات املطبخ حتى إناء الورد يف غرفة اجللوس، 
كل ذلك سيصبح موصواًل بشبكة اتصاالت واحدة 

ويعمل عرب ذكاٍء اصطناعّي.
هذا  يبقى  الكبري،  التطور  هذا  من  بالرغم  لكن 
الشبكة  تلك  إن  إذ  الطموح،  خانة  املستقبل يف 
اليت ستصل إىل خمتلف أجزاء »املدينة الذكية« 
ر عددها باملاليني، ما  وما حتتويه من أجهزة يقدَّ
زالت ضعيفة وال تسمح ملفهوم »إنرتنت األشياء« 
أن يطبَّق بشكله احلقيقي. أضف إىل ذلك، حبسب 
موقع »آي أف إل ساينس« iflScience، فإّن 
90 يف املئة من حجم البيانات لكل اإلنرتنت قد 
إىل  ذلك  ومردُّ  األخريتني،  السنتني  يف  ُخلَقت 
باإلنرتنت،  متصلة  أصبحت  اليت  األجهزة  كثرة 
ر عدد  وفق موقع »ستاتيستا« StatiSta. يقدَّ
األجهزة املتصلة باإلنرتنت اليوم بـ 26.66 مليار 
 75.44 الرقم  هذا  يبلغ  أن  ع  ُيتوقَّ فيما  جهاز، 
مليارًا حبلول عام 2025، والسبب دخول اإلنرتنت 
من  ما سريفع  وهو  حولنا،  من  األشياء  إىل كل 
احلالية  الشبكة  عرب  البيانات  نقل  عمليات  حجم 

ويتخّطى قدرتها االستعابية.
نظريًا، وضمن املختربات ـــــ تصل إىل 300 ميغا 
ِبْت يف الثانية، غري أنه على أرض الواقع تراوح 
وذلك حبسب  ِبْت،  ميغا  إىل42   20 من  السرعة 
كفاءة أعمدة اإلرسال ونوع اجلهاز املتلّقي. على 
أّن تلك السرعة تعدُّ قياسية مقارنًة باجليل الثالث 
السرعة  تؤّمن  أن  تستطيع  ال  أّنها  إال   ،»3G«

والكفاءة املطلوبة لتلك التكنولوجيات املقبلة.
االستجابة  وقت  معّدل  فإّن  ذلك،  إىل  أضف 
املعلومة  لنقل  الذي حنتاجه  )الوقت   latency
 »4G»الـ ملنظومة  ب(  النقطة  إىل  أ  النقطة  من 
هو 50 جزءًا من األلف من الثانية، بينما متوّسط 
وقت االستجابة لدى البشر يقرب من 250 جزءًا 
البشر  متوسط سرعة  )أي  الثانية  من  األلف  من 
لالستجابة إىل ما حيصل أمامهم(. تلك السرعة قد 
تكون كافية للبشر للقيام بأمورهم اليومية، ولكن 
بالنسبة إىل اآلالت، يشكل األمر كارثة. فالتأخري 
أن يتحول إىل حادث  يف عملية االستجابة ميكن 
الذكية مبوقعها  السيارة  معرفة  نتيجة عدم  سري 
احلقيقي أو موقع السيارات األخرى احملاذية هلا، 
بعملية  يقوم  طبيب  أيدي  على  مريض  وفاة  أو 

جراحية عن بعد.
بّد من تقنية جديدة تنقل معّدل  وعليه، كان ال 
الوقت  وتكون يف  الصفر،  إىل  االستجابة  وقت 
األجهزة  مليارات  استيعاب  على  قادرة  ذاته 

بدأ الخوف من هواوي يتجلى يف آذار/ مارس من العام املاضي)أ ف ب (

األمريكية تسابق الزمن لتسجيل براءات اخرتاع بلغ 
عددها 16 ألفًا، ومنها 6 آالف خاصة باالتصاالت 
الالسلكية حتت خانة تكنولوجيا الـcdMa )بالنسبة 
باجليل  التكنولوجيا  هذه  عرفت  املستخدمني  إىل 
الثالث بداية واجليل الرابع الحقًا(. األخرية كانت 
تتيح نقل الداتا بسرعة كبرية خالفًا لـGSM. وبعد 
ظهور أول هاتف ذكي لشركة »أبل«، ارتفع الطلب 
على تكنولوجيا نقل الداتا أو اإلنرتنت عرب اهلاتف 
ارتفاعًا جنونّيًا، إذ أراد املستخدمون احلصول على 
تكنولوجيا تتيح هلم نقل البيانات السلكيًا بسرعة 
أكرب. مل يطل األمر، أخرجت »كوالكم« من عباءتها 
شرحية اتصاالت السلكية، مثلت قفزة نوعية يف 
سرعة نقل البيانات. وكان واضحًا أن »كوالكم« 
السوق  هذه  على  لالستحواذ  تّتجه  األمريكية 
أعضاء  قرر  بعدما  خصوصًا  الكبرية،  العاملية 
الثالث«  اجليل  شراكة  »مشروع   3Gppp منظمة 
 3Gللـ االتصاالت  شرحية  بيع  وحقوق  امتياز  أن 
من أحقية »كوالكم« )كل شركة هاتف تستخدم 
الشرحية اجلديدة عليها دفع املال لـ«كوالكم«(، 
الالسلكية  االتصاالت  تكنولوجيا  سيطرت  وهكذا 
موجودة  وأصبحت  العامل،  على  »كوالكم«  من 

تقريبًا يف كل األجهزة.
عندما طرقت »كوالكم« أبواب الصني للبدء ببيع 
واجهت  هناك،  الالسلكية  اتصاالتها  تكنولوجيا 

ثالث عقبات، إذ طلبت الصني:
- أن تكون قادرة على نشر هواتف تعمل خبدَميت 

.cdMa و GSM
تكنولوجيا  مقابل  االمتياز  رسوم  دفع  رفضت   -

cdMa اليت متتلكها »كوالكم«.
»كوالكم«  رقاقات  صناعة  أسرار  طلبت   -

اإللكرتونية.
الصني  جتريها  كانت  اليت  املفاوضات  أن  غري 
للدخول إىل جنة منظمة التجارة العاملية، منعتها 
وهكذا،  »كوالكم«.  على  القيود  تلك  وضع  من 
الصينية،  السوق  إىل  األمريكية  الشركة  دخلت 
االتصال  تكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة  جعلها  ما 
 3G الالسلكي هناك. ومنذ نشر الصني لشبكة الـ
أرباح  وصلت  املاضي،  العام  وحتى   2008 عام 

»كوالكم« من الصني إىل مليارات الدوالرات.
بداية الصراع

أعضاء  اجتمع  نوفمرب 2016،  الثاني/  يف تشرين 
منظمة 3Gppp »مشروع شراكة اجليل الثالث« يف 
األفضل الستخدامها  التكنولوجيا  نيفادا، الختيار 
 polar codinGالـ تقنية   :5Gالـ تطبيق  يف 
 low-denSity parity من قبل »هواوي« أو
بدأ  هنا  ومن  »كوالكم«.  قبل  من   check

جّددت  احلكومة اللبنانية  طلبها من  الواليات املتحدة  
أن تلعب دورًا يف إقناع  إسرائيل  بالقبول بآلية 
إىل  التوصل  أجل  من  اقرتحتها  اليت  التفاوض 
البحرية مع  الطريق إىل ترسيم احلدود  حل ميّهد 
إسرائيل بعد فشل املساعي اليت بذلتها  واشنطن  

منذ سنوات.
إسرائيل  على  فقط  يقتصر  ال  اخلالف  أن  إال 
البحري، فمن   1 والبلوك  أيضا  سوريا   بل يطال 
دمشق؟  مع  اخلالف  هذا  إلزالة  احلكومة  ستكلف 
مساحته  واحد  البلوك  أن  اخلرباء  معلومات  ويف 
1928 كيلومرتا مربعا يف حني أن مساحة البلوك 
تبلغ 1798 كيلومرتًا مربعًا، واالثنان حماذيان   2
للحدود وللبنان حصة من خمزونات  الغاز الطبيعي  

يف املنطقة احلدودية مع سوريا.
ال بّد من اإلشارة إىل أن احملادثات مع سوريا حول 
البلوك 1 و2 جرت أكثر من مرة ولكن من دون 
وساطة ال عربية وال أجنبية وكان قد مت التوصل 
إىل اقتسام احلصة لكل دولة يف اتفاق لبناني 
- سوري وقّع يف العام 1971 يف إهدن يف عهد 
الرئيس األسبق للجمهورية  سليمان فرجنية  وكان  
عبد احلليم خدام  ممثال للجانب السوري. وتضمن 
االتفاق املوقع حينها أكثر من ثغرة يف البلوكني 

1 و2 اكتشفتا فيما بعد.
ترسيم  بأن  يذكر  االتفاق  أن  من  الرغم  وعلى 
احلدود اللبنانية - السورية مت بالكامل، فإن لدى 
الدوائر املختصة معلومات تفيد بأن مساحة 900 
تعتربها  سوريا  فيما  لبنانية،  مياه  هي  كيلومرت 

تابعة هلا.
فشل لبنان يف معاجلة هذه الثغرة اليت تعود إىل 
18 سنة خلت على الرغم من حماولته خالل هذه 
الفرتة إجياد حل هلا املرة األوىل يف العام 2010 
و2011 عندما سعى الوزير  جان أوغاسبيان  إلجياد 
حل هلذه املسألة فلم يلق من اجلانب السوري إال 

وضع العصي بالدواليب.
السوري مبعاجلة  اجلانب  بإقناع   وفشلت  روسيا  
هذه النقاط فلم تلق أي جتاوب، علما بأن املسعى 
الروسي جاء بطلب من الرئيس  سعد احلريري  يف 

العام 2017. 
ولفت مسؤول بارز إىل أن هذه الثروة ال ميكن 
التنازل عنها لسوريا وجيب إجياد خمرج ملعاودة 
االتصال بها بعد تضخم أزمة  النازحني  وما تلقيه 
من عبء دميوغرايف واقتصادي وصحي ومنافسة 
يف بعض املهن اليدوية. فهل حتاول احلكومة حل 

هذا امللف أم حتيله إىل ظرف مناسب؟

مبعّدل  املنتظر  احلّل   »5G»الـ فكانت  اجلديدة، 
لوقت  الثانية  األلف من  واحدًا من  جزءًا  يساوي 
تراوح من 10 إىل 50 غيغا  االستجابة، وبسرعة 
ِبْت يف الثانية، علمًا بأّن كل 1 غيغا بت يساوي 
1000 ميغا بت، ما يعد نقلة هائلة يف سرعة نقل 
البيانات. لنقل مثاًل إّن سرعة الـ 4G لديك هي 10 
ميغا بت يف الثانية، يعين ذلك أّن حجم البيانات 
الذي ميكنك حتميلها يف الثانية الواحدة يبلغ 1.2 
 5Gميغا بايت يف الثانية، بينما تسمح تقنية الـ
)سرعة 10 غيغا بت( بتحميل 1.2 غيغا بايت يف 
الثانية الواحدة، ما يعين أنه سيصبح يف اإلمكان 

حتميل فيلم بوضوح كبري يف 3 ثواٍن فقط.

من سيتوىل ترسيم احلدود 
اللبنانية مع سوريا؟

خليل فليحان
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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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لن أبكي... حجرًا
بقلم نسرين خضرا ضاهر
لن أبكي حجرا احرتق أو تهدم أو بيع... 

لن أبكي شعبا أضاع سبل اجلهاد القويم اليت توصله اىل 
اخلالص...

لن أبكي عصرا تآمر فيه الظامل واملظلوم
لن أبكي ما ال يستحق البكاء!

ليست الشهادة من أجل احلق بشيء جديد على الكنيسة... 
اليت  للكلمة  اثنا عشر رسوال ماتوا شهادة للحق وشهادة 
عايشوها واختربوها... مل ُتنَب الكنيسة األم يف يوم واحد 
وما تضحيات اآلباء األولني اال خري شاهد أن احلق ال ميوت 
ونور احلياة ال ينطفئ ورمحة القدير ال تتغري، فالكلمة هو 

اهلل والكلمة من عند اهلل... واهلل أزلي!
لست بالهوتية ومل أدرس الدين أو الفلسفة، لكين تربيت 
منذ الصغر على حب اهلل وحب كنيسته ومن ميثلها. تعلمت 
الوفاء  كما  وتضحياتها  للكنيسة  الوفاء  وأبي  أمي  من 
بيت  من  خترجت  الكنيسة.  هذه  بأبناء  امللتزمني  لكهنتها 
أهلي مؤمنة بتعاليم الكنيسة وحافظة هلا. »هذا بيت اهلل« 
رددت أمي علينا حني كانت تصطحبنا اىل الكنيسة. وأمام 
»املعبد الصغري« يف زاوية منزلنا، ركعنا كل ليلة لنصلي 
سوية املسبحة الوردية. هكذا نقشت أمي يف صخرة قلوبنا 

كلمات االجنيل، حمبة اهلل وحمبة القريب.
كربت وحفظت االمانة فالكنيسة أمنا وكهنتها أباؤنا.. أيقنت 
أنهم بشر مثلنا يسعون، كما حنن نسعى، اىل الكمال عمال 
السماوي  أباءكم  أن  كما  كاملني  »كونوا  املسيح  بوصية 
مثلنا  فيتوبون  مثلنا  ويندمون  مثلنا  خيطئون  هم  كامل«. 
غمرنا  قد  واهلنا  ربنا  كان  فاذا  واخلري،  الصالح  ويعملون 
برمحته، فمن حنن »لنرجم باحلجارة« بيت اهلل؟  ألفا سنة 
مضت وتعاليم الكنيسة حية، ليست حية باحلجر بل فينا، 
اليت  الرسالة  على  الكهنة  مع  املؤمتنني  النور  أبناء  حنن 
أودعت لنا... حنن بيت اهلل وحنن نرشق أنفسنا باحلجارة.. 
فلماذا اذا نبكي صرحا كنسيًا أو ندين كاهنا أو نقرر من 

هو الصاحل ومن هو اخلاطئ؟
املسيح يف وسط الكنيسة فال تتزعزع وأبواب اجلحيم لن 
وهو  جسده  والكنيسة  الكنيسة  يف  هو   ... عليها  تقوى 
دائما قوي ومهما تعددت العيوب أو املشاكل فهي تتحلى 
به ألنه مجاهلا وجوهرها. لقد قال بولس الرسول »جاهدت 
اجلهاد احلسن، أكملت السعي فكان لي الرب« وهكذا جياهد 
اجلميع لكي خيلصوا مهما كانوا ومهما كانت رسالتهم يف 
املسيح  واحدة.  والوجهة  للخالص  كلنا نسعى  ألننا  احلياة 
علمنا حمبة الكنيسة هو الذي مات من أجلها »أموت ألجلها 

فتحيا«.. 
وقديسنا؟  أبائنا  تضحيات  من  اليوم  الكنيسة  أبناء  أين 
الكنيسة  أبناء  واميان وعنفوان  اليوم من صالبة  أين حنن 
األولني؟ لكل عصر مشاكله وحتدياته، وما تواجهه كنيستنا 

اليوم نقف بوجهه بالصرب واحملبة والصالة.. 
أين حنن اليوم من املعجزات اليت قام ويقوم بها قديسونا 
واخلدمات الروحية اليت يؤديها كهنتنا واملظلة االميانية اليت 

تلفنا بها كنيستنا؟
واشتعلت  باريس  العذراء يف  السيدة  كاتدرائية  اشتعلت 
احلزينة  املواقف  واملؤيدة...  الداعمة  املواقف  معها 
والفرضيات  التساؤالت  تطرح  اليت  املواقف  والشاجبة... 
دموع  وأمطرت  ختريبية...  أو  ارهابية  أعمال  حول  املبطنة 
العامل من كل حدب وصوب... دموع عجزت عن امخاد تلك 
النار اليت التهمت جدران واعمدة الكاتدرائية العظيمة.. هل 
أبناء  بكنيستنا، حنن  والتزامنا  امياننا  عليه  أضحى  ما  هذا 

الرجاء؟
والكتب  ُدمرت  الكنائس  من  كم  املؤمن  أيها  نسيت  هل 
وبقيت  ت  ُبرترِ وااليادي  ُقطعت  والرؤوس  ُأحرقت  الروحية 
كلمة االجنيل حية؟ هل نسيت ايها املؤمن من مات من آباء 
الكنيسة دفاعا عن اميانهم؟ هل نسيت كيف محل القديسون 
صليبهم يف وجه الرياح الرافضة لتعاليم الكنيسة فكان هو 

ثباتهم وبه كانت هلم احلياة االبدية؟
حتتويه  ال  يقوينا  ومن  يقوينا«  بالذي  أقوياء  »أننا  نسينا 
أحجار معبد أو مزار... هو كلمة احلق والنور واحلياة يعيش 
هو  األزلية!  الكلمة  باحلياة...  النابضة  االجنيل  كلمة  يف 
الفرح على وجوه االطفال اذا ما ابتسموا ويف رجاء مريض 
اخضرار  ويف  احلياة  يبعث  االنهر  مياه  يف  هو  ضارع... 
حني   الفقراء  أعني  يف  االمل  هو  اجلميلة...  األشجار 

يصلون... هو يف كل مكان...
لن أبكي كنيسة احرتقت ولن أبكي التاريخ الذي شهدته... 
نضرع  وأنت  أنا  هو  ومكان،  زمان  كل  من  أكرب  فاالميان 
نار  قلوب،  قلوبنا...  هياكل  الساكن  االله  أمام  ونصلي 

اجلحيم وظلمته لن تقوى عليها ألنها هياكل نور ! 

أمريكا يف مواجهة إيران: ماذا بعد الفشل االولي؟
أمـني حطيط

وهو  أنفاسه  حيبس  العامل  يكاد 
جرس  صوت  صوتني:  أحد  ينتظر 
هاتف  ترامب  يرّن ويكون املتصل 
من املسؤولني ال إيران يني ليسجل 
اسرتاتيجية  يف  انتصارًا  ترامب 
للخصم  م  املرغرِ التصاعدي  الضغط 
أو صوت  واإلذعان،  اخلضوع  على 
القذائف األمريكية املتعددة األنواع 
على  تنهار  واألحجام  والعيارات 
تدمري  قبل  إرادتها  لتدمري  إيران 
حجرها وقتل بشرها. فأمريكا اليت 
على  إيران  بإرغام  النفس  مّنت 
االقتصادية  احلرب  نتيجة  اإلذعان 
الظاملة واخلانقة اليت بدأتها ضّدها 
منذ سنة تقريبًا تشعر اآلن بالضيق 
ألّن إيران استمّرت صامدة متمسكة 
ال  الوطنية  وكرامتها  حبقوقها 

يرهبها تهويل أو أكثر منه.
لقد باتت أمريكا حباجة ألحد هذين 
وما  مدفع  او  هاتف  الصوتني 

من  الغربية  املصاحل  باقتالع  إال  تنتهي  وال  تتوقف  ال  استنزاف 
املنطقة.

أتباعها  تساقط  احتمال  أّن  تعلم  أمريكا  فإّن  ذلك  اىل  وإضافة 
احتمال  هو  قصرية،  مهلة  يف  احلرب  حتسم  مل  إذا  املنطقة  يف 
مرّجح حيث سيكون أشبه بتساقط أحجار الدومينو، ثم أّن أمريكا 
تعلم أّن صيغة التحالفات الدولية القوية اليت استندت اليها يف 
يف  العراق  ما  حّد  واىل  و أفغانستان   يف  اخلليج   األخرية  حروبها 
اّن هذه الصيغة ليست يف متناول يدها بعد أن أبدت  أوروبا    ،
استعدادها حلرب  وعدم  إيران  حيال  األمريكية  لل سياسة   رفضها 
مع إيران، وانسحبت مصر من  الناتو  العربي ووهن َمن تبقى معها 

جاهز للحرب.
لكّل ما تقّدم، باتت فكرة احلرب كابوسًا ألمريكا وليس كما يرّوج 
البعض ممن يشتهونها ويقولون بأنها باتت احلّل الوحيد والسريع 

الذي ستلجأ إليه أمريكا للسيطرة على املنطقة برّمتها.
نرى اّن أمريكا اليت تهّدد وتزبد وترعد هي يف احلقيقة  وعليه… 
ختشى احلرب أكثر من أّي وقت مضى، ألنها غري واثقة من حتقيق 
املطلوب فيها، ال بل إنها قد تذهب هيبتها وتوقع فيها خسائر ال 
تقّدر اآلن أحجامها، وتعطل مفاعيل احلرب االقتصادية اليت تشنها 
أعدائها دون هوادة خاصة الصني وروسيا وحمور املقاومة  على 
حربًا ال ميكن التكّهن بنهايتها نظرًا لعجز أمريكا عن حسمها مهما 
امتلكت من قوة ألنها حرب من أجيال مركبة بني الثالث واخلامس 
مرورًا بالرابع وهي تعلم أّن التأخر يف حسمها سيفاقم من خسائرها 
أكرب من  إّن حجمها سيكون يف حجم  الذي جيعلنا نقول  احلّد  اىل 
أّي حرب سبقت، ثم ال ننسى اّن هذه احلرب اذا وقعت فستكون 
متزامنة مع مواجهات أخرى تنخرط فيها أمريكا مع كّل من الصني 
وروسيا و كوريا الشمالية ، مواجهات مل تستطع أمريكا أن حتقق يف 
أّي منها شيئًا مما تطلبه ما ميكن من القول بأنها حتى اآلن فاشلة 

على تلك اجلبهات.
ومن جهة أخرى ستجد أمريكا أّن الرتاجع عن احلرب سيكون فيه 
ما  األمريكي  الوضع  الثغرات يف  أنه يكشف  أيضًا خاصة  خسارة 
مواجهتها  يف  والتشدد  الثغرات  هذه  استغالل  من  األعداء  ميّكن 
مستقباًل، ما يعين أّن قرار الرتاجع عن احلرب هو كقرار مؤمل ال خيلو 

من خسائر. وهنا يطرح السؤال أّي السبل ستسلك أمريكا؟
لقد أدركت أمريكا اآلن اّن إخضاع إيران ليس باألمر السهل وأنه 
غري ممكن اآلن وعلى أّي من السبيلني حرب اقتصادية او حرب 
الصوتني  من  أّي  مساع  تنتظر  او  تراهن  ال  أن  وعليها   ، نارية 
أّيًا من األرباح  اللذين تنتظر!؟ وأنها ليست يف موقع ختتار فيه 
حتقق، بل هي يف موقع ونقوهلا بكّل ثقة، باتت يف موقع يفرض 
عليها اعتماد سياسة حتديد اخلسائر وهي  السياسة  اليت يلجأ اليها 
كّل من فاته سوق الربح األكيد ودخل يف مرحلة  العجز  والكساد 
وتشّتت احللفاء واألصدقاء عنه، واحلرب تفاقم اخلسارة طبعًا لذا 
قرع  رغم  مستبعدة  اللحظة  حتى  تعترب  السليم  املنطق  يف  فإنها 

طبوهلا والصخب والقمم والتحشيدات اليت جتري من أجلها.
منذ  أمريكا  مع  املواجهة  إدارة  برباعتها يف  إيران  أّن  وهكذا جند 
أن انسحب ترامب من  االتفاق النووي  معها، رحبت حتى اآلن مبا 
اظهرته من قوة وعنفوان وجّنبت املنطقة والعامل حتى االن حربًا 
تدمريية كربى فكان أداؤها مصداقًا للقاعدة الشهرية »اذا أردت 
السالم فاستعّد للحرب«، أما دعاة الضعف واالرتهان كما والذين 
األمر  الفاشلة فإنهم لن جينوا من  زالوا يلهثون وراء حروبهم  ال 
إال اخلسائر املادية واملعنوية وعلى شتى الصعد واألشكال ولن 
تسعفهم قمم تعقد للتحشيد للحروب فهم وقممهم أعجز من أن 

يدخلوا حربًا ينتصرون فيها.

سيرتتب عليهما من سلوك إيراني يصّب يف مصلحتها يف معرض 
والسياسية يف  والعمالنية  االسرتاتيجية  البيئة  تهيئة  إىل  سعيها 
إلطالقها  أمريكا  تتحّضر  اليت  القرن  تصفية  عن  لإلعالن  املنطقة 
واإلعالن عن مضمونها يف النصف الثاني من حزيران/ يونيو املقبل، 
واليت ترى أمريكا أّن سكوت إيران أو تعطيل معارضتها هلا شرط 
ال بّد منه لنجاحها. وفضاًل عن ذلك فإّن أمريكا حتّمل إيران وحمور 
املقاومة مسؤولية مساندة سورية للصمود وهزمية العدوان الكوني 
الذي استهدفها، والذي كانت أمريكا تعّول عليه الستباحة غربي 
آسيا ومشالي أفريقيا والسيطرة بعد ذلك على العامل كله يف إطار 

نظام أحادي القطبّية تسعى إليه.
خضوع إيران واستسالمها لإلرادة األمريكية بات مهّمًا للغاية  إذن… 
احلقبة  يف  أمريكا  توصلت  أن  بعد  خاصة  األمريكي  احلساب  يف 
األخرية اىل حصر أعدائها األساسيني بثالثة وتشكلت لديها قناعة 
نهائية اّن هؤالء الثالثة يعتمدون سياسات ومواقف تعّطل عليها 
بالرتتيب  وصنفتهم  بثرواته،  والتحكم  العامل  قيادة  اىل  سعيها 
التالي: الصني أواًل ثم روسيا وإيران، وترى أمريكا اّن البدء يف 
مواجهتها  هلا يف  نوعية  قفزة  وإخضاعها سيشكل  إيران  مواجهة 
عن  سُيغنيها  إيران  سقوط  أّن  وترى  والصني،  روسيا  من  لكّل 
مواجهة روسيا ألّن هذا األمر سيمّكنها من إكمال حلقة احلصار على 
روسيا وعزهلا وجعلها واهنة اسرتاتيجيًا. من هنا تأتي أهمية حرب 
أمريكا على إيران، احلرب اليت تتمّنى أمريكا أن تبقى يف اإلطار 
االقتصادي على حّد ما قال ترامب مؤخرًا، وأن حتقق هلا ما تريد 

دون احلاجة اىل احلديد والنار.
فاملواجهة احلالية بني أمريكا وإيران ليست شأنًا عابرًا، أو خالفًا 
جناح   يوم  إىل  جذوره  متتّد  هو صراع  بل  أو صدفة،  عفوًا  نشأ 
باملتغرّيات  ربطًا  أهميته  وتتصاعد  إيران  يف  اإلسالمية   الثورة 
ونكاد  ألمريكا،  تابع  او  عدّو  بني  العامل  دول  وتصنيف  الدولية 
نقول إّن املواجهة مع إيران باتت يف ذهن غالة الصقور األمريكيني 
اليوم مسألة اسرتاتيجية عليا ال تعلوها مسألة، وإنها قضية يرتتب 
فيها  أمريكا  وموقع  الدولية  العالقات  وجهة  حتديد  نتائجها  على 

مستقباًل.
لكن املأزق األمريكي يبدو اليوم أكرب مما توقعت أو ظّنت الفئة 
بأمرين  احلّد، مأزق يتمثل  باألمور اىل هذا  اليت دفعت  املسؤولة 

اثنني:
ـ األول فشل احلرب االقتصادية حتى اآلن يف اقتياد إيران اىل 
طاولة اإلذعان ألمريكا واالستسالم ملشيئتها، وبالتالي فإّن صوت 
ولن  مل  اإليرانيون،  املسؤولون  ويؤكد  يبدو  كما  اهلاتف  جرس 
يأتي مهما طال انتظار ترامب ومعاونيه، فإيران متلك من العنفوان 
من  مينعها  ما  وبقّوتها  وبالنفس  باحلق  والثقة  الوطنية  والكرامة 

االتصال والذهاب اىل تفاوض اإلذعان.
ـ أما الثاني فيتمثل يف خشية أمريكا من الدخول يف حرب مع إيران 
ال حتقق النتائج املرجّوة يف مهلة معقولة، خاصة أّن هناك عناصر 
رئيسية ترّبر هذه اخلشية وتلزم أمريكا باحلّد من االندفاع يف احلرب 
النفسية اليت بدأتها وجعلت األمور عربها تتحرك على حافة اهلاوية، 
دون أن تكون هناك ضمانات أكيدة إلبقاء الوضع حتت السيطرة 

ومنع االنزالق اىل احلرب احلقيقة الواسعة.
ما  ورغم  هائلة،  عسكرية  قدرات  من  متلك  ما  كّل  رغم  فأمريكا 
حرب  أّي  إيران يف  ضّد  امليدان  زّجه يف  على  قادرة  أنها  يظّن 
تشّنها عليها، أمريكا هذه تعلم حقائق مرعبة عن القدرات اإليرانية 
العسكرية الذاتية والتحالفية، كما أنها تعلم أّن مسألة حسم احلرب 
بل  ال  مؤكدًا،  او  ليس سهاًل  أمر  إيران  على  االستسالم  وفرض 
قد يكون املؤكد غرق أمريكا وأتباعها يف املنطقة يف وحول حرب 
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املصارف تفرض عموالت على السحب النقدي

عدد  زبائن  فوجئ 
من املصارف، يف 
املاضية،  األيام 
عموالت  بفرضها 
عليهم،  جديدة 
عمولة  أبرزها 
باأللف   2 مبعدل 
على  باأللف   4 و 
سحب  عملية  كل 
وعمولة  نقدي، 
على تسديد قيمة 
باللرية  الشيكات 
بقيمة 1500 لرية، 
رفع  عن  فضاًل 
العمولة على قيمة 
الشيكات بالدوالر 
دوالر   1.5 إىل 
االعتمادات  وعلى 
وباقي  املستندية 

بالعملة اليت أودعها فيها.
ويف السياق ذاته، الحظ الزبائن أن املصارف 
بدأت تفرض عمولة تسديد الشيكات باللرية 
اللبنانية بقيمة ترتاوح بني 1000 لرية على 
األمر  هذا  أثار  لرية.   1500 أو  شيك  كل 
الكثري من االستغراب، إذ إن عمولة تسديد 
الشيكات بالدوالر مرّبرة بأن التداول بالعملة 
القواعد  عن  خمتلفة  لقواعد  األجنبية خيضع 
املتعلقة بالتداول بالعملة احمللية، وبالتالي 
فإن املقاصة على الشيكات بالدوالر ترّتب 
كلفة على املصارف ويتم حتميل جزء منها، 
إن مل يكن كّلها، للزبون، لكن ما هي الكلفة 
املرتتبة على مقاصة التداول بشيكات العملة 

احمللية، وملاذا يتم فرض عمولة عليها؟
ومن الالفت أن املصارف جلأت يف األسابيع 
اليت  العموالت  أنواع  املاضية إىل رفع كل 
تتقاضاها من الزبائن، سواء كانوا أفرادًا أو 
مؤسسات أو شركات. وهذه العموالت تأتي 
فوق ارتفاع أسعار الفائدة املفروضة على 
القروض وعلى التسهيالت املصرفية وفتح 
االعتمادات، ما يؤدي عمليًا، إىل رفع الكلفة 

على القطاع اخلاص واألسر.

    املصارف تسعى إىل زيادة إيراداتها وإىل تقييد 
حرية سحب النقد

حبسب املتابعني، فإن غالبية هذه اإلجراءات 
تقع يف إطار واحد، هو السياسة النقدية اليت 
ينتهجها مصرف لبنان. فهو بوصفه اهليئة 
املالية،  املؤسسات  على  والرقابية  الناظمة 
عليه أن يرسم احلدود الالزمة للمصارف، إال 
النقدية  أولوياته  أنه يلغي كل ذلك ضمن 
أجل  من  املصارف  حماباة  تستوجب  اليت 

حتفيزها على استقطاب الدوالرات.
أرباحًا  ترتجم  اليت  احملاباة  هذه  كل  ورغم 
ارتفاع  ورغم  العام،  باملال  ممولة  إضافية 
معدالت  إىل  الودائع  على  الفوائد  أسعار 
قياسية مل يشهدها لبنان على مدى العقدين 
األخريين، إال أن املصارف ليست قادرة على 
بالدوالر  الرأمسالية  التدفقات  استقطاب 
لبنان،  اخلارجة من  الدوالرات  بكمية تغّطي 
وهو ما يعرب عنه عجز ميزان املدفوعات بقيمة 
ملياري دوالر يف الفصل األول من السنة 
فقط  يعرب  ال  العجز،  هذا  أن  غري  اجلارية. 
لبنان  يف  األموال  أصحاب  ثقة  تراجع  عن 
أيضًا  يدّل  بل  املصريف،  بالقطاع  واخلارج 
احتياطات مصرف  على »تدهور ما« يف 
مليارات   3.6 بقيمة  تراجعت  اليت  لبنان 
احتياطات  أشهر. كانت  دوالر خالل مخسة 
مصرف لبنان 34.6 مليار دوالر يف تشرين 
األول 2018، وتراجعت يف آذار 2019 إىل 

31 مليار دوالر.

محمد وهبة

املصارف بدأت تفرض عمولة تسديد الشيكات باللرية اللبنانية بقيمة ترتاوح بني 
1000 لرية و1500 لرية )مروان بوحيدر(

العمليات املصرفية…
السوق  يف  الدوالرات  شّح  موجة  ظل  يف 
املالية، باشرت املصارف بفرض قيود على 
السحوبات النقدية وعلى حتصيل الشيكات 
باللرية اللبنانية. فمنذ أسابيع قليلة، بدأت 
نوع  من  عموالت  الزبائن  بتكليف  املصارف 
مطبقة.  عموالت  رفع  إىل  باإلضافة  جديد، 
كان  وإن  اجلديدة،  العموالت  فرض  مبدأ 
يرتاوح يف حّدته بني مصرف وآخر، إال أن 
القيود  من  نوع  أنه  على  فّسروه  الزبائن 
اليت تفرضها املصارف املركزية والتجارية 
ما  العموالت،  هذه  أبرز  من  األزمات.  أيام 
بدأت تفرضه غالبية املصارف على السحب 
النقدي. بعضها فرض أن تكون هذه العمولة 
2 باأللف من قيمة كل عملية، وبعضها اآلخر 
إىل  رفعتها  وأخرى  باأللف   3 معدل  اعتمد 
املصارف  بعض  عمدت  كذلك،  باأللف.   4
إىل حتديد سقف لألموال املسحوبة اخلاضعة 
للعمولة كأن ال تقّل عن 5000 دوالر أو 10 

آالف دوالر…
العموالت،  مل يكن واضحًا اهلدف من هذه 
أمرين:  إىل  تسعى  املصارف  أن  سوى 
تعويض اخلسارة الفائتة من أرباحها الناجتة 
من رفع ضريبة الفوائد من 7% إىل %10 
بدء  قبل  مضاعفة،  أرباحًا  حتّقق  أنها  )رغم 
أسعار  رفع  نتيجة  الضريبة،  رفع  تطبيق 
الفائدة(، ووضع قيود على السحب النقدي 
الفروع  يف  الدوالرات  يف  النقص  بسبب 
املصرفية، وخصوصًا أن املصارف شهدت 
على  الزبائن  من  طلبًا  وجيزة  فرتة  قبل 
تكن  مل  أنها  إال  بالدوالر،  النقدي  السحب 
قادرة على تلبية الطلب اإلمجالي. وحبسب 
هذا  يف  السبب  فإن  مصرفية،  مصادر 
الشّح، أن الشركة اليت تشحن الدوالرات من 
اخلارج بدأت تقّنن تزويد السوق بالدوالرات 
واضحة،  مربرات  أي  دون  من  النقدية 
تاركة خلفيات هذا األمر إىل التكهنات يف 
السوق اليت انتشرت بني موظفي املصارف 
يشري  كان  قليل  غري  عدد  مثة  والزبائن. 
إىل أن هذه الشركة مل يعد لديها دوالرات 
تريد  ال  أنها  عن  حتدثوا  وآخرون  كافية، 
التفريط بالكميات اليت يف حوزتها طاملا أن 
الطلب على السحب النقدي متزايد يف هذه 
الشركة  بدأت  احلالتني،  كلتا  يف  الفرتة. 
بتقنني تزويد السوق )مصارف وصرافني( 
مثة  لكن  الدوالرات.  من  الكافية  بالكميات 
تفرض  الشركة  أن  إىل  أشاروا  مصرفيني 
عموالت على املصارف، ما دفع هذه األخرية 
إىل حتميل الزبائن كلفة السحب، علمًا بأن 
دخل  وال  املصرف  عاتق  على  الكلفة  هذه 
وديعته  حتصيل  يريد  إنه  إذ  بها،  للزبون 

 أنقرة توّسع رهاناتها يف شرقّي الفرات:
حنو صفقة مع »قسد« برعاية واشنطن؟

على خالصة واحدة مفاُدها عدم وجود أي اتصاالت 
بني الدولة السورية و«اإلدارة الذاتّية« يف الوقت 
الراهن. األمر الذي يؤكده عاكف بالقول: »ال يوجد 
أي شيء جديد على صعيد احلوار مع النظام. األمور 
على حاهلا كما كانت«. يف الوقت نفسه، يشري 
عاكف إىل أن »واشنطن تستمر يف التواصل مع 
املنطقة  احلساسيات )يف شأن  إزالة  بغية  أنقرة 
اآلمنة(. حتى اآلن ال توجد نتائج إجيابية ملموسة. 
يف  تغريًا  نلمس  ال  لكننا  مستمرة،  االتصاالت 
»الرئيس  أن  الفتًا  وبدا  الرتكية«.  السلوكيات 
رياض  الدميقراطية«،  سوريا  جمللس  املشرتك 
من  أّي  تطورات  على  التعليق  عن  امتنع  درار، 
مع  واحلوار  أنقرة،  مع  )املفاوضات  املسارين 
التجاوب  دمشق(. وبرغم ما يعرف عن درار من 
مع وسائل اإلعالم، فقد رّد على أسئلة »األخبار« 

بالقول: »أعتذر، ال إجابات لدّي«.
وليس من الواضح ما إذا كان حتّفظ درار نابعًا من 
عدم اّطالعه على التفاصيل، أو مرتبطًا باإلشكاليات 
ملف  الذاتية« يف  »اإلدارة  مناطق  تعيشها  اليت 
العشائر على وجه اخلصوص )راجع »األخبار«، 10 
أيار 2019(. وُيعّد درار ممثل املكّون العربي يف 
»الرئاسة املشرتكة«، وتذهب بعض اآلراء إىل عّد 
مشاركة هذا املكّون يف »صناعة القرار« معدومة، 
أو شبه معدومة. وتعكس الصفحة الرمسية لدرار 
على »فايسبوك« عدم رضى عن قرار مهم اّتذته 
مبحصوَلي  يتعلق  أيام،  قبل  الذاتية«  »اإلدارة 
القمح والشعري، وقد يكون من شأنه إضفاء مزيد 
و«الذاتية«  دمشق  بني  العالقة  على  التوتر  من 
هذا  على  رمسي  تعليق  تقديم  عن  درار  )امتنع 
األمر أيضًا(. وأعلنت »اإلدارة الذاتية« قبل أيام 
أنها ستتسلم »كامل إنتاج الفالحني من القمح«، 
ولن تسمح بـ«تصدير الشعري خارج مناطقها، إال 
من طريق شركة تطوير اجملتمع الزراعي«. وليس 
منع  اخلطوة  هذه  من  اهلدف  كان  إذا  ما  معلومًا 
توريد القمح والشعري إىل مناطق سيطرة احلكومة 
أن  أو  جديدة،  تصعيدية  خطوة  يف  السورية 
توريد  احتكار  يف  »الذاتية«  برغبة  مرتبط  األمر 
من  املكاسب  وجين  االسرتاتيجيني،  احملصولني 
ورائهما على حساب املنتجني. وحّددت »الذاتية« 
والشعري  بـ150 لرية،  القمح  سعر شراء حمصول 
احلكومة  كانت  فيما  الواحد،  للكيلو  لرية،  بـ100 
كيلو  لشراء  لرية   185 حددت سعر  قد  السورية 
على  الواحد  للطن  لرية  ألف   35 )بزيادة  القمح 
سعر »اإلدارة الذاتية«(، و130 لرية لشراء كيلو 

الشعري )بزيادة 30 ألفًا للطن الواحد(.
على املقلب اآلخر، تشري معلومات متقاطعة حصلت 
عليها »األخبار« من مصادر عدة إىل فتح مزيد من 
خطوط التواصل )غري املعلن( بني دمشق وأنقرة. 
وبرغم العداء الكبري بني اجلارين اللدودين، فإن 
»القنوات األمنية على وجه اخلصوص قد نشطت يف 
الشهرين األخريين«، وفقًا ملا تؤكده املعلومات. 
يأتي ذلك برغم استمرار املواجهات العسكرية )غري 
املباشرة( بني الطرفني. وكانت منطقة تل رفعت 
)ريف حلب الشمالي( قد شهدت قبل قرابة أسبوع 
معارك جنمت عن حماولة اجملموعات احملسوبة على 
أنقرة تغيري خطوط السيطرة )راجع »األخبار« 10 
»جيب  معركة  معطيات  تؤّشر  فيما   ،)2019 أيار 
لـ«هيئة  اإلمداد  خطوط  أنقرة  فتح  على  إدلب« 
ضد  معها  املتحالفة  واجملموعات  الشام«  حترير 
ذاته،  الوقت  يف  وحلفائه.  السوري  اجليش 
تفيد املعلومات بانعقاد اجتماعات بني مسؤولني 
روسي،  أتراك، حبضور  وآخرين  أمنيني سوريني 
ولواء  منطقة كسب  بني  احلدودي  الشريط  على 
إمسنيت  جدار  بناء  أنقرة  وتواصل  اإلسكندرون. 
إن  املعلومات  تقول  فيما  املنطقتني،  بني  عازل 
بل  السابق،  احلدودي  الشريط  يلتزم  »اجلدار مل 
توّغل داخل منطقة كسب يف بعض النقاط، يف 
مقابل تراجعه يف نقاط أخرى مبساحات مساوية«. 
إىل  مرارًا  »سعوا  األتراك  أن  املعلومات  وتؤكد 
الشريط  على  جيرونها  اليت  التبديالت  تثبيت 
بعض  بتواقيع  مذّيلة  رمسية،  غري  مكتوبة  بصيٍغ 
املسؤولني احملليني يف منطقة كسب، لكن تلك 

ع أي ورقة«. احملاوالت باءت بالفشل، ومل توقَّ

صهيب عنجريني
تتتاىل التطورات غري املعلنة يف ملّف بالغ التعقيد، 
و«قسد«.  وأنقرة،  دمشق،  األساسيون  أقطابه 
وفيما تزداد الفجوة بني مؤسسات الدولة السورية 
و«اإلدارة الذاتية«، تشري املعطيات إىل خطوات 
إىل األمام، تقطعها املسارات التفاوضية ألنقرة، 

مع كّل من الطرفني على ِحدة
صوغ  إلعادة  الكواليس  وراء  السباق  يستمّر 
ُأسس  وفق  السوري،  والشرق  الشمال  معادلة 
حراك  مثة  الصورة،  به  توحي  ملا  وخالفًا  جديدة. 
مالمح  وبدأت  شهور،  قبل  عجلته  دارت  متسارع 
بعض خُمرجاته يف التمظهر أخريًا. أوضح املالمح 
دمشق  بني  ما  التباعد  بازدياد  يشي  اآلن  حتى 
و«اإلدارة الذاتية«، اليت تتوىّل مسؤولية »إدارة 
لسيطرة  اخلاضعة  سوريا«،  وشرق  مناطق مشال 
»قوات سوريا الدميقراطية/ قسد«. يف املقابل، 
يعكس األداء الرتكي رغبًة يف استنساخ األسلوب 
األمريكي يف اللعب على التناقضات، سعيًا إىل 
حتقيق املكاسب يف ملّف »شرقّي الفرات«. ال يزال 
نهج واشنطن قائمًا يف الدرجة األوىل على »إدارة 
الصراع« بني »حليفَتيها«، أنقرة و«قسد«، فيما 
تركيا املستجد يف تفصيل جوهري،  خيتلف نهج 
قواُمه اللعب على وترين، بني نقيضني تعاديهما، 
هما دمشق و«قسد«. ويبدو أن دخول أنقرة على 
خط االستثمار يف التناقضات أسهم ــــ إىل جانب 
ــــ يف زيادة اجلفاء بني دمشق  النهج األمريكي 

و«اإلدارة الذاتية«، وجتميد اخلطوط بينهما.
واشنطن  بني  احملادثات  مسة  أن  رغم  وعلى 
املراوحة  هي  اآلمنة«  »املنطقة  شأن  وأنقرة يف 
املؤكدة  املعلومات غري  أن بعض  إال  اآلن،  حتى 
على  مدّوية«  »مفاجآت  حدوث  احتمال  إىل  تشري 
هذا الصعيد. تقول املعلومات املذكورة إن العمل 
مستمر على رسم مالمح »صفقة ُكربى« بني أنقرة 
اآلمنة«،  »املنطقة  تتجاوز  الذاتية«،  و«اإلدارة 
كامل  يف  الكردية«  »املسألة  هيكلة  إعادة  إىل 
اإلقليم. أبرز ما تتضمنه الصفقة: »إطالق سراح 
الزعيم الكردي عبد اهلل أوجالن، يف مقابل التزام 
الوحدات الكردية )YPG( مجلة إجراءات ُتسهل تنفيذ 
أنقرة،  بها  تطالب  اليت  األمنية  املنطقة  مشروع 
وتعيد صوغ معادلة شرقّي الفرات مبا ينسجم مع 
املصاحل الرتكية«، وفقًا ملا تؤكده مصادر سورية 
املصادر  تذهب  لـ«األخبار«.  رمسية  غري  كردية 
بعيدًا حّد وضع إطار زمين لبدء التنفيذ، هو شهر 
واحد، حبيث »يستبق موعد إعادة انتخابات بلدية 
إسطنبول«. تفرتض هذه املعلومات اخنراط »حزب 
»الصفقة«.  يف  الرتكي  الدميوقراطي«  الشعوب 
بـ«حزب  مرتبط  »الشعوب«  إن  أنقرة  وتقول 
العدالة  »حزب  ويعّده  الكردستاني«،  العمال 
والتنمية« شريكًا لـ«حزب الشعب اجلمهوري« يف 
معركة إسطنبول االنتخابية. ووفقًا هلذه الفرضية، 
سيكون على »حزب الشعوب« حّث ثالثة ماليني 
ناخب كردي على دعم مرّشح »العدالة والتنمية« 
يف املعركة االنتخابية )23 حزيران(، متهيدًا لقلب 
املوازين، وضمان بقاء مفتاح إسطنبول يف قبضة 

»العدالة والتنمية«.

    تؤكد املعلومات أن »القنوات األمنية« تنشّطت 
أخريًا بني أنقرة ودمشق

ترى مصادر تركية معارضة أن »إقدام )الرئيس 
الرتكي رجب طيب( أردوغان على خطوة من هذا 
العيار )إطالق سراح أوجالن( أمٌر مستبعد، أيًا تكن 
املكاسب املوعودة«. وتعتقد املصادر أن »أقصى 
ما ميكن احلديث عنه حتسني ظروف اعتقال أوجالن«. 
»العالقات  باسم  املتحدث  عاكف،  كمال  أما 
اخلارجية يف اإلدارة الذاتية«، فيقول لـ«األخبار« 
إن »اإلدارة ال متتلك أي معلومات عن هذا األمر«. 
ومن املسّلم به أن قيام مفاوضات حول ملف بهذا 
الوزن، يقتضي اخنراط أطراف متعددة فيه، على 
اخنراط  ُيستبعد  فيما  وموسكو،  واشنطن  رأسها 
طهران يف هذا الشأن )برغم حساسية »املسألة 
الكردية« إيرانيًا(. وحتتفظ أنقرة خبطوط مفتوحة 
باستمرار مع القطبني العامليني، األمر الذي خيّوهلا 

دخول لعبة التناقضات بني دمشق و«قسد«.
وجُتمع مصادر سورية عدة حتدثت إليها »األخبار« 
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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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كال   السيد  بانكستاون  كانرتبري  بلدية  رئيس  اقام 
عصفور حفل إفطار رمضاني يف صالة سمرالند غولد 

وذلك مغرب يوم الخميس من االسبوع املاضي.
كانرتبري  بلدية  عضو  فقراته  قدم  الذي  والحفل 
جورج  االعضاء   حضره  الحايك،  بالل  بانكستاون 
هدى  ومحمد  حريقة  وراشيل  داوني  وليندا  زخيا 
واليكس كوسكوف وناديا صالح وستيف تانتيفسكي 
ومحمد زمان، السفري الفلسطيني عزت عبد الهادي، 
باكستان  عبد  عام  بهاتو ممثال قنصل  نبيل بوكس 
صالح  خضر  فني،  جوليا  النائبة  يوسفاني،  املجيد 
التعددية  النائب جهاد ديب، رئيس مفوضية  ممثال 
الثقافية يف نيو ساوث ويلز جوزيف البوستا، نائب 
البلدية  وعضو  كرنيب  علي  ليفربول  بلدية  رئيس 
جو  بايسايد  بلدية  رئيس  نائب  حدشيتي،  طوني 
عواضة، نائب رئيس بلدية جورجز ريفر سام املري، 
سام اسكندر ممثال رئيس بلدية اينر ويست، كيان 
بلدية  من  فريغسون  اندرو  فريفيلد،  بلدية  من  لي 

كندا باي وعال حامد من بلدية كامربالند..
ويوسف  زيدان  ومالك  صايف  يحيى  املشايخ  كما  
سليمان  وشادي  حمصي  وبالل  ماليز  وايمن  نبها 
طاهر  الشيخ  ومثل  الحكيم  ومنري  غطاس  وسالم 
مشراوي مفتي اسرتاليا الشيخ ابراهيم ابو محمد، 
اضافة اىل عدد كبري من الفعاليات االجتماعية وحشد 

ناهز الـ620 شخصا.
كلمة  كانت  ثم  الحكيم  الذكر  من  بآيات  الحفل  بدأ 

رئيس البلدية كال عصفور ومما جاء فيها:
 أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناني للدعم 
لبلدية  املسلم  املجتمع  قدمها  التي  النية  وحسن 

رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون كال عصفور يقيم حفال برملانيا حاشدا

عديدة..  سنوات  مدى  على  بانكستاون  كانرتبري 
انني اعترب  عشاء اإلفطار هذا رمزا لصداقتنا الدائمة 

واملستمرة.
وقال : يف عام 2011 ، كان أحد قراراتي األوىل، يف 
غضون شهرين من انتخابي رئيسا لبلدية بانكستاون 
وأعتقد  إفطار..  مأدبة  اقامة  األوىل،  للمرة  السابقة 
أنها كانت املرة األوىل التي يقيم فيها مجلس بلدية 
 ... به  فخور  أنا  شيء  هذا  اإلطالق..   على  إفطارا 
كانت هذه بداية رحلة للتأكد من أن البلدية، التي لم 
يكن يف مجلسها يف ذلك الوقت اي  عضو  مسلم، 
كانت شاملة حًقا ومتفهمـة ومتقبلة، باألفعال وليس 

فقط باالقوال، املجتمع الذي تمثله.
يقول: وهكذا قطعنا شوًطا  السيد عصفور  واضاف 
طوياًل ... من اإلفطار األول الذي احتضنته حيث كان 
الذي  الليلة  هذه  افطار  حتى  شخصـًا   150 هناك 
مجلس  من  شخصـًا..   620 حواىل  فيه  يشارك 
أكرب مجلس  إىل  اعضاء مسلمني  أي  بلدية ال يضم 
بلدية يف نيو ساوث ويلز يضم 4 اعضاء مسلمني 
هم بالل الحايك ونادية صالح ومحمد هدى ومحمد 

زمان. 
املجلس  بهوية  الفخر  عن  عصفور  السيد  وأعرب 
تتكون  والتي   ، الثقافات  واملتعددة  املتنوعة  البلدي 
من أكثر من 360 ألف مقيم  يتحدثون 120 لغة 

مختلفة وينتمون ملعتقدات عدة.
وقال رئيس البلدية: منذ العام املاضي، حدثت أشياء 
كثرية يف جميع أنحاء العالم، أشياء كانت تهدف إىل 
هز مؤسسات مجتمعاتنا، مثل هجوم كرايستشريش 
، لكنها لم تستطع، بل جعلتنا أقوى.. ان ما يجمعنا 

بل  السياسة،  أو  اإليديولوجية  أو  اإليمان  ليس 
إنسانيتنا والصداقة والثقة التي تنمو عندما نسعى 

جاهدين لفهم وقبول وتقدير بعضنا البعض.
سياسية  أحزاب  صعود  شهدنا  لقد  يقول:  وتابع 
والهجمات  الكراهية  وخطاب  العنصرية  عن  تدافع 
بنا  يضر  هذا  املسلمني.  على  الصارخة  القبيحة 
 One ألمثال  هدف  نحن  وكمجتمع.  فردي  بشكل 
الخوف  الستخدام   Fraser Anning و   Nation
والكراهية كأدوات ليتم انتخابهم يف مجلس الشيوخ 
الحقيقة هي  القبيحة.  ولدينا منرب للرتويج آلرائهم 

أن غالبية األسرتاليني ال يتفقون معهم يف آرائهم.
مجزرتي  مثل  تمامـًا   ، للهجوم  نتعرض  عندما  وقال: 
كرايستشريش أو سريالنكا ، حيث انهمرت الدموع 

على أرواح األبرياء ، وقفنا ونقف معا.
ملا  كانرتبري-بانكستاون  ان  عصفور  السيد  واعلن 

املجتمع  بدون  اليوم  تعيشها  التي  املكانة  لها  كانت 
واالجتماعية  االقتصادية  القدرات  لناحية  املسلم 

والثقافية.
وختم رئيس البلدية قائال: أيها األصدقاء، إن اإلفطار 
هو مناسبة رمزية نتشارك فيها مع بعضنا البعض.. 
ليس فقط يف الطعام الذي نأكله ... ولكن يف العالقة 
الخاصة القائمة بني مجلسنا البلدي واملجتمع املسلم 

يف كانرتبري بانكستاون.
افطارا  لهم  متمنيا  الحضور  عصفور  السيد  وشكر 

مباركا.
يحيى  الشيخ  القاها  باالنكليزية  كلمتان  وكانت 
لبنان  يف  االفتاء  دار  ممثل  القاها  وبالعربية  صايف 
رئيس  لنائبة  كلمة  وكذلك  زيدان  مالك  الشيخ 
البلدية سابقا ناديا صالح حول معاني شهر رمضان 

املبارك.

ناديا صالحبالل الحايكالشيخ يحيى صايفالشيخ مالك زيدانرئيس البلدية كال  عصفور

كال عصفور وعقيلته مع السفري  عزت عبد الهادي والسيد جوزيف البوستاكال عصفور مع علي كرنيب وجو عواضة وغسان بلوطعصفور مع السفري عبد الهادي والنائبة فني وصالح وحامد وياسني وحضور

من اليمني: عبد القادر قرانوح، الدكتور مصطفى علم الدين مع هشام زريقةالسفري الفلسطيني عبد الهادي مع املستشار عمر ياسني وخضر صالحعلي كرنيب وعقيلته مع جو عواضة وحسن عواضة
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T&C apply see individual stores for details. Images are for illustration purposes only

These specials are valid from Friday 24th – 30th May

Gift ideas 
FOR EID

EID 
MUBARAK

Specials in-store Celebrating RAMADAN

ZAMELS JEWELLERS

LE BEAUTE

P&S MICHAEL

LUSCIOUS HOME DÉCOR AT HOME FOR GIFTS

BILLINI

DIVINITY COLLECTION FOREVER NEW

YD

SHERITON SHOES

Up to 50% off storewide

Style, Cut, Treatment and 
Blowdry straight $49

Specials in-store celebrating 
Ramadan

Beautiful home accessories. 
Up to 50% off. 20% off Select Stock

20% off Full priced Heels
Valid from Friday 31/5 – Tuesday 4/6

New Eid Collection!
25% off selected jackets, 
knitwear, boots and winter 

accessories

Up to 60%  off

buy one and take 50% off 
the second pair

Terms and conditions: Excludes laybys, 
shoe care and gift vouchers.

NADER JEWELLERS
20-50% off all watches 
Including Gucci, Versace, 

Michael Kors, Fendi & more

COTTON ON KIDS

Sunny Buddy Collectables



Page 18صفحة 18     

إعــالنات

 2019 أيــار   25 Saturday 25 May 2019الـسبت 

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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Christianity is not a religion and not 
a sect as some believe, We have ne-
glected the truth of Christianity, its true 
teaching and its essence, which fills 
the universe and its innumerable attri-
butes, but I do not want to force people 
to change their beliefs, but I want every 
human being to understand his faith or 
community as he should,

True Christianity is a heavenly teach-
ing that symbolizes Christ, his essence 
and divine attributes. No one can give 
his attributes any other or new name, or 
human names. Or names of this world, 
totally different from our nature, our hu-
man qualities and names, our earthly 
sciences, and their reality and content. 
It is not a sect that prides itself on its 
traditions, temples, history, past, pres-
ent and future, but it is the essence of 
the attributes of God and His great pow-
er, which is manifested by the incarna-
tion of a virgin, to guide us the way, the 
truth and the life. 

We are lost in the darkness of the uni-
verse. We loved and loved to yawn We 
are all of the tentacles of the devil, and 
here is the meaning of the word Christ, 
the incarnate name of God, and the 
sweep of sin to see a new world and a 
new body, a new life, a new earth. And a 
new man, of the greatness and power of 
death And sacrifice and salvation, from 
the tree of death, and here are the at-
tributes of God, which is unique to the 
Lord alone and God, which symbolizes 
the greatness of God and strength and 
love and Gebrutah, love Right Peace 
Tolerance Giving Life Justice Holy

Why do we neglect all these great quali-
ties and do not read and deepen in or-
der to know the truth of this divine light 
through the Holy Scriptures, and this 
wonderful work which embodies for 
it to change the course of life upside 
down, and gives us much better than 
we are, And here I emphasize that ne-
glect causes environmental collapse 
and lack of knowledge and stupidity of 
life, and sometimes we pay the price of 
stupidity dearly, and it can cost you life 
or the life of your family, or your home 
or the owner of some of your children, 
and the great fear of the trade of serious 
vegetables, Many university students in 
all countries of the world,

We must understand everything as 
soon as possible, and do not leave our 
children and our minds to others, and 
do not neglect anything that is specific 
to our lives religiously or socially, and 

give to others the hostile enemy lying 
to us, to sweep the life of our children 
and grandchildren and annihilate us 
or destroy us completely, Our society 
and our families, and the benefit of re-
morse, that we neglected the protection 
of science, and the shameful thing that 
Christianity in the European country is 
rapidly retreating before the pyramid of 
atheism and worship of Satan and other 
religions, because science and secu-
larism took and attracted the minds of 
people for false freedom, And for the 
greening of the world by all the instru-
ments of beauty, etc. 

We regret the most beautiful civilized 
and historical country to be defeated 
in front of the ideas of reactionary and 
cheap and barbaric works and the entire 
flood of unprecedented in the history of 
Europe, who is the first responsible for 
this frightening phenomenon, and slid-
ing into the network of atheism sweep-
ing European peoples, and change 
some of the beliefs of people without 
any rival to these heinous innovations, 
and acts that distance us from hope, 
faith, love and reverence of the family, 
What is the meaning of life that is free 
of true hope, true faith, or why we live 
and we are an eternal and eternal de-
mise What is the hope of the European 
people that melts like the shining can-
dle to die, and what is the justification 
for the existence of these peoples that 
go like a day ago no more or less, Not 
to exist historically and past and pres-
ent, but to a permanent disappearance 
and a failed faith, as a result of neglect 
of the right and neglect of the teachings 
and close the doors of light for them for 
their human pleasures and fatal selfish-
ness, and hatred of God and human, to 
satisfy their desires and ideas and in-
stinct, ask them forgiveness and guid-
ance and to return to the word of God 
Eternal And fear God to know the truth 
desired in one book, the Bible, and you 
know the truth and the right to free you, 
we ask everyone to come to him and to 
his word, because his word is not emp-
ty, but you come back full of his holy 
qualities, and reality and reality and 
lasting peace, We must wake up early to 
protect our children, grandchildren and 
society from this coming tsunami to the 
world, and come to God Almighty alone, 
to win our souls and save our children 
and live in peace and great protection, 
Thank you all,

By Nowfal Hanna Nowfal A spiritual 
and social guide, Sydney, Australia, 
15-5-2019

True Christianity is a heavenly teaching that sym-
bolizes Christ, his essence and divine attributes

كتابه  املندالوي  صباح  الفنان  للكاتب  صدر 
عن  راحلون(،  )مسرحيون  عنوان  حيمل  الذي 
دار الرواد املزدهرة للطباعة والنشر يف بغداد، 
املسرحيني  الفنانني  استذكارات خنبة من  وفيه 
العراقيني، ممن رحلوا وتركوا بصمات واضحة يف 
فضاء املسرح، معّرفا بسريهم الذاتية واإلبداعية 

وبأبرز أعماهلم الفنية.
القطع  من  صفحة   272 يف  الكتاب  يقع 
الفنان  كتبها  االوىل  مقدمتني  الكبري،وتضمن 
وقد   ، للمؤلف  والثانية  احلميد  عبد  سامي 
الكتاب  هذا  يف   : سامي  قول  االوىل  يف  جاء 
املناضل صباح  والكاتب  الفنان  القيم يستذكر 
يف  املسرح  فناني  من  بنخبة  ويذكر  املندالوي 
العراق ممن رحلوا وتركوا بصماتهم الواضحة يف 
صحفي  بأسلوب  ويتعرض  اجلليل  اجلميل  الفن 
شيق لنبذ من سريهم وألبرز اعماهلم الفنية ورمبا 
مجيعها وبذلك يساهم الكاتب الويف يف توثيق 
العراق  يف  والفين  الثقايف  النشاط  من  قسط 
قال  الثانية  ويف  قرن،  نصف  يتعدى  زمن  عرب 
املندالوي عن كتابه :هذا الكتاب جزء من الوفاء 
ملن غادرونا..ملن تألقوا وكان هلم الدور البارز 
الفن  يقدمه  ما  عرب  العقول  تنوير  يف  واملؤثر 
كلي  املشرف..  الوطين  النضال  وعرب  املسرحي 
العراقية  امل ان حيتل حيزا على رفوف املكتبة 
والعربية ليكون مبتناول االجيال القادمة من غري 
والفنانني  واالساتذة  الرواد  كوكبة  معاصري 
متواضعة  حماولة  الراحلني..وهو  املسرحيني 
خشبة  ومالمح  ذاكرة  على  ضوء  بقعة  لتسليط 

املسرح العراقي عربيا وعامليا.
واضاف موضحا : سنون مضت وفكرة تقديم هذا 
الكتاب للقارئ تراودني حتى وفقت يف ان يضم 
بني دفتيه نبذة عن اكثر من اربعني شخصية يف 

هذا امليدان ممن سطع جنمها عاليا .
واشار اىل جزء ثان من الكتاب بقوله : حيدونا 
االمل يف اصدار اجلزء الثاني ليكون متمما، يضم 
امساء المعة اخرى من الوسط املسرحي عند تكامل 

سريهم الذاتية لدينا.
من  امسا   48 على  فيه  الضوء  الكتاب  سلط 
األمساء البارزة واملهمة اليت أسهمت يف تأسيس 
أركان املسرح العراقي هم : جعفر لقلق زادة: 
اهلزلي الذي اضحك الناس ومات حزنا ، وحقي 
الشبلي .. عميد املسرح العراقي،وابراهيم جالل 
.. مربي فاضل ودود،خمرج مسرحي متفرد،جعفر 
العراقي  املسرح  يف  الريادة  السعدي.. 
املسرح  دعائم  ارسى  علي..  املعاصر،وجعفر 
العبودي..  الواقعية،وجاسم  والسينما  اجلاد 
املعلم املتوهج،وبهنام ميخائيل .. مثال الصرامة 
متواصل  ..عطاء  حممد  ،وقاسم  واالنضباط 
وجتربة ثرية ، ويوسف العاني.. ايقونة املسرح 
الغرائيب ،  العراقي،وطه سامل .. رائد املسرح 
وبدري حسون فريد .. الصادح الغريد ، وامحد 
فياض املفرجي.. رائد التوثيق املسرحي ،مرورا 

بالعديد من االمساء مثل : نور الدين

فارس، خليل شوقي، شكري العقيدي، زينب، 
عزيز عبد الصاحب، ناهدة الرماح، فاضل خليل 
الصاحب،منتهى  عبد  عزيز  كوركيس،  وعادل 
هاني،فاضل  كرومي،هاني  رحيم،عوني  حممد 
الرفاعي  خليل  طابو،  عزالدين  طه،  امل  خليل، 
وراسم اجلميلي، زكية خليفة ،منذر حلمي ،حييى 
فائق ، فاروق فياض ،ماجدة عبد القادر ، ناجي 
كاشي ،كاظم اخلالدي،رحيم ماجد ،هادي املهدي 
القيسي ،امساعيل خليل  ،محيد حساني ، جليل 
،حازم ناجي،سامل شفيق ،عبد اجلبار كاظم ،قاسم 

مطرود ، كريم جثري ، وفخري الزبيدي.
،يشم  عطرة  ورد  باقة  الكتاب  ان  القول  ميكن 
عطاءات  من  خمتلفة  عطورا  للكتاب  القاريء 
ارجاء  يف  تضوع  كانت  طاملا  اليت  الفنانني 
وتقدم  واالذاعة  والتلفزيون  والسينما  املسارح 
الروائع وهي تؤسس للكثري من القيم واملباديء 
 ، عموما  العراقي  والفن  العراقي  املسرح  يف 
من  بكثري  املندالوي  الكاتب  عندها  يقف  امساء 
التأمل لعطائها وتضحياتها واسهاماتها على مدى 
اجملتمع  مؤثرة يف  امساء  ،النها  حياتها  سنوات 
العراقي على الرغم من غيابها عن احلياة لكنها 
تركت ارثا مجيال ورائعا لالجيال املسرحية ، فما 
كان من الكاتب اال ان يستذكرها ،بسري حياتها 
كانت  ذكريات  من  معها  لديه  وما  قدمته  وما 
الفنان املندالوي  الذي حيمله هلم  عنوانا للوفاء 

الذي عاش وعاصر هؤالء الكبار .
الفنانني  نقيب  هو  الذي  املندالوي،  وصباح 

السابق، حيمل شهادة بكالوريوس فنون مسرحية 
من اكادميية الفنون اجلميلة / جامعة بغداد ،اخرج 
العديد من  العراقية وله  العديد من املسرحيات 

االصدارات .

خالدة آثارا  تركوا  فنانا   48 ضم 

العراقيني الفنانني  من  خنبة  عطاءات  توثيق  راحلون..  مسرحيون 
عبد الجبار العتابي - ايالف

علي حسن  عمار  على جمموعة  رومانسية  نزعة  تسيطر 
الدار  عن  الصادرة  روحي«  »أخت  األخرية  القصصية 
واقع  ركام  تفتش يف  وهي  حتى  اللبنانية،  املصرية 
بائس، ويف نفوس أشخاص مقهورين، جعلتهم قسوة 
من  كثري  على  تأت  مل  لكنها  هشاشة،  أكثر  احلياة 
املشاعر اإلنسانية اليت تسري يف نفوسهم وقلوبهم، 
إىل  القصص  بعض  تأخذ  وخياالت  صور  وكذلك يف 

عوامل »الواقعية السحرية« الرحيبة.
ويف أكثر من مائة ومخسني صفحة من القطع املتوسط، 
تطرج هذه اجملموعة لنا أربعة عشر قصة تدور أحداثها 
واللذين  واملدينة،  الريف  هما:  خمتلفني  مكانني  يف 
طاملا دارت فيهما قصص وروايات الكاتب السابقة، 
وإن كان أبطال القصص ينتمون عموما إىل صنف واحد 
من البشر، بغض النظر عن اختالف البيئة االجتماعية، 
وهم أولئك الذين حيفرون حتت جدار مسيك كي حيسنوا 

شروط احلياة.
اجلامح،  واخليال  البائس  الواقع  بني  اجملموعة  متزج 
وأيضا  وخائفون،  مقهورون  فيه  يتحرك  عاملا  لتصنع 
حاملون ومغامرون، لتعزز بهذا املسار الذي مضت فيه 
وهو  األخرية  السنوات  يف  الكاتب  وقصص  روايات 
»الواقعية السحرية« أو »الواقعية الروحانية« كما يطلق 
عليها البعض، أو حتى »الواقعية الفجة« اليت جتسدت 
العطيات«  »عرب  األوىل  جمموعته  يف  أكثر  بشكل 
وكذلك روايته »باب رزق« اليت تدور أحداثها يف حي 

عشوائي بالقاهرة.
اليت  املكثفة،  تلك  من  اجملموعة  قصص  تتفاوت 
تتهادى يف مشهد أو موقف أو حالة أو حلظة أو لقطة أو 
دفقة واحدة، وهذه املطولة اليت تضغط يف سطورها 
ما ميكن إن طال أن يشكل رواية كاملة، لكن الكاتب 
ضغطها ممتثال يف الوقت نفسه خلصائص فن القصة 

القصرية.
وجاءت عناوين القصص على النحو التالي: »اجلميزة« 
و«أخت روحي« و«مواء البنات« و«صورتها يف املاء« 
و«سباق  الدين«  عالء  و«مقهى  النهاية«  و«إشارات 
املاء« و«ليل  آخر« و«مجرة خترج من  خاسر« و«مكان 
البحر«  يف  و«شيء  جنازته«  يف  و«ضحكنا  وجوع« 

و«موظف عام« و«املمنوع«.
هلا:  عنوانا  اجملموعة  اختذتها  اليت  القصة  أجواء  من 
شقتنا  يف  متعفنة  جثتها  وجدوا  وداد،  أخيت  »ماتت 
القدمية البسيطة، اليت ال تزورها الشمس، ويلثم اهلواء 
نوافذها الضيقة من بعيد، ثم يهرب، كما هرب الناس 
أنا مل  أنوفهم.  أكفهم على  اجلثة، واضعني  من حول 
منها،  اقرتبت  بل  أنفي،  على  يدي  أضع  ومل  أهرب، 
، ومشمت  ا طويالاً وملت عليها يف هدوء، وسحبت شهيقاً
ترفع  سالم،  يف  ساكنة  وهي  رأيتها،  رائحة.  أطيب 
يديها، مرفرفة كيمامة شبعى، تهدل يف فرح، حملقة 

ا يف جوف مساء صافية«. بعيداً
ويقول عمار »يف وقت كان فيه كثريون يتحدثون عن 
زمن الرواية مل أترك كتابة القصة القصرية، بل كتبت 
القصرية جدا واألقصوصة، جنبا إىل جنب مع  القصة 
ما أصدرته من روايات، فالقصة كانت هي أول سرد 
أبدعته، وفيها كان التجريب والتعلم والتجويد، وجاء 
أفعل  مثلما كنت  الشعر،  الطبيعي من كتابة  االنتقال 

أيام اجلامعة، إىل كتابة الراوية، ومع هذا ال تزال
للقصة مكانتها عندي، كما هي حال كثريين، ويف زمن 
اإلجياز السريع الذي صنعته مواقع التواصل االجتماعي 
من  لالنتعاش  القصة  ستعود  اإلنرتنت،  شبكة  على 

جديد«.
القصصية  اجملموعة  هي  روحي«  »أخت  أن  إىل  يشار 
روايات،  عشر  جانب  إىل  حسن،  علي  لعمار  السابعة 
يف  كتابا  وعشرون  األدبي،  النقد  يف  كتب  وثالثة 
ذاتية سردية،  والتصوف، وسرية  السياسي  االجتماع 
وتعد حول رواياته وقصصه أربعة عشر أطروحة جامعية 
ويف  األدبية  أعماله  عن  ونال  وخارجها،  مصر  داخل 
الدولة  جائزة  اجلوائز منها  اإلنسانية عددا من  العلوم 
احتاد  وجائزة  للكتاب،  زايد  الشيخ  وجائزة  للتفوق، 
كتاب مصر يف الرواية، وجائزة الطيب صاحل لإلبداع 

الكتابي يف القصة القصرية وغريها.

احلياة قسوة  تطارد  روحي«  »أخت  والريف  املدينة  بني 

محمد الحمامصي - ايالف
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برعاية إعالمية من صحيفة اهلريالد ، وبعد عمل أدبي متواصل من 
شعراء وأدباء جمموعة القصيدة العالية ملدة شهر . تعلن نتائج 
املسابقة ملنتصف عام 2019 رمسيا يف صحيفة اهلريالد الراعية 

.
النتائج الشاهقة للقصيدة العالية 

الشعر العمودي 
الفئة احلوارية 

املركز األول للدكتور زهري ناصر عن حوارية درب العاشقني
الفئة الوجدانية 

املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن قصيدة صالة 
املركز الثاني للشاعرة مها خليل الصبح عن قصيدة عيناها

املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن قصيدة تأمل
فئة العام

املركز األول للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة بناء
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن قصيدة فرط التمين

املركز الثالث للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة ياصدفة 
فئة الرمزي

املركز األول للشاعر حممد دبدوب يف مجيع املشاركات
الفئة الوطنية 

املركز األول للشاعرةريم البياتي عن قصيدة نام الرجال
املركز الثاني للدكتور زهري ناصر عن قصيدة 

حكمة النبيذ
املركز الثالث للشاعرة مها خليل الصبح عن قصيدة شآم العز

املركز الرابع للدكتور زهري ناصر عن قصيدة 
الشهيد

شعر التفعيلة 
الفئة الوطنية املركز األول للشاعرة 

ريم البياتي عن قصيدة املستنقع العربي وقصيدة معاجن العمر
املركز الثاني للشاعرة مرشدة جاويش عن قصيدة رواية اخلديعة 

املركز الثالث للشاعرة لينا فرح عن قصيدة اختناق
املركز الرابع للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة تراتيل حبر

القصيدة الوجدانية 

فئة القصيدة الوجداني 
املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن قصيدة أسارير الغيم 

املركز الثاني للشاعر خالد ملحم عن قصيدة قصيدة غزل
املركز الثالث للشاعرة مها خليل الصبح عن قصيدة أمي

فئة العام 
املركز األول للشاعرة ريم البياتي عن قصيدة وضاعت هنية 

مدارات  قصيدة  عن  حسني  سعيد  حممد  للشاعر  الثاني  املركز 
الغياب

املركز الثالث للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة نداء
فئة الرمزي 

املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن قصيدة مآقي الرماد
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن قصيدة اجلمر اخلابي

على  قصيدة  عن  الصبح  خليل  مها  الشاعرة  الثالث  املركز 
الشاطئ

الومضة املوزونة
الفئة العامة 

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن ومضة اغتصاب
املركز الثاني للشاعرةريم البياتي عن ومضة اجلسر 
املركز الثالث للدكتور زهري ناصر عن ومضة رمضان

الفئة الوجدانية 
املركز األول للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة وظفرت منك

الفئة الوطنية
املركز األول للشاعرة لينا فرح عن ومضة صدى

الفئة الرمزية
املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن ومضة حبر

الشعر احملكي 
الفئة العامة 

املركز األول للشاعر حممد سعيد حسني عن قصيدة ما ضل شي
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن قصيدة 

شاعر مرق
الفئة الوطنية 

املركز األول للدكتور زهري ناصر عن قصيدة ذكية 
الفئة الوجدانية

غفيان  عزندي  عن قصيدة  ابراهيم  أميمة  للشاعرة  األول  املركز 
الليل

املركز الثاني الشاعرة ليلى أمحد عن قصيدة شو قلت
املركز الثالث للدكتور زهري ناصر عن قصيدة ميالد الشفق

احملكي احلر 
املركز األول للشاعرة مها بالن عن نص ياريت

الومضة احملكية 
املركز األول للشاعرة لينا فرح عن ومضة دموع

املركز الثاني للشاعرة رميا حممود عن ومضة ملا الصبح

الـقصيدة الـعالية مـنتصف عـام  2019
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة كنت بدي

الشعر املنثور
قصيدة النثر
القئة العامة

املركز األول للشاعر قصي عطية عن قصيدة منمنمات
املركز الثاني للشاعر ميالد ديب عن قصيدة عزلة

املركز الثالث للشاعرة عائشة بريكات عن قصيدة انهمار صباحي 
مناصفة مع الشاعرة عليا عيسى عن قصيدة ومن الشعر فصام

أمل هندي عن قصيدة موت مناصفة مع  للشاعرة  الرابع  املركز 
الشاعرة رميا حممود عن قصيدة يف البدء كان الشعر 

الفئة السريالية 
املركز األول للشاعر قصي عطية عن قصيدة سراب  مناصفة مع 

الشاعر ميالد ديب عن قصيدة  براءة
معطلة  غرفة  قصيدة  عن  عيسى  عليا  للشاعرة  الثاني  املركز 

الوقت 
موتي  سأعلن  قصيدة  عن  هندي  أمل  للشاعرة  الثالث  املركز 

مناصفة مع الشاعرة ليلي أمحد عن قصيدة البحث عن قصيدة 
املركز الرابع للشاعرة رميا حممود عن قصيدة  مسافر 

فئة السريالي الوطين 
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة صعود على مزراب 

القمر 
املركز الثاني للشاعرة لينا فرح عن قصيدة وجهة دم

املركز الثالث للشاعرةرميا حممود عن قصيدة خلق 
املركز الرابع للشاعرة عبري علي عن نص تراتيل ولوعة 

فئة الرمزي 
املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة ختامها شعر منحرف 

الضوء 
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن قصيدة قناديل الظالم 

املركز الثالث للشاعرة أمل هندي عن قصيدة فالمنكو
املركز الرابع للشاعرة لينا قنجراوي عن قصيدة شبابيك

الفئة األسطورية
املركز األول للشاعرة  ميلينا عيسى عن قصيدة رجال حتت لسان 

الشمس 
املركز الثاني للشاعرة  لينا فرح عن قصيدة عذراء احلرب

املركز الثالث للشاعرة  عليا عيسى عن قصيدة متيمة دفن 
املركز الرابع للشاعرة مها ريا عن قصيدة جدتي وكوكب الزهرة

فئة القصيدة الوطنية
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة أصطاد موسيقا
املركز الثاني للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة اقتل واقرتب

املركز الثالث للشاعرة عبري علي  عن قصيدة عن قصيدة صرخات 
وطن 

املركز الرابع للشاعرة مها ريا عن قصيدة نوم احملاق
الفئة الوجدانية

املركز األول للشاعر ميالد ديب عن قصيدة صورة
املركز الثاني للشاعر قصي عطية عن قصيدة جبة النور 

املركز الثالث للشاعرة أميمة ابراهيم عن قصيدة ثورة األرض
املركز الرابع للشاعرة أمل هندي عن قصيدة بياض اليامسني

النص األدبي
فئة العام

أن  ما ميكن  نصي  عن  للشاعر حممد سعيد حسني  األول  املركز 
أكون ويف لقائنا األول

املركز الثاني للشاعرة ميلينا عيسى عن نص بني كرسيني
املركز الثالث للشاعرة عبري علي عن نص يقظة حلم 

املركز الرابع للشاعرة مها بالن عن نص وتسألني
فئة السريالي

املركز األول للشاعرة ميلينا عيسى عن نصهاالقتل بسرية 
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن نص على قيد الصمت

املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن نص مشوع
فئة  الرمزي 

املركز األول للشاعر قصي عطية عن نص ذاكرة مبئات الوجوه
املركز الثاني للشاعرة رميا حممود عن نص زغب البلوط

املركز الثالث للشاعرة مها ريا عن نص يتأوه البحر
املركز الرابع للشاعرة رميا حممود عن نص تقبل اهلل

فئة الوجداني
املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن نص 

كل سجدة بألف ونص بك أنا
املركز الثاني للشاعرة أمل هندي عن نص غيمة
املركز الثالث للشاعرة أمل هندي عن نص حنني

املركز الرابع للشاعرة رميا حممود عن نص يف خصرها
مسابقة اخلاطرة األدبية

اخلاطرة الوطنية 
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن خاطرة 

عواء أخرس 
املركز الثاني للشاعرة لينا قنجراوي عن خاطرة الوقت 

املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن خاطرة على الرصيف

اخلاطرة الرمزية 
املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن خاطرة شهاب أمنيات

حضرة  يف  خاطرة  عن  قنجراوي  للشاعرةلينا  الثاني  املركز 
الفوضى 

املركز الثالث للشاعرة مها ريا عن خاطرتها حكاية اجلين
اخلاطرة الوجدانية 

املركز األول للشاعرة ليلى أمحد عن خاطرة نداء كمان
املركز الثاني للشاعرة عبري علي عن خاطرة بوح ووجع
املركز الثالث للشاعرة رمياحممود عن خاطرة لكل زمن

فئة الكتابة اجلديدة 
املركز األول للشاعرة  عائشة بريكات عن قصيدة انقلب السحر 

على الشاعرة
املركز الثاني للشاعر قصي عطية عن قصيدة مساء الشرق 

املركز الثالث ليلى أمحد عن قصيدة تشخيص
املركز الرابع ريم البياتي عن قصيدة الفئران البيضاء

فئة اهلايكو
املركز األول للشاعرة مها ريا

املركز الثاني للشاعرةليلى أمحد
املركز الثالث للشاعرة مها الصبح

الومضة النثرية
الومضة العامة

املركز األول للشاعر ميالد ديب عن ومضة غيمة 
املركز الثاني ومضة متى للشاعرة رماح بوبو 

املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة نبوة
املركز الرابع للشاعرة أمل هندي عن ومضة عطر 

الومضة الوطنية 
املركز األول للشاعرة لينا فرح عن ومضة لعبة مناصفة مع الشاعرة 

مها ريا عن ومضة وطين

املركز الثاني للشاعرةأمل هندي عن ومضة يامسينة
املركز الثالث للشاعرة أمل هندي عن 

ومضة يا نصيب
املركز الرابع للشاعرة لينا قنجراوي عن ومضة كيف لي

الومضة الرمزية 
املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن ومضة روح األرض

املركز الثاني للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة رغبة 
املركز الثالث للشاعرة مها ريا عن ومضة تأمل

املركز الرابع للشاعرة مها ريا عن ومضة قصيدة
قصيدة.

الومضة الوجدانية 
املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن ومضة 

لكل غرزة نربة
املركز الثاني للشاعرة رميا حممود عن ومضة كأني ميت مناصفة 

مع ومضة الشاعرة أميمة ابراهيم ألقي بوجعي 
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة مسار

املركز الرابع للشاعرة أمل هندي عن ومضة قرنفلة 
الومضة السريالية 

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن ومضة مصري 
املركز الثاني للشاعرة عبري علي عن ومضة حديث البحر

املركز الثالث للشاعرة أمل هندي عن ومضة نهر
القصة القصرية 

املركز األول لألديب ميالد ديب عن قصة الوباء
املركز الثاني لألديبة مها ريا عن قصة املوقد 

املركز الثالث لألديبة مها ريا عن قصة التاريخ يسطره األقوياء
القصة السريالية 

املركز األول للشاعرة مها ريا عن قصة خروج 
وقصة انتظار

القصة القصرية جدا 
الفئة العامة

املركز األول لألديب ميالد ديب عن قصة ذئب
املركز الثاني لألديبة  لينا فرح عن قصة الشاعر

املركز الثالث لألديبة ليلى أمحد عن قصة لبوة مناصفة مع األديبة 
مها ريا عن قصة انتظار

ققج.. الوجدانية
املركز األول لألديبة رميا حممود عن قصة دموع

املركز الثاني لألديبة ليلى أمحد عن قصة اعتياد

شكرا ملدير التحرير يف صحيفة اهلريالد األستاذ اإلعالمي الكبري 
اهلريالد  عمل  فريق  يف  اإلعالمي  الطاقم  ولكل  رزق  أبو  طوني 
الراعية ، شكرا ل جلنة التحكيم وإلدارة اجملموعة للجهد املبذول 
واملتابعة احلثيثة  من قبل الشاعرة مثرية حسني آدمن اجملموعة 
شعراء  من  والتفاعل  املشاركة  يف  معنا  ساهم  من  لكل  ،شكرا 

ومتابعني .
مدير مجموعة القصيدة العالية 
محمد عامر األحمد
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تتـمات
احلريري القرتاحات ال...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ويف ضوء االتصاالت اليت مل تنقطع سواء املباشرة أو عرب الوسطاء، 
اجلمعة  املناقشات  إلنهاء  املتقدم  اإلجتاه  ان  ارتؤي  باهلاتف،  أو 
)امس(، جعل من الطبيعي إعادة النظر يف زيارة الرئيس احلريري 
ميشال  الرئيس  مع  يعقدها  خلوة  عرب  تكون  ان  على  بعبدا،  إىل 
عون، قبل اجللسة اليت ستقر املوازنة يف القصر اجلمهوري غدًا أو 

مطلع األسبوع.
وفيما عزا الوزير باسيل مواقفه املتشددة يف جملس الوزراء إىل 
ان اجمللس حباجة لعمل املزيد نظرا لعدم اتفاقه على ختفيضات 
عميقة مبا يكفي يف عجز املوازنة، أبلغ نائب رئيس احلكومة غّسان 
حاصباني وكالة »رويرتز« عرب اهلاتف ان لديه »بواعث قلق عميقة« 

إزاء التأخر يف االتفاق النهائي على امليزانية وختفيضاتها.
وقال: »جتنبنا كارثة عرب ميزانية االستقرار هذه لكن هناك الكثري 
الذين يتعني القيام به على صعيد اإلصالح اهليكلي لبناء النمو من 

أجل تفادي أي مشاكل يف املستقبل«.
ورأى حاصباني إن أفكارًا إضافية قيد النقاش ُتعد صاحلة لكنها ال 
تزيد على »نقاط صغرية وتدرجيية«. وأضاف قائاًل: »ال اقول إنها 
ال تستحق النقاش لكن العائد على الوقت املستثمر يف األسبوع 

األخري أو حنوه مل يكن كبريًا«.
انتظار ما ُيكن ان يطرأ من تطورات يف الساعات املقبلة،  ويف 
التفاهم  على  حاليًا  معقود  الرهان  ان  وزارية،  مصادر  الحظت 
املطلوب بني الرئيسني عون واحلريري إلخراج مشروع املوازنة من 
واملزايدات  السياسية  املناكفات  بفعل  العالق فيها  الزجاجة  عنق 
الشعبوية، واقراره يف اجللسة املفرتض ان تكون األخرية اليوم، 
لو  فيما  التصويت،  إىل  األمور  تصل  ان  من  ختوفها  من  معربة 
استمرت املناقشات تدور يف دّوامة املراوحة، اال انها أعربت عن 
ارتياحها ملا آلت إليه نسبة العجز مبالمستها حدود 7،5 يف املئة، 
اليت  السياسية  والقوى  الوزراء  على  إجيابًا  انعكس  الذي  األمر 
يثلونها يف احلكومة، خصوصًا وان أصداء إجيابية بلغت املؤسسات 

الدولية املهمة بلبنان وموازنته وارقامها.
لكن مصادر سياسية، أعربت من جهتها عن اعتقادها  ان موضوع 
الوصول  مّت  اليت  النسبة  عن  العجز  نسبة  ختفيض  على  اإلصرار 
باسيل،  الوزير  سيما  وال  الوزراء،  بعض  نظر  يف  مرده،  إليها، 
اإلبقاء على هامش والتحسب من أي طارئ يدفع إىل رفع العجز.

واكدت املصادر نفسها انه على الرغم من اجلو املتوتر الذي ساد 
مناقشات جلسات جملس الوزراء مؤخرًا بشأن ملف املوازنة  فإن 
ان  مؤكدة  جديدة  موازنة  امام  البلد  وسيكون  سيقر  امللف  هذا 
اجللسة اليوم هي اختبار حلسن السري بها مع العلم ان اتصاالت 
يفرتض ان تكون سبقت هذه اجللسة لتهدئة اجلو املشحون واعادة 

األمور اىل نصابها .
واشارت اىل ان اطالة جديدة ألمد جلسات احلكومة تعين ان املشكلة 
ال تزال قائمة مشرية اىل ان الرتكيز على اقفال مزاريب اهلدر أمر 
اكثر من مطلوب وان دراسة اي مقرتح لذلك ال ينم عن ضرر امنا 

املطلوب عدم حتول جملس الوزراء  اىل متاريس.
ورأت انه اذا كان القرار متخذ باألنتهاء من هذا امللف يف جلسة 
قد  املوازنة  مسلسل  فإن  غائبا  كان  اذا  اما  تنتهي  فإنها  اليوم 

يتواصل إىل األسبوع املقبل.
وعشية اجللسة، لفت االنتباه مقدمة نشرة اخبار تلفزيون »املستقبل« 
بـ  )امس(،  احلكومي  االجتماع  وصفت  واليت  االول  أمس  مساء 
»يوم احلسم« الذي لن حيتمل مزيدًا من التجاذب واستنزاف الوقت 
يكون  ان  اما  )اليوم(  غدًا  وقالت:  السياسية،  العضالت  وعرض 
ساعة إلقرار مشروع املوازنة وإنهاء اجلدل البيزنطي حول األرقام 
املوازنة  إقرار  لتعطيل  ساحة  يكون  واما  العجز،  ختفيض  ونسب 

واغراق البالد يف دورة جديدة من دورات االبتزاز السياسي«.
مؤمتر باسيل

اما الوزير باسيل، فقد لوحظ انه بدوره مل يرغب يف فتح مواجهة 
ال مع الرئيس احلريري وال مع وزير املال الذي وصفه بأنه »جريء 
ويقوم مبا جيب عليه«، وانه وافقه على مجيع االقرتاحات اليت تقّدم 
االنتهاء  ويريد  النقاش  من  تعب  لكنه  فيها مصلحة،  ورأى  بها، 

منه«.
وقال انه يتفهم ذلك، وانه يريد أيضًا االنتهاء، وذلك جيب ان 
نتضامن مع بعضنا لنذهب إىل جملس النواب ونعمل على خفض 

العجز اكثر«.
وكان باسيل عزا يف مستهل املؤمتر الصحفي الذي عقده غروب 
أمس االول، بعد االجتماع االستثنائي لتكتل »لبنان القوي« سبب 
االطمئنان  يريد  انه  إىل  املوازنة،  حول  األساسية  اخلالف  مشكلة 
إىل الوصول إىل بر األمان، سواء يف اإلصالح أو يف اهلدر أو يف 
التقشف وخفض العجز، متخوفًا من أمور غري مرتقبة قد حتصل مثل 
ارتفاع أسعار النفط أو أزمة يف املنطقة، أو ان يلغي جملس النواب 
مواد يف القانون ما يؤدي إىل ارتفاع العجز، مشريا إىل ان البعض 
يف احلكومة يعترب ان ما اجنزناه يف املوازنة كاف، فيما حنن نعتربه 
غري كاف ويكن ان ننجز أكثر، داعيًا إىل عدم اخذنا إىل مكان آخر، 

ألننا امام فرصة قد لن تتكرر«.
وقال: »قلنا نريد املوازنة وسننجزها، وأنا اطمئن اللبنانيني، وقلنا 
كان يف  إذا  السؤال  ولكنه  كذلك،  وسيكون  العجز  خفض  نريد 
امكاننا ان خنفض العجز اكثر«، ولكن اعرتف بأن اجلميع خيسر يف 
تأخري املوازنة، ولكن إذا متكنا من اخلفض أكثر فال يعين ذلك ان 

مثة خاسرًا أو راحبًا«.
ووصف باسيل تكتله النيابي بأنه »فريق رافض الستمرار الوضع 

على ما هو عليه منذ التسعني، لكنهم جيدون حجة لكل ما يطرحه، 
وانه كفريق لديه خطة اقتصادية وافكار شاملة حلل األزمة، لكنه 
ال يفرضها على أحد«، مشريا إىل انه أكرب كتلة يف احلكومة لكنه 
يلك  ال  ألنه  يطرحه،  ما  كل  يعرقل  ال  ولذلك  األكثرية،  يلك  ال 
النصف زائدًا واحدًا وال الثلثني، وان أكثر ما ُيكن القيام به هو 
عدم املوافقة, مشريًا إىل انه احتمل ما احتمله من الّناس واإلعالم 
والسياسيني كي ال نكون امام عملية ترقيع، بل للذهاب إىل عملية 
يف  وليس  واالقتصادي،  املالي  الوضع  وحتصني  شامل  إصالح 
ذلك تهجمًا على أحد أو انتقاصًا من أحد، الفتًا إىل أنه أعطى املثال 
بالتضحية بإقفال صندوق املهجرين، وحتى يف موضوع التدبري رقم 

3 للجيش، لكننا جند يف املقابل مؤسسات وصناديق ال تتزحزح.
وختم بأنه سيمضي يف عمله اإلجيابي، وليس مصرًا على أي أمر وال 
يضغط يف أي موضوع، بل نريد ان ننتهي بسرعة اجلمعة )امس(، 
واالصالحي  املالي  مردودها  وهلا  عملية  اقرتاحاته  ان  إىل  الفتًا 

ولكن اخذها يتطلب بعض اجلرأة«.
ويف مقابل هذه املواقف، غرد رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي 
وليد جنبالط عرب »تويرت« مشددًا على أن إجناز املوازنة يبقى أهم 
من تعطيلها والدخول يف نقاش عقيم ومعطل«، وقال: »آن األوان 

ألن خنرج بنتيجة وجيري حبث موازنة سنة 2020«.
نصر اهلل يتحدث اليوم

لـ«حزب اهلل« السّيد حسن نصر  إىل ذلك، علم ان األمني العام 
اهلل، سيتحدث عرب شاشة »املنار« عند السادسة من غروب اليوم 
السبت، ملناسبة عيد »املقاومة والتحرير«، وقد يتطرق يف كلمته 
إىل موضوع املوازنة، يف حال مل يتم اقرارها يف جلسة احلكومة 
اليوم، يف ضوء املالحظات، مالحظات احلزب على مناقشات املوازنة، 
واليت اوردها بيان كتلة »الوفاء للمقاومة«، حيث رأى ان »رغم 
بعض التحسينات اليت طرأت على بنود مشروع املوازنة للعام 2019 
اال ان املقاربات بقيت بعيدة عن أن جتسد املوازنة رؤية اصالحية 
االنفاق واقفال  التخفيضات يف  الرغم من بعض  متماسكة، على 

بعض ثقوب اهلدر للمال العام وزيادة بعض االيرادات«.
التوظيف العشوائي

وعلى صعيد آخر، أملح رئيس جلنة املال واملوازنة النيابية النائب 
توظيفهم  مّت  الذين  عقود مجيع  وقف  احتمال  إىل  كنعان  إبراهيم 
عشوائيًا خالفًا للقانون بعد آب 2017، متهمًا احلكومات املتعاقبة 

بارتكاب خمالفات قانونية يف ملف التوظيف.
وأعلن كنعان، يف مؤمتر صحفي، ان ما توّفر من معلومات للجنة 
بشأن التوظيف كان صادمًا، مشريا إىل انه مّت توظيف واستخدام 
5473 شخصًا بعد 21 آب 2017 من غري األجهزة األمنية والعسكرية، 

منهم فقط 460 وفقًا لألصول و5013 خالفًا لألصول.
وكشف ان 32009 أشخاص وظفوا واستخدموا قبل اب 2017 جبرية 
موضوعة من احلكومات بتجاوز مالكات اإلدارات واملؤسسات وجتاوز 

قوانني وانظمة التوظيف.
وأشار إىل ان تقرير اللجنة يوصي مبنع مجيع حاالت التوظيف قبل 
إجناز املسح الشامل وإعادة هيكلة اإلدارة واملرافق العامة وإجناز 
املالك  يف  ملحوظة  وظيفة  ملء  حال  يف  اال  الوظيفي  التوصيف 

وشغرت ألي سبب كان.
ومل تعرف من هي اجلهة اليت ستقوم بوقف عقود من مّت توظيفهم 
وحماسبة من ارتكبوا خمالفة القانون بالتوظيف العشوائي، اال إذا 
صدر أمر قضائي بذلك، ما يرجح بأن تقرير كنعان سيلقى مصري 

النوم يف االدراج.
تزامنًا، كشف رئيس جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية النائب حسني 
اخلليوية،  االتصاالت  ملف  يف  بفضيحة  وصفه  عّما  حسن،  احلاج 
تتناول مناقصات مباليني الدوالرات، كاشفًا عن تدخالت سياسية 
جتري من قبل الوزراء اللغاء مناقصات وإعفائها لشركات يعينونها 
من دون مناقصات، مشريا اىل ان هذا األمر طلبه من الشركات 
ومن الوزير حمّمد شقري الذي أّكد انه سيلتزم بنتيجة املناقصات.

لكن الوزير شقري رّد على ما أعلنه احلاج حسن، معتربا انه تفاجأ 
القيام ببطوالت«. وقال: »ان  بها »النهم كما يبدو لي يريدون 
ما طرحه احلاج حسن هي من االقرتاحات اليت تقّدم بها وليس ان 

اللجنة فرضتها علّي«.
وقال انه لن حيضر أي اجتماع للجنة إذا كان سُيصار إىل حتوير 

األمور خالل االجتماعات.
إضراب املعوقني

وتأهيل  برتبية  املعنية  املؤسسات  نفذت  األجواء،  هذه  ظل  ويف 
وتعليم ذوي احلاجات اخلاصة والعاملة يف خمتلف املناطق اللبنانية، 
اضرابًا حتذيريًا أمس االول، استجابة لدعوة االحتاد الوطين لشؤون 
اإلعاقة إىل اإلضراب، بسبب عدم دفع الدولة مستحقات اجلمعيات 
العام  منذ  املعوقني  األشخاص  وتعليم  هؤالء  بشؤون  ُتعنى  اليت 
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زاره  الذي  اإلعاقة  لشؤون  الوطين  االحتاد  وفد  استقباله  وخالل 
يف الوزارة بعد االعتصامات، أكد وزير الشؤون االجتماعية ريشار 
قيوجميان أنه ما دام وزيرا للشؤون وما دامت »القوات اللبنانية« 
واملعوقني  بالفقراء  يقبل املس  الوزارة فلن  مقاليد هذه  تتسلم 
اليت تعنى  وذوي احلاجات اخلاصة، جمددا رفضه خفض املوازنة 

بهذه اجلمعيات.
وشدد على أن »معركة املوازنة اليت ختاض اليوم هي أبسط ما 
يكون للمحافظة على موازنة الشؤون االجتماعية«، موضحا أنه كان 
قد طلب 30 مليار لرية إضافية لكنه مل حيصل فعليا إال على أقل 
دعم  »برنامج  اىل  منها  مليارات   3 لرية ستذهب  مليارات   6 من 
االسر االكثر فقرا« بعد ارتفاع نسبة الفقر املدقع يف لبنان وما 
تبقى لدعم برامج املعوقني وتأمني حاجاتهم، كاألسرة والكراسي 

املتحركة وأمور أساسية أخرى«.

امجاع فلسطيين على...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قد  األبيض  »البيت  أن  إىل  مشرًيا  ملقاطعته،  والدعوة  املؤمتر 
األسس  وضرب  ودمارًا  خرابًا  الفلسطيين  الشعب  حبقوق  عاث 
واملرجعيات اليت انطلقت منها العملية السياسية خاصة يف ملفي 
القدس والالجئني«، وذلك »عدا عن معاداته للشعب الفلسطيين 

وجتويع أطفاله من خالل قطع املساعدات كاملة عنه«.
وأكدت فصائل املقاومة الفلسطينية رفضها املؤمتر، ويف بيان هلا 
القرن اهلادفة اىل  بأنه فصٌل من فصول صفقة  وصفت املؤمتر 

تصفية القضية الفلسطينية
وشددت على الرفض القاطع جلميع أشكال التطبيع مع إسرائيل 
نبذ  إىل  دعت  كما  الفلسطيين،  الظهر  يف  وطعنة  خيانة  بصفته 

املطبعني والتربؤ منهم ودعم صمود الشعب الفلسطيين.
وشدد عضو املكتب السياسي للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطني 
يثل  البحرين  مؤمتر  على  عربية  دول  إصرار  أن  ظريفة  أبو  طالل 

طعنة لفلسطني.

25 قتيال جراء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النظام يف ريف إدلب اجلنوبي.
القدمني  حايف  طفاًل  القرية  يف  برس«  »فرانس  مراسل  وشاهد 
بينما  وهو يصرخ،  منزله  استهداف  بعد  جده  بيت  باجتاه  يركض 

أصيب جبروح بسيطة يف يديه. 
وشاهد أيضًا مدرسة تضررت بفعل القصف وكان شخصان يعمالن 
تبدو  بينما  واجهتها  تدمرت  تدريس  قاعة  ركام  بني  البحث  على 

رسومات لالطفال على اجلدران.
املرصد  وثق  الشمالي،  محاة  ريف  االشتباكات يف  استمرار  ومع 
مقتل 11 عنصرًا من »هيئة حترير الشام« والفصائل، يف مقابل 6 

من قوات النظام، وفق حصيلة جديدة للمرصد.
 ومتكنت الفصائل إثر هجوم شنته يوم الثلثاء املاضي على نقاط 
تابعة لقوات النظام يف كفرنبودة من استعادة السيطرة على اجلزء 

األكرب من البلدة، بعدما كانت ُطردت منها يف 8 اجلاري.
أن وحدات من اجليش  السورية« )سانا(  األنباء  »وكالة  وأوردت 
اهلبيط  بلدتي  بني  النصرة  جبهة  إلرهابيي  وعتادًا  »آليات  دمرت 
اعالن املرصد مقتل 23  وكفرنبودة«. وتأتي هذه احلصيلة غداة 
منهم  األكرب  اجلزء  الطرفني،  من  مقاتاًل  و87  الغارات  يف  مدنيًا 
منذ  املستمرة  املعارك  يف  والفصائل  الشام«  حترير  »هيئة  من 

الثالثاء.
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أعلن مسؤوالن أمريكيان، أن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( تبحث 
إرسال قوات إضافية إىل الشرق األوسط وسط توتر مع إيران.

 5000 إلرسال  طلبا  يدرس  البنتاغون  أن  األربعاء  املسؤوالن  وكشف 
جندي إضايف إىل الشرق األوسط وسط التوتر مع إيران.

وأفاد املسؤوالن أن القيادة املركزية األمريكية هي اليت قدمت الطلب، 
وليس من الواضح ما إذا كان البنتاغون سيوافق عليه.

القوات املطلوبة ستكون  إىل ذلك، أوضح أحد املسؤولني أن طبيعة 
دفاعية.

ويف وقت سابق، األربعاء، نقلت شبكة »سي إن إن« األمريكية إطالع 
البتتاغون مسؤولني رفيعي املستوى من األمن القومي األمريكي على 
خطة إلرسال آالف اجلنود اإلضافيني إىل الشرق األوسط، وذلك يف 
إطار ردع إيران يف ظل التوترات املتزايدة بني واشنطن وطهران، وفقا 

لـ3 مسؤولني أمرييكيني مطلعني على القضية.
وأكد املسؤولون األمريكيون أن واشنطن قد ترسل القوات املذكورة 
العسكري يف  التواجد  تعزيز  مع  طهران  ردع  ملواصلة  دفعات،  على 

املنطقة حال اقرتاب ضربة عسكرية.
أن  شاناهان  باتريك  بالوكالة  األمريكي  الدفاع  وزير  أعلن  والثالثاء، 
يف  وقاذفات  طائرات  حاملة  نشرت  اليت  املتحدة  الواليات  حرك  ت 
اخلليج أتاح »وقف خماطر هجمات ضد أمريكيني » تشنها إيران. وقال 
شاناهان »حنن يف فرتة ال تزال فيها املخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا 

التأكد أال خيطئ اإليرانيون يف احلسابات«.
اإلدارة  إليها  استندت  اليت  االستخبارية  املعلومات  جدية  أكد  كما 
وبارجة  »بي-52«  وقاذفات  طائرات  حاملة  إرسال  لتربير  األمريكية 
وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية حمتملة.

ووقعت  تهديدات  عن  حتّدثنا  »لقد  األمريكي  الوزير  قال  ذلك،  إىل 
يف  سفن  أربع  ضد  التخريبية«  »األعمال  إىل  إشارة  يف  هجمات«، 

اخلليج.
وتابع »ما أريده هو تأكيد موثوقية املعلومات«، مضيفًا أن »إجراءاتنا 
ضد  هجمات  وقوع  خماطر  درء  من  متكنا  وقد  جدًا،  حذرة  كانت 

أمريكيني«.
ولدى سؤاله عن تصرحيات للرئيس األمريكي دونالد ترمب اليت خفف 
فيها من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشّكله إيران قال شاناهان 
أن  ذلك  يعين  »ال  وتابع  معه«.  التعامل  نتوىل  وحنن  خطر  »هناك 
التهديدات اليت حددناها قد زالت«، مضيفًا »أعتقد أن ردنا احلذر قد 

أعطى اإليرانيني الوقت للتفكري«.
اإلدارة  فرضت  بعدما  األخرية،  األشهر  يف  تصاعد  التوتر  أن  يذكر 
األمريكية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية وأدرجت 

احلرس الثوري اإليراني على قائمة املنظمات اإلرهابية. 

البنتاغون يدرس إرسال 5 آالف جندي للشرق األوسط
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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

 2019 أيــار   25 Saturday 25 May 2019الـسبت 
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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

 2019 أيــار   25 Saturday 25 May 2019الـسبت 
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فــن

 2019 أيــار   25 Saturday 24 May 2019الـسبت 

أحالم تطلب من أصالة 
أن تساحمها يف عيد 

ميالدها!

أنهت املطربة اإلماراتية أحالم، خالفاتها مع املطربة السورية أصالة 
نصري، إذ هنأتها مبناسبة عيد ميالدها، الذي يوافق الـ 15 من أيار 

احلالي كما طلبت منها أن تساحمها.

ونشرت املطربة أحالم، صورة ألصالة عرب حسابها على »تويرت«، 
وعلقت عليها قائًلة: »من كل قليب كل عام وأنيت خبري ربي يطول 

عمرك وحيميك وخيليك لعيلتك وحبايبك«.

أنا من  بيننا  أخيت، مهما حصل  وأنيت  »كل عام  أحالم:  وأضافت 
قليب أحبك وساحمتك وأنيت ساحميين«.

بدورها، ردت الفنانة السورية أصالة بتغريدة على »موقع« تويرت 
بالقول: شكرًا ياحلومه على معايدتك وألف شكر إّنك ساحمتيين ياأّم 

قلّب طيب وان شاءاهلل بنلتقى قريبًا«.

املطربة  نشرت  عندما  املاضي  الشهر  إىل  اخلالف  بداية  وتعود 
فيها  وجهت  »تويرت«،  يف  حسابها  عرب  تغريدة  أحالم،  اإلماراتية 
احلديث للمطربة السورية أصالة، وذلك يف إطار ردها على إحدى 

متابعاتها.

أغنيتها  جناح  على  أصالة،  هنأت  أحالم،  أن  ظهر  السطور  وبني 
أيام،  قبل  غنائي  ككليب  أطلقتها  واليت  أكابر«،  »بنت  األخرية 

والقت جناًحا كبرًيا، قبل أن تعود أحالم، وحتذف تهنئتها.

وبعد نشر أحالم، تغريدتها، جتاهلت أصالة، الرد عليها، وهو ما 
جعل إحدى املتابعات تطلب من أصالة، الرد على تهنئة أحالم، وهو 

ما أشعل فتيل األزمة بني أصالة وأحالم.

فكتبت أحالم، رًدا على ما طلبته متابعتها من أصالة، قائلة: »أنيت 
هلا  كتبت  أنا  رْدا،  أصال  غريها  من  أو  منها  انتظر  إني  تفتكرين 

كفنانة فقط قدمت فنا مجيال«.

وأضافت أحالم، »وياما كتبت لي أصالة الكثري مع صدور ألبومي 
أو أغانيي، ولو ظلمتين بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحرتمها حتى 
تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظامل بالظلم ولو بعد حني، شكًرا على 

حمبتكم«.

وأثار هذا الرد، حفيظة أصالة، اليت ردت على أحالم، طالًبة منها 
عدم احلديث يف موضوعات ال معنى هلا، الفًتة إىل أنهما كبار، وأنه 

ال أحد ظلم اآلخر.

أصالة نصري تكشف تفاصيل عن 
الفنانة اليت حتاول تدمري مهنتها...

هل قصدت احالم؟
كشفت الفنانة أصالة نصري حبسب موقع »بتجرد« أن فنانة زميلة 
هلا يف الوسط الغنائي، تقود ضّدها حرب شرسة خفية، وتؤذيها 

يف عملها رافضة الكشف عن امسها.

ألنها  حساباتي  من  بلوك  بـ  منحتها  الفنانة  »هذه  أصالة  وقالت 
خميفة وحتاول إيذائي طوال الوقت ولن أعلن عن امسها وال اتهم 

الفنانة أحالم يف هذا األمر، كما يرتدد«. 

وأكدت أصالة أنها شخصية جيدة وأن كل األشخاص الذين خسروها 
سيندمون الحًقا.

اكد نقيب املهن املوسيقية يف مصر الفنان هاني شاكر، احرتامه 
للفنانة اإلماراتية »أحالم« اليت توسطت للمطربة شريين عبدالوهاب، 
للصلح بينها وبني النقابة بعد قرار توقيفها عن الغناء على خلفية 

إساءتها ملصر يف حفلها الغنائي بالبحرين.

وأوضح هاني شاكر، يف تغريدتني عرب حسابه على »تويرت«، أنه 
يعترب شريين، أخًتا له، وسبق وتوسط هلا يف الصلح مع املوسيقار 

الراحل حسن أبو السعود.

وكتب قائال: »الفنانة الكبرية أحالم، تقديري واحرتامي لك ولروحك 
الطيبة الواضحة يف رسالتك خبصوص شريين اليت اعتربها أخًتا، بل 
ابنة وأحرتم موهبتها جًدا، وهي تعلم ذلك حني أبرمت الصلح بينها 

وبني الراحل حسن أبو السعود يف منزلي بعد وقفها«.

وتابع: »وقمت فعال بتوجيهها كأْب مثلما قلت أنت يف آخر مشكلة 
هلا وحضرت معها التحقيق بنفسي ونصحتها باالمتناع عن الكالم 
إليه من جنومية وتسأل يف  غري احملسوب حفاًظا على ما وصلت 

ذلك«.

املصري،  القومي  األمن  املرة ختص  هذه  »املزحة«  أن  وأوضح، 
كما أن التحقيق سيكون يف جملس الدولة والنقابة، فقال: »ولكن 
أمام  مصر  وصورة  القومي  األمن  نطاق  يف  املزاح  املرة  هذه 
الوطن العربي، واملوضوع ليس يف يدي، هناك حتقيق من جملس 
من شخصنتها  الرغم  على  قراري  ليس  والقرار  والنقابة،  الدولة 

للموضوع«.

وكانت أحالم، قد ناشدت هاني شاكر، بالوقوف جبانب شريين، 
أيًضا  تغريدتني  خالل  من  النقابة،  وبني  بينها  للصلح  وتوسطت 
نشرتهما عرب حسابها يف »تويرت«، فكتبت: »شريين ملا غنت ما 
شربتش من نيلها زدنا عشًقا ملصر، شريين أحسها مثلي إنسانة 

طيبة وعفوية، وأكيد والؤها وحبها لبلدها ال خيتلف عليه اثنان«.

بأنها  أجزم  أنا  الفيديو،  شاهدت  أن  وبعد  »اليوم  واستطردت: 
ال تقصد اإلساءة لبلدها، وتتكلم عن نفسها يف كل مرة تتورط 

بسبب كالمها على املسرح والكل يعلم بذلك متاًما«.

وتابعت أحالم: »ورساليت هذه املرة لكبرينا يف الفن وهرم األغنية 
العربية وأمري الطرب ورئيس النقابة يف مصر األستاذ هاني شاكر، 
أن يأخذ موضوع فنانة شّرفت بلدها بنت مصر شريين بعني االعتبار، 

وأن يوجهها كأْب ألنك فعال أْب للجميع«.

للفن  الروحي  األب  تعتربك  أكيد  وهي  ابنتك  »اعتربها  وأمتت: 
بالنسبة هلا ولي وللجميع«.

وكانت املطربة املصرية شريين عبد الوهاب، قد استغاثت بالرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي، بعد اتهامها باإلساءة لبالدها، على 
حاسة  قائلة:«أنا  البحرين،  يف  أحيته  الذي  األخري  حفلها  خلفية 

باالضطهاد يف بلدي، وأنت أبونا كلنا«.

هاتفية  مداخلة  السيسي، خالل  للرئيس  رسالة  ووجهت شريين، 
أديب  عمرو  املصري  اإلعالمي  يقدمه  الذي  »احلكاية«،  بربنامج 
حيث قالت: »أنت أبونا كلنا، وأنا زي بنتك، وحاسة إني بتعرض 
لي خط  بالنسبة  ومصر  بلدي،  جيش  بيحميين  واللي  لالضطهاد، 
أمحر، وبتأسف لكل إنسان زعالن مين، أنا آسفة، وبعد كده هحرتم 

نفسي، ومش هتكلم«.

ويوم اخلميس املاضي، قررت نقابة املهن املوسيقية برئاسة الفنان 
املصري هاني شاكر، إيقاف الفنانة املصرية شريين عبدالوهاب 
عن الغناء، اعتباًرا من تارخيه، وإحالتها للتحقيق ملا نسب إليها من 

»اتهامات مسيئة ملصر«.
وكانت شريين قد صرحت خالل حفل البحرين قائلة: »أنا هنا اتكلم 
وأدى  واسًعا  جداًل  أثار  ما  يسجنوني«،  ممكن  مصر  يف  براحيت، 

لقيام أحد احملامني بتقديم بالغ ضدها يتهمها باإلساءة ملصر.

أزمة شريين تتفاقم.. أحالم 
حتاول التوسط و هاني شاكر يرد

كشف الفنان املصري هاني شاكر نقيب املوسيقيني، حقيقة األنباء 
اليت ترددت عن إجراء الفنانة شريين عبد الوهاب حتليل للمخدرات، 

على خلفية أزمة إيقافها عن الغناء وحتويلها للتحقيق.

فارغ، ال كان  »ده كالم  تلفزيونية:  وقال شاكر، يف تصرحيات 
يف تفكرينا وال بادرنا بفكرة مثل هذه، وال أعرف من مروج هذه 

الشائعات«.

وكانت شريين واجهت اتهاًما باإلساءة ملصر، بعد تصرحيها املثري 
للجدل يف حفل هلا بالبحرين، حيث قالت: »هنا أتكلم براحيت يف 

مصر ممكن يسجنوني«.

الغناء،  عن  املصرية  الفنانة  إيقاف  املوسيقيني،  نقابة  وقررت 
وحتديد موعد للتحقيق معها، خالل األسبوع اجلاري.

رمضان،  حممد  الفنان  حفل  ألزمة  شاكر  تطرق  آخر،  جانب  ومن 
الذي أقيم نهاية الشهر املاضي، وصعوده على املسرح مستعرضا 
عضالته؛ ما دفع عددا من احملامني لتقديم بالغات ضده، وتوجيه 

إنذار لنقابة املوسيقيني بسبب إعطائه تصرحًيا بالغناء.

وأوضح شاكر يف تعليقه جمدًدا على األزمة: »حممد رمضان يستطيع 
الغناء وإحياء احلفالت، ولكن إلمتاعنا بإمكانياته الصوتية، وليست 

إمكانياته العضلية«.

هاني شاكر يتحدث عن أزمة شريين مع 
املخدرات.. وينتقد عضالت حممد رمضان!

خرج الفنان املصري محادة هالل عن صمته، للرد على االنتقادات 
اليت وجهت ملسلسل »ابن أصول«، الذي جيسد بطولته مع الفنانة 

السورية سوزان جنم الدين.

وأثارت شخصية »صوال« اليت جتسدها الفنانة سوزان جنم الدين 
يف املسلسل، جداًل بني اجلمهور املصري بسبب طبيعة الدور، وهو 
بأنهما  يوحي  ما  بينهما،  السن  لتقارب  نظًرا  هالل،  والدة محادة 

حبيبان وليسا أًما وابنها.

ورًدا على هذه االنتقادات قال محادة هالل، إن »الدور كان يف 
حاجة لسيدة مجيلة يبدو عليها أنها من عائلة ارستقراطية، وتغري 
فتاة  أي  من  زواجه  لتعطيل  مكان؛  كل  وتطارده يف  ابنها  على 

بسبب غريتها الشديدة عليه«.

»هذا  أن  نيوز«،  »إرم  وأوضح هالل يف تصرحيات نشرها موقع 
الدور كان يتطلب فنانة صغرية يف السن، ونشيطة يف احلركة، 
خللق جو صداقة بينهما، وليست ممثلة طاعنة يف السن كاليت اعتاد 

اجلمهور على رؤيتها يف دور األم باألعمال الدرامية«.

وأشار إىل أن »املشاهد اعتاد ربط األم بالسيدات الكبريات يف 
تظهر  ال  أمهات  توجد  الواقع  يف  ألنه  صحيح؛  غري  وهذا  السن 
عليهن عالمات الكرب أو الفارق السين بينهما وبني أبنائهن، ضارًبا 
مثااًل بالفنانة هيفاء وهيب وابنتها زينب، وغادة عبدالرازق وابنتها 

روتانا، وغريهن الكثريات«.

مسلسل »ابن أصول« بطولة محادة هالل وسوزان جنم الدين وأينت 
سعيد،  وفراس  جناتي  وحممد  كامل  وإيناس  رشاد  وعماد  عامر 
وإخراج  مرسي  تامر  وإنتاج سينرجي  زيد  أبو  أمحد حممود  وتأليف 

حممد بكري.

محلة انتقاد تطال سوزان 
جنم الدين ومحادة هالل 

يتدخل!
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جــنس
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مت االستعانة بالطعام منذ زمن طويل لزيادة الرغبة اجلنسية ولكن 
هل كنت تعلم أن هناك بعض األطعمة اليت بإمكانها يف الواقع أن 

حتسن من أدائك يف غرفة النوم ؟
و لن حتتاج إىل اللجوء إىل األطعمة الغريبة من األراضي البعيدة حول 
رغبتك  القائمة ستزيد من  الشائعة يف هذه  األطعمة  ، ألن  العامل 

اجلنسية و تضمن لك عالقة محيمية ناجحة.
األطعمة اليت تزيد الرغبة اجلنسية له و هلا :

قد تكون بعض األطعمة أكثر تأثريا على اجلنس املقابل و لكن هذه 
اجملموعة ستفعل العجائب لكالكما ) األطعمة من 1 إىل 11(.

األطعمة اليت تزيد من الرغبة اجلنسية لديها :
هذه األطعمة مضمونة لزيادة الرغبة اجلنسية لدى النساء ) األطعمة 

12 و 13 (.
األطعمة اليت تزيد من الرغبة اجلنسية لديه :

هذه األطعمة مضمونة لزيادة الرغبة اجلنسية وحتسني األداء اجلنسي 
لدى الرجال ) األطعمة من 14 إىل 19(.

#1 السبانخ :
إذا فكرت باألمر، فرمبا كان السبب وراء مالحقة بوباي و أوليفيا 

لبعضهما البعض طوال الوقت هو تناوهلما للسبانخ.
و تناول السبانخ يضعك يف احلالة املزاجية املناسبة عن طريق زيادة 

تدفق الدم يف نصفك السفلي .
 Healthy و تقول كايسي بيورك خبرية احلميات الغذائية املرخصة يف

: Simple Life
االلتهاب يف  من  يقلل  معدن  وهو  باملاغنسيوم،  غنية  السبانخ   «
تامي  تضيف  كما   . الدم«  تدفق  من  يزيد  مما  الدموية  األوعية 
نيلسون املعاجلة النفسية و خبرية العالقات اجلنسية احلاصلة على 

الدكتوراة :
» و زيادة تدفق الدم يدفع الدم جتاه أطراف اجلسم مثل الفياجرا و 

بامكانه زيادة االثارة و جعل العالقة احلميمية أكثر امتاعا.
و بالتالي سيصبح من األسهل للسيدات الوصول إىل مرحلة النشوة 
اجلنسية، و سيجد الرجال أن حصوهلم على االنتصاب يأتي بطريقة 

طبيعية أكثر«.
#2 الشوكوالتة الداكنة :

و  السريوتونني  هرمونات  من  مستويات  من  الشوكوالتة  تزيد 
تقلل من مستوى  و  بالسعادة  املخ، فتجعلنا نشعر  الدوبامني يف 
إذا   - املزاجية  احلالة  من  كالهما حيسن  و  لدينا،  القلق  و  التوتر 
كنت تفهم ما نعين - و هناك نظرية أخرى تقول أن الكاكاو يزيد 
الدموية،  األوعية  ارختاء  يساعد يف  و  الشرايني  خالل  الدم  تدفق 
فريسل الدم إىل كل األطراف املعنية. وأميا كان السبب فان تناول 

الشوكوالتة لن يكون أبدا أمرا سيئا على أي حال.
#3 الفلفل احلار :

وكلما زادت حرارة الفلفل كلما كان أفضل، ألن الفلفل احلار يزيد 
من أيضك الغذائي وحيفز إفراز االندورفني فيجعلك تتعرق و جيعل 

شفتيك يبدوان بشكل أكثر امتالءا و يسرع من نبضات قلبك.
و هذا جيعل الدم يتدفق إىل كل املناطق الضرورية و تكون النتيجة 
هي عالقة محيمية أفضل ) إذا كنت تنوي تناول أو تقطيع فلفل 
اهلابانريو احلار، تأكد من غسل يديك جيدا قبل االقرتاب من أجزاء 

اجلسم احلساسة (.
#4 الشاي األخضر :

السر وراء حياة ليلية أكثر محيمية هو البداية بشرب فنجان ساخن من 
الشاي، ألن الشاي األخضر غين باملركبات اليت تدعي » الكاتشينات« 
و اليت مت اثبات قدرتها على حرق دهون البطن و اسراع قدرة الكبد 
الن  كل شيء  هذا  ليس  لكن  و   . طاقة  إىل  الدهون  حتويل  يف 
الكاتشينات تعزز أيضا الرغبة اجلنسية عن طريق تعزيز تدفق الدم 

إىل أطرافك السفلية و تقول بيورك :
» الكاتشينات تقضى على الشوارد احلرة اليت تتلف و تهيج األوعية 

الدموية مما يزيد من قدرتها على نقل الدم.
كما أن الكاتشينات تتسبب يف ان تفرج األوعية الدموية عن أكسيد 
النيرتيك الذي يزيد من حجم األوعية الدموية و يؤدي إىل حتسني 

تدفق الدم«.
#5 احملار :

هرمون  معدالت  من  يرفع  الذي  املعدن  هو  و  بالزنك  غين  احملار 
التستوستريون بينما يعزز هرمون النمو يف ذات الوقت، و كالهما 
غرفة  خارج  و  داخل   ( اجلسدي  األداء  و  العضالت  منو  من  حيسن 

النوم (.
و أظهرت األحباث أيضا أن قصور الزنك قد يكون عامال خطرا يف 

العقم الناتج عن مستويات هرمون التستوستريون املنخفضة.
#6 صوص البيستو :

ننصحك بتناول صوص البيستو الن الصنوبر به غين مبعدن الزنك 
) مثله مثل احملار (، و قد أثبت أن األفراد الذين لديهم مستويات 
أعلى من معدن الزنك يف أجسامهم، لديهم رغبة جنسية أعلى من 

أصحاب املستويات األقل.
#7 الزجنبيل :

إذا كنت حتب الطعام احلار و احللو فأنت من احملظوظني، ألن الزجنبيل 
اجلنسية  حياتك  حتسني  على  القدرة  هلا  اليت  األخرى  األطعمة  من 

أفضل األطعمة اليت تزيد من رغبتك اجلنسية

باملساعدة يف زيادة تدفق الدم وحتسني صحة الشرايني. و وفقا 
 International Journal لدراسة نشرت يف اجمللة الدولية لطب القلب
الزجنبيل  من  ملعقة صغرية  استهالك جمرد  فان   ،  of Cardiology
خبصائصه  لالستفادة  حتتاجه  ما  كل  هو  االسبوع  يف  مرات  بضع 

املفيدة لصحة القلب.
و لذلك ننصحك باستخدام الزجنبيل عند طهيك للطعام يف املنزل أو 

طلب السوشي أو األطعمة اآلسيوية األخرى اليت حتتوي عليه.
#8 بذور القرع :

عند  ببالك  خيطر  ما  أول  هو  املتبل  القرع  التيه  فنجان  يكون  قد 
استيقاظك يف الصباح، و لكن احلصول على بعض التغذية من القرع 
حالتك  رفع  كبريا يف  أثرا  له  يكون  قد  النوم  موعد  قبل  الطبيعي 
املعنوية. ألن بذور القرع هلا القدرة يف الواقع على حتسني حالتك 
املزاجية، و هي واحدة من أفضل مصادر األطعمة للحمض األميين 
الذي يدعى باسم » تريبتوفان » و الذي يساعد يف إفراز هرمون 

السريوتونني يف املخ.
و األدوية املضادة لالكتئاب تساعد املخ على توزيع السريوتونني، 
و إذا كنت تتعاطاها ااّلن فإن تناول بذور القرع الصغرية قد جيعلها 

أكثر فعالية.
#9 املوز :

املوز هو أحد أهم مصادر معدن البوتاسيوم والذي يساعد على ابطال 
و حمايدة ّاثار األطعمة املليئة بالصوديوم. و األطعمة اململحة ال تقلل 
فقط من تدفق الدم إىل األعضاء التناسلية و الذي يصعب الوصول 

إىل النشوة أكثر و لكنها قد تصيبك أيضا باالنتفاخ.
#10 البطاطس :

احللوة،  التشكيلة  أو  البيضاء  التشكيلة  البطاطس من  سواء كانت 
فهي مصدر رائع للبوتاسيوم. و البوتاسيوم يبطل ّاثار امللح اليت 
تسبب االنتفاخ و يعزز من تدفق الدم، و هو األمر الذي قد يساعدك 

على حتسني أدائك يف العالقة احلميمية و يزيد من متعتك.
و بإمكانه أيضا أن حيسن من حالتك املزاجية ألن الدراسات العلمية 
ربطت ما بني مستويات البوتاسيوم املنخفضة واالصابة باالكتئاب.

#11 األمساك اليت حتتوي على الدهون :
ليس سرا أن أمساك املاء البارد املليئة بالزيوت مثل مسك السلمون 
الربي و السردين و التونة، بها فائض من أمحاض أوميجا3 الدهنية، 
و لكن هناك أمرا قد ال تعلمه : أن هذه املادة الغذائية ال تفيد فقط 
قلبك و لكنها ترفع أيضا من مستويات هرمون الدوبامني يف املخ.

و هذه الزيادة من الدوبامني حتسن الدورة الدموية وتدفق الدم مما 
حيفز الشعور باإلثارة اجلنسية. وتقول كال من بيورك و نيلسون :

الدوبامني سيجعلك تشعر باالسرتخاء أكثر و باالتصال أكثر مع   «
شريك حياتك، مما جيعل العالقة احلميمة أكثر إمتاعا ».

فقط تأكد من اختيار و شراء النوع الصحيح.
#12 القهوة :

الغرامية يف مقهى ستارباكس كانت  املواعيد  اتضح ان كل هذه 
تستحق العناء، الن القهوة قد تكون أفضل مشروب لتعزيز الرغبة 
اجلنسية. فهي حتتوي على منشط اثبت علميا ) يف الدراسات على 

احليوانات ( أنه يضع اإلناث يف احلالة املزاجية املناسبة.
و لذلك اشربي فنجان من قهوة الكابتشينو و حضري نفسك لليلة 

طويلة و ممتعة .
#13 حلم الستيك و شطائر الربجر :

اليومي  جدولك  على  اجلنسية  رغبتك  اخنفاض  تلومني  كنت  إذا 
املشغول املليء باملهام، فأنت لست الوحيدة. و تقول نيلسون:

العالقة  األزواج عن ممارسة  توقف  وراء  الرئيسية  األسباب  أحد   «
احلميمية هو الشعور باالرهاق و التعب و القلق .

و لكن هناك مكون بيولوجي أيضا وراء هذه األسباب«.
ألن أحد األسباب وراء شعور النساء باالرهاق هو قصور احلديد، و 

هذه احلالة تستنزف الطاقة مما ينتج عنه اخنفاض الرغبة اجلنسية.
وتضيف بيورك :

» نقص احلديد شائع و قد يؤدي إىل الشعور باإلجهاد و الضعف 
و االنزعاج ، و هي مشاعر جتعل النساء ال يرغنب يف احلصول على 

أي اتصال محيمي«.
#14 عصري الرمان :

 International Journal of Impotence اكتشفت دراسة نشرت يف جملة
Research و أقيمت يف عيادة the Male Clinic يف بيفرلي هيلز ان 
على  إجيابي  أثر  له   ،POM Wonderful عصري  مثل  الرمان  عصري 
ضعف االنتصاب. و مت ربط عالقة عصري الرمان مبضادات األكسدة 

اليت تدعم تدفق الدم.
و لكن تأكد من ختفيف عصريك بالقليل من املاء، ألن كوب واحد من 
عصري POM Wonderful على سبيل املثال به 31 جرام من السكر.

#15 البطيخ :
حيتوي البطيخ على الليكوبني أكثر من الطماطم، و ينافس الليكوبني 
حبوب الفياجرا يف قدرته على إرخاء األوعية الدموية و حتسني الدورة 
 Jamba الدموية يف بعض أجزاء اجلسم، و ميكنك جتربة الزبادي اجملمد
و  فقط  حراري  سعر   180 على  حيتوي  فهو  كتحلية  بالبطيخ   Juice

مصنوع 100% من عصري البطيخ الطبيعي.
#16 التوت األزرق :

ووفقا  جيدة.  بطريقة  لكن  و  قاسية  األمور  جيعل  األزرق  التوت 
لدراسة مشرتكة من جامعة إيست أجنليا و جامعة هارفارد فإن تناول 
األطعمة الغنية بالفالفونيدات يرتبط باخنفاض خطر ضعف االنتصاب 
الفالفونيدات هناك  الرئيسية من  أنواع  الست  الرجال. و من  عند 
ثالثة أنواع و خاصة األنثوسيانني ) و املوجود يف التوت األزرق ( 
و الفالفونات و الفالفون ) و كالهما موجود يف الفواكه احلمضية ( 

توفر أعظم الفوائد يف جتنب ضعف االنتصاب.
#17 املكسرات :

دعنا نشرح لك الطريقة اليت تعزز بها املكسرات التحمل اجلنسي : 
الفستق، الفول السوداني، و عني اجلمل كلها حتتوي على احلمض 
هو  و   - النيرتيك  أكسيد  بناء  لبنات  أحد  هو  و  األرجينني  األميين 
غاز يوجد بصورة طبيعية و يساعد الرجال يف احلفاظ على انتصاب 

العضو التناسلي.
باإلضافة إىل أن املكسرات تساعد يف خفض مستويات كوليسرتول 
الكوليسرتول يف اجلسم كلما كان من األسهل  الدم. و كلما قل 
الذي  و  التناسلية،  أعضائك  اىل  و  جسمك  خالل  يدور  أن  للدم 

يساعدك يف احلفاظ على قوة االنتصاب لفرتة أطول.
#18 الثوم :

استخدم املصريني القدماء الثوم لتعزيز قدرتهم على التحمل وفقا 
لروايات العديد من املؤرخني. و على الرغم من عدم وجود علم حديث 

وقتها لتأكيد فعالية الثوم إال أنهم كانوا يف األغلب حمقني.
يساعد  الثوم  استهالك  ان  احلالي  عصرنا  يف  الباحثني  أكد  حيث 
على وقف تشكيل الرواسب الدهنية اجلديدة املسماة باسم » النانو 
بالكات » داخل جدران الشرايني. و هذا يتضمن الشرايني املؤدية 

إىل القضيب أيضا.
و لذلك ننصحك باحلفاظ على صحة قلبك و قوة انتصابك بإضافة 
بعضا من الثوم يف أكالتك على مدار األسبوع، و لكن تذكر جيدا أن 
الثوم لن جيعل رائحة نفسك مغرية ، لذلك تناوله يف الليالي اليت 

ال تواعد فيها أحدا.
#19 الشوفان :

إذا أردت االستمرار لفرتة طويلة مبا فيه الكفاية حتى تساعد شريكتك 
يف الوصول إىل النشوة، ننصحك بتناول الشوفان.

و سرييال اإلفطار الشائع هذا يعترب مصدرا جيدا لـ األرجينني، وهو 
محض أميين يستعمل عادة يف عالج ضعف االنتصاب.

أيضا على  تساعد  الشوفان  مثل  الكاملة  احلبوب  أن  إىل  باإلضافة 
خفض مستويات الكوليسرتول. و ارتفاع الكوليسرتول يؤدي إىل 
تصلب الشرايني وهي حالة تسد و تضيق مسار الشرايني و تتسبب 
يف اعاقة تدفق الدم وقد يؤدي هذا يف نهاية املطاف إىل مشاكل 

و أمراض القلب و لكنك ستالحظ املشاكل اجلنسية أوال.
الن الشرايني احمليطة باملنطقة التناسلية أكثر ضيقا من أوعية الدم 

التاجية و هلذا فهي أكثر عرضة للجلطات.
واخلالصة أنه كلما كانت مستويات الكوليسرتول أفضل زادت قوة 

انتصابك و حتسن أداءك اجلنسي.



Page 26صفحة 26       2019 أيــار   25 Saturday 25 May 2019الـسبت 

تــسلية
1414 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

.¬©FGô°ûH ô¡à°TG ````` 1

.πMGQ …ô°üe πã‡ ````` 2

.™£b ````` QÉ°ùj ¢ùµY ````` 3

.á«ÑæL’ÉH º¡°S ````` ∞æ°U ````` 4

 øWÉH ‘ ºî°V ¥ôY ````` 5

.Oó©dG øe êhR ```` ¥É°ùdG

.á«fÉæÑd Ió∏H ````` ¢†¨ÑdG ````` 6

 ÖMÉ°U …ô°üe πã‡ ````` 7

.IQƒ°üdG

.á«≤jôaG ádhO ````` 8

 ````` ¥ôØàe ¢ùHÉj ô“ ````` 9

.¢UÉæe

.∑Éª°S’G øe ´ƒf ````` ≥dR ````` 10

.∫õZ ````` ΩÉæe ````` 11

:kÉjOƒªY *

.ÖYGO ````` ¿É¡HÉ°ûàe ````` 1

.á¡HÉ°ûàe ±ôMG ````` 2

.AÉæÑdG π°UG ````` ™«H óæ°S ````` 3

 •ƒHôe O’h’G ¬Ñcôj ó©≤e ````` 4

.ÌcG hG Ú∏ÑëH

 ÖMÉ°U …ô°üe πã‡ ````` 5

.∑Qh ````` IQƒ°üdG

.Iô≤a ````` ácôH hP ````` 6

 ∞«°üe ````` πªë∏d áØ°U ````` 7

.…Qƒ°S

 á∏ã‡ ````` ¿ÉµŸÉH ΩÉbG ````` 8

.á«cÒeG áHô£eh

.…CGôdÉH ÉØ©°V ````` Ò°ùØà∏d ````` 9

.»HôM ñhQÉ°U ````` 10

.AÉŸG ÚY ````` 11

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

ÊÉæÑd »MÉ«°S õcôe :±hôM á°ùªN øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

¢ù“ƒ–

OÉ°ûJ

OGó«æjôJ

É«fGõæJ

áeÉ¡J

∫’O

±õN

º°üN

±ƒ°ùN

ôªb

±ƒ°ùc

¢ùª°T

πYR

QƒeR

É°ûjOÉb

π£°ùb

Éjõ«dÉe

áaRÉ›

QÉ°ûà°ùe

êôe

QÉgRG

ïjôe

π«e

Úª°S

Ühôg

Ωôg

6 4 3 2 8 7 5 1 9 9 2 8 4 1 3 5 7 6
1 2 5 6 3 9 4 7 8 4 3 7 5 6 9 1 2 8
8 9 7 4 5 1 6 2 3 5 1 6 7 8 2 4 3 9
7 1 6 3 2 4 9 8 5 1 5 3 6 9 4 7 8 2
3 8 4 9 7 5 1 6 2 7 9 4 2 3 8 6 5 1
9 5 2 1 6 8 7 3 4 8 6 2 1 5 7 3 9 4
2 7 9 5 1 3 8 4 6 3 4 9 8 7 1 2 6 5
5 6 1 8 4 2 3 9 7
4 3 8 7 9 6 2 5 1

6 7 1 9 2 5 8 4 3
2 8 5 3 4 6 9 1 7

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *
 ```  3  .¿ÉÑ©°T  ∞°Sƒj  ```  2  .πjhOôH  ∫ƒµ«f  ```  1

 ``` Oôj ``` 6 .ôb ``` øjQ ``` 5 .CGQh ``` Ë ``` 4 .ºgOôW ``` CGóH

 ``` 10 .OhQÉÑdG ``` Éa ``` 9 .¿óH ``` ∂H ``` 8 .QhG ``` 7 .â∏e

.âfƒc ``` º«∏M ``` 11 .áHÉÑ°ùdG

:kÉjOƒªY *
 ```  Ö°ùd ```  3 .ÉHhÒe ```  ƒj ````  2 .ìôa ```  ÉjÒé«f ```  1

 .ÈH ``` ™H ``` 6 .¢ùd ``` É s°ûd ``` 5 .⁄G ``` óah ``` 4 .∑Qóf

 10 .ƒJƒHƒe ``` hófh ``` 9 .∂HQ ``` QGO ``` 8 .G G ``` §HQ ``` 7

.âH ``` ÚJQÉe’ ``` 11 .OO ``` πbôg ``` ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

2 3
4 1

9 6
7 3

9
4

9
2 3
3

O

ä

Q

…

¿

…

O

G

O

¢T

ñ

Ω

G

¢S

Ω

ä

h

ì

ä

Ω

¢S

¥

Q

ê

¢T

±

h

¢S

∑

¢S

h

Ω

Ω

`g

Q

ä

ä

Ω

∫

¿

±

ä

G

Q

Q

G

`g

±

Q

…

…

ê

Ü

∫

I

G

`g

G

R

…

Ω

Ω

Q

h

…

±

¢T

R

Ω

ñ

ñ

…

¢S

Ω

Q

R

R

ä

G

I

O

Ω

¢U

ñ

Q

`g

…

G

¢S

´

∫

R

∫

•

¢S

¥

h

G

ê

Ω

G

´

¥

G

O

…

¢T

G

Ω

Ω

∫

∫

G

…

¿

G

R

¿

ä

G

R

¿ÉªY

1 3 6
4 6 5

2 1 3 6
6 5

8 5 6
2 1 5

9 2
8 7 1 5 3

9 6 3 4

…Oƒ©°ùŸG 

(»∏Y ø°ù◊G ƒHCG)

 :(.Ω957 /-.`g346 ä)

 øe ádÉ qMQh ñQDƒe

 ájQP øe ,OGó¨H πgCG

 .Oƒ©°ùe øHG »HÉë°üdG

 IÒãc OÓH ¤G πMQ

 ‘ƒJh ô°üe ‘ ΩÉbCGh

 ïjQÉàH ô¡à°TG .É¡«a

 ¿OÉ©eh ÖgòdG êhôe{

 ¬Ñàc øeh .zôgƒ÷G

 ¬ÑæàdG{ :iôNC’G

.z±Gô°TE’Gh

* * *

 »∏Y ƒHCG) ¬jƒµ°ùe 

 :(1030ä) (óªMCG

 ‘ ácQÉ°ûe ¬d ñQDƒe

 ¢TÉY .AÉ«ª«µdGh ≥£æŸG

 »æH ΩóN .¿É¡Ø°UCG ‘

 ÜQÉŒ{ :¬Ñàc øe .¬jƒH

 zºª¡dG ÖbÉ©Jh ·C’G

 ΩÉ©H »¡àæj ,ïjQÉàdG ‘

 ¥ÓNC’G Öjò¡J{h ,979

.z¥GôYC’G Ò¡£Jh

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Friday April 21 - 2017 ``g 1438 ÖLQ 24 ``` 2017 ¿É°ù«f 21 á©ª÷G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG



Page 27صفحة 27     

صـحة وغـذاء

 2019 أيــار   25 Saturday 25 May 2019الـسبت 

يوفر التمر الكثري من الفوائد الصحية حبيث يغدو 
من الضروري تواجده على املائدة بشكل يومي، 
ويف هذا التقرير توضيح للفوائد الصحية اهلامة 
اليت ميكن هلذه املادة الغذائية توفريها يف حال 

تناول 3 حبات منها بشكل يومي:

1- حتسني صحة العظام:
والية  جامعة  من  غاردن  جولي  للدكتورة  وفقا 
البورون،  على  حيتوي  التمر  فإن  داكوتا،  نورث 

الذي يعزز صحة العظام.
وأظهرت دراسات سابقة أن البورون يساعد على 
والبوتاسيوم  الفوسفور  مثل  املعادن  امتصاص 
العظام  تقوي  اليت  واملغنيسيوم  والكالسيوم 

وحتارب أمراضا مثل هشاشة العظام.

2- حتسني صحة اجلهاز اهلضمي:
باأللياف،  الغنية  الغذائية  املواد  من  التمر  يعد 
العمل  أجل  األلياف من  ويتطلب نظامنا اهلضمي 

بشكل صحيح.
األمعاء،  حركات  وتنشط  اإلمساك  األلياف  ومتنع 
وأثبتت دراسة نشرت يف اجمللة الربيطانية للتغذية 
أن األشخاص الذين يتناولون التمر بانتظام يكون 
لديهم نظام هضمي يعمل بشكل أفضل من أولئك 

الذين ال يفعلون ذلك.

3- تساعدك على حماربة اإلجهاد واالكتئاب:
حيتوي التمر على فيتامني »بي 6« الذي ثبت أنه 
)هرمون  السريوتونني  إنتاج  على  اجلسم  يساعد 
تأثريات  عادة  )ينتج  والنورادرينالني  السعادة( 

مشابهة لألدرنالني(، ما حيسن صحة الدماغ.
 »6 »بي  فيتامني  مستويات  اخنفاض  ويرتبط 
كان  للفيتامني،  تناولنا  زاد  وكلما  باالكتئاب، 
شعورنا أفضل ليس جسديا فحسب، بل وذهنيا 

أيضا.

4- مينح زيادة كبرية يف الطاقة:
واملغنيسيوم  والبوتاسيوم  باأللياف  غنية  التمور 
والفيتامينات ومضادات األكسدة مما جيعلها وجبة 
خفيفة مثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة 

بفضل السكريات مثل الفركتوز واجللوكوز.

5- تساعد يف جتنب أمراض القلب:
التمور تقلل من  خلصت دراسات سابقة إىل أن 
اإلجهاد  من  وتقلل  الثالثية  الدهون  مستويات 
ألمراض  اخلطر  عوامل  من  وكالهما  التأكسدي، 

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

القلب وتصلب الشرايني.
وعالوة على ذلك، فهي مصدر غين للبوتاسيوم، 
الدم  ضغط  خيفض  الدراسات،  حسب  والذي، 
ويقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية، فضال 

عن األمراض األخرى املرتبطة بالقلب.

6- تقلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون:
التمر حيمي نظامنا اهلضمي وأمعاءه من البكترييا 
يف  انتشارها  خطر  من  يقلل  وبالتالي  الضارة 

القولون.
الذين  األشخاص  أن  الدراسات  إحدى  ووجدت 
النوع  منو  من  بانتظام  يزيدون  التمور  يتناولون 
اخلاليا  منو  من  حتمينا  اليت  البكترييا  من  اجليد 

السرطانية يف القولون.

7- ختفف من أعراض احلساسية املومسية:

يصيب التهاب املفاصل الروماتويدي أو التهاب 
مليون   30 من  أكثر  املومسي  التحسسي  األنف 
شخص يف الواليات املتحدة وحدها، ولكن حلسن 
احلاالت،  هذه  على  إجيابي  تأثري  للتمور  احلظ، 
تقليل  يف  فعال  التمر  أن  دراسة  أظهرت  حيث 
العديد من عالمات االلتهاب لدى مرضى التهاب 

املفاصل الروماتويدي.

8- تساعد على فقدان الوزن:
ميكن أن تساعد التمور يف ختفيف الوزن حيث أن 
األلياف جتعلك تشعر بالشبع لفرتة طويلة ومتنع 

طفرات اجللوكوز يف الدم.
مضادات  على  التمور  حتتوي  ذلك،  على  عالوة 
والفينوليك  األنثوسيانني  مثل  األكسدة 
والكاروتينات، ما يساعد على ختليص اجلسم من 
السموم وتسهل اهلضم، وتزيد األيض، وبالتالي 

فقدان الوزن.
 

 3 تناولت  إذا  جلسمك  حيدث  ما  هذا 
يوميا! متر  حبات 

الطاقة؟ مشروبات  تناول  بعد  للجسم  حيصل  ماذا 
تبعات  من  حتذيرهم  الصحة  خرباء  يواصل 
مشروبات الطاقة على صحة اإلنسان، وبالتحديد 
فئة الشباب اليت تقبل بشكل متزايد عليها. فما 
هو تأثري مشروبات الطاقة على اجلسم وملاذا 

ينصح برتكها؟
كادت سامنثا شارب )33 عاًما( أن تفقد حياتها 
الطاقة. تضطر  على مشروبات  إدمانها  بسبب 
تنظيم ضربات  جهاز  مع  للعيش  حاليا  سامنثا 
القلب. إذ اعتادت هذه الشابة الربيطانية على 
مشروبات  من  علب  ست  إىل  يصل  ما  شرب 
عليها  بالظهور  األعراض  بدأت  يوميا.  الطاقة 
باإلضافة  املنزل  للوعي يف  من خالل فقدانها 
على  القدرة  وعدم  الشديد  بالتعب  لشعور 
عن  األملانية  »بيلد«  صحيفة  ونقلت  النوم. 
ليسرت  صحيفة  مع  لقاء  يف  قوهلا  شارب 
الربيطانية:   The Leicester Mercury ماركوري 
»لدي ثالثة أطفال. كما أعمل يف املساء. هذا 
األمر دفعين إىل استهالك مشروبات الطاقة«. 
عملها  قبل  التنظيف  تعمل يف  سامنثا  وكانت 
احلالي يف أحدى احلانات. وتصف أثار مشروبات 
الطاقة عليها: »جعلت املشروبات قليب ينبض 
بشكل أسرع كما تسببت لي بالصداع. و كنت 
أشعر بالغضب وحباجيت لشرب علبة اخرى ألبقى 

قادرة على االستمرار«. 

نسبة عالية من السكر والكافيني
يف  املخاطر  لتقييم  الفيدرالي  املكتب  يشري 
أملانيا BfR إىل أن كوبا واحدا من القهوة حيتوي 
على 90 ملغ من الكافيني. أما علبة من مشروبات 
الكافيني.  من  ملغ   80 على  فتحتوي  الطاقة 
الطاقة  أن مشروبات  إال  النسب  تقارب  ورغم 
تشكل خطرا أكرب بكثري من املشروبات الساخنة، 
وذلك ألن األخرية تستهلك ببطء. أما مشروبات 
الطاقة فتشرب عادة بسرعة، مما يرفع من خطر 
به  املوصى  األقصى  احلد  أما  الزائدة.  اجلرعة 
يوميًا.  الكافيني  من  ملغ   200 هو  للبالغني 
الطاقة  مشروبات  بني  اخللط  عدم  جيب  كما 
بالكاربوهيدرات،  الغنية  الرياضة  ومشروبات 
واليت تهدف إىل تعويض فقدان الطاقة واملاء 

الناتج عن النشاط البدني.

ماذا حيدث يف اجلسم؟
املخاطر  لتقييم  الفيدرالي  املكتب  أطلق  وقد 
على  الطاقة  مشروبات  احتواء  من  حتذيرا   BfR
إىل  عادة  الكافيني،  من  عالية  مستويات 
وإينوسيتول  توراين  األخرى  املواد  جانب 
وجلوكورونوالكتون، اليت حتفز القلب واألوعية 
حالة  ويف  املركزي.  العصيب  واجلهاز  الدموية 
وجود مستويات عالية من الكافيني، ميكن أن 

زيادة  مثل  فيها  مرغوب  غري  تأثريات  حتدث 
انتظام  وعدم  والسرعة  القلب  ونبض  اإلثارة 
يقول  الدم.  ضغط  وارتفاع  القلب  ضربات 
رئيس  هينسل،  أندرياس  الدكتور  الربوفسور 
املكتب الفيدرالي لتقييم املخاطر: »إن اإلفراط 
فرتة  خالل  الطاقة  مشروبات  استهالك  يف 
قصرية، وشرب كميات كبرية من الكحول يف 
نفس الوقت، باإلضافة ملمارسة التمرين البدنية 
قد  القليل،  النوم  من  واملعاناة  مكثف  بشكل 

جيعل املرء يعاني من مشاكل صحية حادة«.

ماذا حيدث للكبد عند تناول 
الثوم يوميا؟

يعطي  فهو  الثوم،  فوائد  تقييم  الصعب  من 
نكهة خاصة لألطعمة، وحيتوي على مواد مفيدة 
عملية  ويسهل  اجلسم  مناعة  ويعزز  عديدة، 
اهلضم ويسرع عملية التمثيل الغذائي وخيفض 

ضغط الدم وينشط عمل الكبد.
وحيمي احلمض األميين ميثونني، الذي يدخل يف 
األليسني  الكبد، كما مينع  خاليا  الثوم  تركيب 
الذي يتكون عند تدمري ألياف الثوم من تدمري 
خاليا الكبد. عالوة على هذا حيسن الثوم عمل 

كيس الصفراء ومينع تكون احلصى.

ينصح  ال  الفوائد  هذه  من  الرغم  على  ولكن 
ولكن  مفيد  هو  صحيح  الثوم.  بتناول  اجلميع 
فقط عندما يكون الكبد سليما. ألن األشخاص 
يتضررون  الكبد  أمراض  من  يعانون  الذين 
جدا من تناول الثوم، وذلك ألنه عند انشطار 
سامة،  مواد  تتكون  واألليسني  امليثونني 
يستطيع الكبد السليم التعامل معها، يف حني 
ال ميكن للكبد املصاب من التصدي هلا وتزداد 

حالته سوءا.

قبل  الطبيب  استشارة  هذا جيب  إىل  استنادا 
إدراج الثوم يف النظام الغذائي اليومي.
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Kogarah MP Chris Minns 
is hopeful his poor rela-
tionship with the NSW 
Labor Party general 
secretary won’t hurt his 
chances of contesting 
the state leadership.
Chris Minns is the first 
Labor MP to throw his 
hat in the ring for the 
NSW party leadership, 
outlining his vision for 
new ideas and a fresh 
approach.
The member for Koga-
rah, in Sydney’s south, 
formally announced his 
bid for the position on 
Thursday morning.
Mr Minns unsuccessfully 
ran against ex-leader Mi-
chael Daley following a 
spill in November 2018, 
but believes he’s the 
best person to lead the 
Labor party and focus on 
a “new generation” of is-
sues.
“We need to turn to a 
new generation of party 
leaders and admit what 
we are doing isn’t work-
ing and change,” he told 
reporters on Thursday.
Mr Minns flagged public 
transport, climate change 
and keeping a balanced 
economy as key issues if 
elected.
The father-of-three’s 
chances at the top job 
could be hurt by his poor 
relationship with NSW 
Labor’s general secre-
tary Kaila Murnain.
But Mr Minns insists they 
will be able to work to-
gether.
“It’s our obligation to put 
the past in the past,” he 
said.
“I don’t think she could 
block me.”
His bid could also be 
thwarted by the unions, 
who were left upset by 
critical comments he 
made during his inaugu-
ral speech to parliament.
Mr Minns is hopeful he 
can convince them, de-
spite calling for a reduc-
tion of union control over 
the party.
“I ask them to suspend 

Minns launches NSW La-
bor leadership bid

their judgment,” he said.
But within minutes of his 
announcement, at least 
two unions released 
statements of condem-
nation.
The Australian Manufac-
turing Workers Union 
said it does not have 
confidence in Mr Minns’ 
ability to unite the labour 
movement.
“His views on the role of 
unions in the Labor par-
ty, as well as his views 
on critical policy areas 
such as privatisation, are 
unacceptable for some-
one in the role of oppo-
sition leader or premier,” 
AMWU NSW & ACT secre-
tary Steve Murphy said.
Nominations for the La-
bor leadership opened 
at 2pm on Wednesday 
and will close at the 
same time on Friday, 
two months after Labor 
was roundly defeated by 
the coalition at the state 
election.
Frontbenchers Jodi McK-
ay (Strathfield) and Kate 
Washington (Port Ste-
phens) are also believed 
to be considering a tilt.
Mr Minns expects Ms Mc-
Kay to nominate and wel-
comed the contest.
If two or more candidates 
emerge, a ballot will be 
held for both the rank-
and-file members and the 
parliamentary party.
The process will take “a 
number of weeks” to give 
all members a chance to 
vote.
Upper house MP Penny 
Sharpe has been acting 
interim leader since Mr 
Daley stood down from 
the top job following the 
March 23 state election.
NSW Labor had held off 
selecting a new leader 
until after the federal poll 
in order to prevent a dis-
traction to Bill Shorten’s 
national campaign.
Mr Shorten’s defeat at 
the weekend triggered 
his own resignation from 
the party’s federal lead-
ership.

Scott Morrison declared 
his election victory a “mir-
acle,” told an interviewer 
he saw people as “agents 
of God’s love” and used 
a National Press Club ad-
dress to promise voters “I 
will burn for you” - a phrase 
used by some Pentecostal 
Christians to signify work-
ing tirelessly, often for Je-
sus.
One of his first acts during 
the campaign was to allow 
the cameras to record him 
worshipping at his church, 
Horizon.
Mr Morrison is not the first 
government leader of faith 
(John Howard, Kevin Rudd 
and Tony Abbott were all 
Christians) but in his politi-
cal language, the re-elect-
ed Prime Minister is argu-
ably the most overt.
According to the Aus-
tralian Christian Lobby’s 
Martyn Iles, this language - 
coupled with the PM’s sup-
port for religious freedom 
- is re-energising religious 
communities and turning 
them to the Liberal Party.
 “It does give people of 
faith a degree of confi-
dence when they see a 
Prime Minister who is 
clearly Christian,” Mr Iles 
said.
“It doesn’t surprise me 
when it seems like religious 
communities played a role 
in the rising support for 
the Liberal Party, because I 
think that confidence prob-
ably did play into the psy-
chology of their vote.”
Scott Morrison takes to 
the stage on Saturday 

‘I’ll burn for you’: How our Pentecostal PM 
energised Christian voters

night with wife Jenny and 
children Abbey and Lily to 
declare his election victory 
a miracle.Credit:Dominic 
Lorrimer
Macquarie University pro-
fessor Marion Maddox, an 
expert on the intersection 
of faith and politics, said 
Mr Morrison’s overtly reli-
gious language was “unfa-
miliar territory for Austra-
lian politics”.
But it comes at a time when 
trust in politics has been 
eroded, so it could appeal 
to a much broader audi-
ence than just those who 
already have faith.
“It’s saying: I have a belief 
in something bigger than 
myself, I have a belief in 
ideals,” Dr Maddox said. 
“It’s particularly useful 
when party ideology is no 
longer a ready reference 
point.”
Preliminary analysis of 
Australian Electoral Com-
mission and census data 
suggests that a number of 
the key seats that swung 
against Labor overlap 
with higher-than-national-
average rates of Christian 
households.
The seats include the 
Queensland seats of Her-
bert and Longman, where 
Christianity makes up the 
biggest religious grouping 
in those electorates (65 
per cent and 62.4 per cent, 
respectively) and the Tas-
manian seat of Braddon 
(58 per cent).
In Victoria, volatile elector-
ates such as Deakin cut 
through Melbourne’s outer 

eastern “bible belt” and 
have a tendency to switch 
between the parties. But 
they also remained Liberal 
this year, defying Labor’s 
hopes.
At this election, the Aus-
tralian Christian Lobby 
also ran its first ever fed-
eral field campaign, which 
pointed out where the par-
ties stood on issues such 
as “supporting faith-based 
schools to uphold their 
values”; “the legalisa-
tion of assisted suicide” 
and the “public funding of 
abortion”.
One of the leaflets sent out 
across Australia as part of 
the Australian Christian 
Lobby’s field campaign in 
favour of Scott Morrison.
They distributed hundreds 
of thousands of leaflets, 
made phone calls, and un-
dertook an extensive on-
line campaign across six 
electorates: Chisholm in 
Victoria; Boothby in South 
Australia, Bass in Tasma-
nia, Canning in Western 
Australia; Petrie in Queen-
sland and McMahon in 
NSW. With the exception 
of Boothby and Chisholm, 
all recorded anti-Labor 
swings.
Mr Morrison’s social me-
dia platforms now show 
thousands of comments 
from people expressing re-
ligious sentiments in sup-
port of his re-election.
“Congratulations Prime 
Minister! We have been 
longing for a dedicated 
Christian leader here in 
Australia and we finally 

have one!!!” wrote one 
voter on his Facebook 
page. “Can’t wait to see 
how God is going to work 
in and through you in this 
term.”
“May God bless and guide 
your leadership, Scott! 
Praise the Lord for this mir-
acle win,” wrote another.
In policy terms, the Aus-
tralian Christian Lobby 
has called the Coalition’s 
victory a “win for religious 
freedom” and has urged 
the government to pass 
a Religious Freedom Act 
that would enshrine in law 
clear protections for faith-
based groups.
One of the leaflets the Aus-
tralian Christian Lobby 
handed out as part of its 
first ever federal field cam-
paign.
Such an act could guar-
antee that faith-based 
schools could uphold their 
teachings on issues such 
as homosexuality, allow-
ing them to select staff on 
that basis.
In a written response to re-
ligious leaders on May 14, 
Mr Morrison committed to 
“providing Australians of 
religious belief with protec-
tions equivalent to those 
guaranteed in relation to 
other protected attributes 
under Commonwealth anti-
discrimination law.”
However, in an apparent 
contradiction, the Liberal 
Party vowed during the 
campaign to “redouble” its 
efforts tackling discrimi-
nation against the LGBTI 
community, starting with 
the removal of exemp-
tions allowing faith-based 
schools to expel gay stu-
dents.
It also wrote to LGBTI lob-
by group Equality Australia 
promising to work with the 
states to tackle gay “con-
version” therapy - an ide-
ology and practice that is 
predominantly pushed by 
Evangelical ministries.
“We’ll be making sure they 
keep their promises,” said 
Equality Australia spokes-
woman Anna Brown.

Prime Minister Scott Morrison at Horizon Church on Easter Sunday.Credit:AAP
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The Morrison govern-
ment is facing a clash 
in the Senate over its 
sweeping income tax 
cuts, as crossbenchers 
warn the Coalition has no 
mandate for the changes 
even as it inches towards 
a majority in Parliament.
Key powerbrokers in 
the new Senate, includ-
ing Central Alliance and 
Pauline Hanson’s One 
Nation, are holding out 
against the full $158 bil-
lion tax relief package 
despite arguments from 
other crossbenchers that 
the plan has been en-
dorsed by voters.
A leadership contest 
within the Labor Party 
has also stalled deci-
sions over its stance on 
the income tax cuts and 
its own election policies, 
with Anthony Albanese 
the only confirmed can-
didate while Chris Bowen 
and Jim Chalmers con-
sider standing.
Centre Alliance senators 
Stirling Griff and Rex Pat-
rick rejected claims that 
Prime Minister Scott Mor-
rison had a mandate for 
all his proposals follow-
ing Saturday’s stunning 
election victory.
“The only true mandate 
is when voters give a sin-
gle party control of both 
houses and that hasn’t 
happened in this partic-
ular instance,” Senator 
Griff said.

Morrison faces Senate clash on tax mandate

“So there’s really no 
such thing as having a 
mandate for everything 
you propose.”
Mr Morrison has moved 
closer to securing 77 
of the 151 seats in the 
House of Representa-
tives, with the Australian 
Electoral Commission 
shifting three seats out 
of its “close seats” tally 
on Monday.
The Coalition so far has 
75 seats and is ahead 
in two others, Bass in 
Tasmania and Chisholm 
in the eastern suburbs 
of Melbourne, which are 
considered too close to 
call.
Labor has 67 seats and 
is ahead in Macquarie, 
in the Blue Mountains 
and Hawkesbury region 
west of Sydney, while the 
Greens have one seat and 
the remaining five will be 
held by smaller parties or 
independents.
Treasurer Josh Fryden-
berg is expected to head 
to Canberra on Tuesday 
for meetings with Trea-
sury on the state of the 
economy and the budget 
agenda, while Mr Mor-
rison has named the tax 
cuts as the priority when 
Parliament resumes with-
in weeks.
Mr Morrison said on Mon-
day that voters wanted 
the government to get 
“back to work”.
“They don’t want to see 

politics in their face or 
anything like that. They’ve 
had their say, they’ve 
made their decision. Now 
they expect us to get on 
with it so they can get on 
with their lives,” he told 
radio host Alan Jones.
“That’s what the ‘quiet 
Australia’ has said and 
I’m going to honour 
that.”
While the government 
must wait for the election 
writs to be returned in the 
weeks ahead, it is hoping 
Parliament can meet be-
fore June 30 to pass the 
first round of tax cuts, 
which are due to start on 
July 1.
Any delay to that time-
table would force the 
Australian Taxation Of-
fice to back-date the tax 
cut in the new financial 
year, while also leaving 
the government exposed 
to attacks for taking too 
long.
The government is yet 
to make a decision on 
whether to split the $158 
billion tax cut package 
from the April 2 budget 
into separate bills, a cru-
cial move if it is to get 
swift approval in a Senate 
that has forced changes 
to its earlier tax cuts.
The most likely option is 
to break up the tax plan 
to ensure it can legislate 
the immediate tax cuts, 
including a tax offset 
worth $1080 for workers 

earning between $48,000 
and $90,000 a year.
The plan includes smaller 
benefits for those earning 
below $48,000 and those 
earning up to $126,000 a 
year.
While Labor offered a big-
ger tax offset for workers 
earning up to $48,000 a 
year, it is expected to 
legislate the first stage 
of the government tax 
cut if the budget plan is 
split into separate bills.
The latest election count 
has confirmed earlier 
signs that the Senate 
crossbench will include 
Senator Hanson and her 
One Nation colleague 
Malcolm Roberts, as well 
as the Australian Con-
servatives’ Cory Bernar-
di and Tasmanian inde-
pendent Jacqui Lambie.
Combined with Senator 
Griff and Senator Patrick 
from Centre Alliance, 
this suggests there will 
be six on the crossbench 
and the government will 
need support from five 
of them to pass contest-
ed legislation.
Most senators elected 
on Saturday take up 
their positions from July 
1, changing the numbers 
on the crossbench and 
ending a period when 
the government needed 
nine out of eleven cross-
bench senators to pass 
any bill opposed by La-
bor and the Greens.

Mr Morrison has moved closer to securing 77 of the 151 seats in the House of Representatives.Credit:AAP

The latest election count has confirmed earlier signs that the Senate crossbench will include Pauline Hanson 
and her One Nation colleague Malcolm Roberts.Credit:Alex Ellinghausen

Senator Hanson’s party 
has blocked some of the 
government’s income 
tax cuts in the past over 
concerns that the ben-
efits for wealthier work-
ers were too costly, and 
is yet to decide its posi-
tion on the $158 billion 
package announced on 
April 2.
“We will familiarise our-
selves with stages one, 
two and three [of the tax 
cuts] and have discus-
sions with the appropri-
ate ministers over the fol-
lowing few weeks,” a One 
Nation spokesman said.
Senator Griff said the 
government could not 
claim a mandate for the 
tax cuts or other policies 
when almost 60 per cent 
of voters did not give the 
Liberals their first prefer-
ence.
“We’ll work respectfully 
with them to progress 
their key policies but we’ll 
always look at whether 
the outcomes are posi-
tive for South Australia 
and it’s important that 
the end result won’t be 
any form of degradation 
to core community ser-
vices,” he said.
On tax cuts, for instance, 
the Centre Alliance posi-
tion is that there can be 
no impact on the budget 
that would force cuts to 
services.
The Grattan Institute es-
timated during the elec-

tion campaign that the 
government plans would 
require spending cuts of 
$40 billion by 2030.
“What we supported pre-
viously was part one and 
part two [of the tax cuts] 
and we didn’t support 
part three,” Senator Griff 
said.
Senator Patrick said the 
key issue was looking af-
ter South Australians and 
government services.
“When we look at these 
things, we look at how we 
can preserve services,” 
he said.
“So it could be a case 
where we support stag-
es one and two but not 
three.”
Senator Bernardi said he 
was “100 per cent” be-
hind the income tax cuts 
and praised Mr Morrison 
for defeating a Labor Par-
ty that prosecuted a form 
of “class warfare” during 
the election campaign.
“The fact that he won 
provided a clear verdict,” 
Senator Bernardi said.
“For the first time since 
Tony Abbott led the gov-
ernment, I think the Co-
alition presented an al-
ternative vision to Labor 
for the country.
“I think voters did not 
want big government or 
the nanny state, so full 
marks to the Prime Min-
ister, he did a great job, 
even if he snaffled all of 
our voters.”
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The Liberal Party has re-
tained the eastern Mel-
bourne seat of Chisholm 
with the electoral author-
ity calling the result on 
Tuesday afternoon to 
hand a clear majority to 
Scott Morrison’s re-elect-
ed Coalition government.
The Prime Minister now 
has 76 seats in Parlia-
ment’s lower house, and 
his party is leading the 
count in two other seats 
Bass in Tasmania and 
Macquarie in NSW, put-
ting a total of 78 seats 
well in sight.
The Liberal Party’s candi-
date Gladys Liu took the 
seat of Chisholm after 
trailing her Labor chal-
lenger Jennifer Yang in 
early counting.
Ms Liu, who declined to 
comment on Tuesday af-
ternoon, is now on 50.74 
per cent of the two-par-
ty preferred vote to Ms 
Yang’s 49.26, with the 
Liberal about 1200 votes 
ahead.
She is the first female Chi-
nese-Australian migrant 
elected to Federal Parlia-
ment. Born in Hong Kong, 
Ms Liu won a scholarship 
to study speech therapy 
in Melbourne in 1985.
The triumph in Chisholm, 
a seat the Liberals were 
not expected to hold, 
leaves Labor with only 

Coalition victory in Melbourne 
seat of Chisholm hands Morri-
son majority government

two gains from its op-
ponents in Victoria, the 
seats of Corangamite and 
Dunkley, where the Coali-
tion started from behind 
after boundary changes 
made them notionally La-
bor.
It is a disappointing out-
come for the Labor party 
which hoped to win four 
seats in the state in Sat-
urday’s poll.
The Liberal Party also 
comfortably held another 
outer suburban seat tar-
geted by Labor, La Trobe, 
one of several electorates 
where government MPs 
increased their majorities 
against expectations.
The Liberals look to have 
lost the coastal Victorian 
seat of Corangamite, with 
Sarah Henderson trailing 
her Labor opponent Lib-
by Coker by nearly 3000 
votes.
As Labor continued to reel 
from Saturday’s defeat, 
key Victorian Labor strat-
egist Kosmos Samaras 
warned his colleagues 
that they faced the same 
fate as the Queensland 
ALP unless they recon-
nected with their tradi-
tional working class base 
in Melbourne’s outer sub-
urbs.
“At this election, Labor 
lost votes in blue collar 
suburbs,” Mr Samaras 

wrote in a Facebook 
post.
“It had swings against 
it in established outer 
suburbs of Melton, Wer-
ribee, Craigieburn. The 
south-west, west and 
north-west of Melbourne 
is slowing turning into a 
Queensland. I’m not mak-
ing this up, go and have a 
look at the primary votes 
within these areas over 
the last 20 years.
The Prime Minister says 
the Coalition’s win is a 
miracle and a victory for 
the quiet Australians.
Mr Samaras said the rea-
sons for losing ground 
among traditional Labor 
support were “complex”.
“The reasons why these 
communities are steadily 
moving away from Labor 
are not because of one 
election campaign,” Mr 
Samaras wrote.
“They are complex, 
which includes culture, 
self-identity and how the 
broad Left projects itself 
upon them.
“Working class people 
did vote for Labor at this 
election. But a growing 
number of them are not 
and the multi-generation-
al attrition is catching up 
with us.
“If we do not address it, 
Queensland will become 
the whole country.”

Gladys Liu has won the Melbourne seat of Chisholm, giving Scott Morrison the 76 seats he needs for a Parlia-
mentary majority.Credit:AAP

Labor’s treasury spokes-
man Chris Bowen has 
withdrawn from the race 
to lead his party just 29 
hours after launching his 
bid, after a deluge of se-
nior figures threw their 
support behind Anthony 
Albanese.
It paved the way for a deal 
to install Mr Albanese un-
opposed, with finance 
spokesman Jim Chalm-
ers as his deputy - though 
it is understood some in 
the party are still encour-
aging Mr Chalmers to run 
against Mr Albanese for 
the top job, and he is still 
considering that option.
Multiple Labor sources 
said a deal between Mr 
Albanese and Mr Chalm-
ers was likely but not yet 
finalised on Wednesday 
afternoon.
Under that scenario, the 
ticket would call on Shop-
pies union figure Don Far-
rell to vacate the Senate 
deputy leadership position 
to allow a female duo of 
Penny Wong and Kristina 
Keneally to lead the Labor 
Party in the upper house.
At a press conference in 
Sydney, Mr Bowen said 
it was “clear” he would 
have been supported by 
a majority of Labor’s par-
liamentary caucus, but Mr 
Albanese would command 
more support among the 

Chris Bowen withdraws from 
Labor leadership race as Alba-
nese and Chalmers deal firms

party’s rank-and-file mem-
bers “by a good margin”.
He therefore decided to 
pull out of the race to 
avoid the need for a long 
and expensive ballot that 
he had no viable chance of 
winning, he said.
Mr Bowen used his speech 
to call on Labor’s next 
leader to urgently fix what 
he viewed as the party’s 
problem with religious vot-
ers.
“People of faith no lon-
ger feel that progressive 
politics cares about them. 
These are people with a 
social conscience who 
want to be included in the 
progressive movement,” 
he said.
“We need to tackle this ur-
gently. I think this is an is-
sue from the federal elec-
tion that we simply haven’t 
yet focused on.”
Labor figures from both 
the left and right factions 
who rushed to declare 
their support for Mr Al-
banese on Wednesday 
included Senator Wong, 
health spokeswoman 
Catherine King, Andrew 
Giles, Pat Conroy, Tony 
Burke, Senator Keneally 
and Terri Butler.
Senator Wong praised 
Mr Albanese as “the out-
standing parliamentarian 
of our generation”.
On Tuesday, Mr Bowen 

declared he was the best 
person to lead the eco-
nomic agenda for a shat-
tered Labor Party, despite 
his close connection as 
treasury spokesman to the 
economic policies that had 
just been rejected by the 
electorate at Saturday’s 
election.
He said the party was “ob-
viously not communicat-
ing with that part of soci-
ety who would be natural 
Labor supporters”, given 
they had not embraced 
the party’s redistributive 
agenda.
Mr Albanese and Mr Bo-
wen have both acknowl-
edged a need to examine 
the party’s policy offering 
following the shock defeat, 
and have spoken about re-
connecting with regional 
and outer-suburban vot-
ers, who abandoned Labor 
in droves.
An uncontested appoint-
ment would allow Mr Alba-
nese to immediately begin 
the process of reviewing 
Labor’s campaign, which 
has also been widely criti-
cised from within.
Common gripes included 
over-complicated and er-
ratic messaging, failure to 
execute strong local cam-
paigns in key seats and 
high levels of secrecy over 
polling data and other re-
search.

Anthony Albanese could run unopposed for the Labor leadership after Chris Bowen’s 
withdrawal.Credit:Edwina Pickles/Alex Ellinghausen
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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
31 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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