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اجتهت األنظار إىل اململكة 
اليت  السعودية  العربية 
سعد  الرئيس  وصلها 
وفد  رأس  على  احلريري 
الوزيرين  يضم  وزاري 
أبو  ووائل  اجلراح  مجال 
يف  لبنان  لتمثيل  فاعور 
القمتني العربية واإلسالمية 
تعقدان  اللتني  الطارئتني 
امس  املكرمة  مكة  يف 
والسبت(  )اجلمعة  واليوم 
احلرمني  خادم  من  بدعوة 
سلمان  امللك  الشريفني 
بن عبدالعزيز.. واملخصصة 
للبحث يف تطورات املنطقة 
اإليراني  التدخل  وحتديات 
واإلعتداءات على اململكة.

يف  استقباله  يف  وكان 
عبدالعزيز  امللك  مطار 
بن  بدر  األمري  الدولي 
العزيز  عبد  بن  سلطان 
مكة  منطقة  أمري  نائب 
العام  واألمني  املكرمة، 

التعاون  ملنظمة  املساعد 
للشؤون  اإلسالمي 
عبد  اهلل  عبد  السياسية 
الرمحن عامل، وأمني حمافظ 
جّدة صاحل الرتكي، ومدير 
املكرمة  مكة  منطمة  شرطة 
اللواء عيد العتييب، وسفري 
رئيس  لبنان  لدى  اململكة 

وليد خباري،  الشرف  بعثة 
وسفري لبنان لدى اململكة 
عام  ومدير  كبارة،  فوزي 
مكتب املراسم مبنطقة مكة 
بن  اهلل  عبد  أمحد  املكرمة 

ظافر.

Follow us on          ; The Middle East Herald

ديب: أرقام متلك السوريني يف لبنان تثري الريبة

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

قمتا مّكة تدعمان نهوض لبنان 
بعد إقرار املوازنة

الحريري واألمري بدر بن سلطان، الذي استقبله يف مطار 
امللك عبدالعزيز يف جدّة مساء أمس االول )داالتي ونهرا(

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

التتمة صفحة 21

امللك سلمان يف القمة العربية: القضية 
الفلسطينية ستبقى االوىل

التفاصيل صفحة 21

واشنطن وموسكو تناقشان خطة سالم 
إلنهاء عزلة سورية دوليًا

التفاصيل صفحة 21

تهـنئة
نتقدم  من الجالية بأحر التهاني 

بمناسبة عيد الفطر املبارك، أعاده 
اهلل على الجميع بالخري والربكات.

الهريالد
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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 عيد الفـطر املـبارك
جانب من داخل املحل ويبدو صاحبه السيد فادي مصطفى جمال الدين

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك.    فــطر سـعيد



إعــالنات
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احلسن يف مؤمتر االنتخابات النيابية 2022 واملساواة بني اجلنسني:
2019  سنشكل من االقرتاحات املقدمة مادة صياغة لالصالحات االنتخابية املقبلة حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 
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الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ

أتمنى لكم ولعائالتكم عيدا مباركا.
واملميزة  السعيدة  املناسبة  هذه  تجلب  ان  اهلل  من  ونطلب 

بعض النور والسعادة ألولئك الذين يعانون أوقاتا صعبة.
Jihad Dib MP

I wish you and your 
families and Eid Mubarak.
May this special time bring 

light to those suffering 
hardship.

Eid Mubarak

Member for Lakemba

P 9759 5000,  F 9759 1945, E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Shop 21, Broadway Plaza, 1 Broadway Punchbowl NSW 2196, PO Box 80, Punchbowl NSW 2196

عــيد مـبارك

يتقدم عـضو 
بلدية بايسايد

طـارق ابراهـيم
بأحر التهاني 
من الجالية 
اللبنانية 

والعربية عامة 
ومن الجالية 
االسالمية 

خاصة بمناسبة 
حلول عيد 

طـارق ابـراهـيم يهـنئ

الفـطر السعيد، أعاده اهلل على الجميع 
بالخري واليمن والربكات وعلى اوطاننا 

العربية  باألمن واالستقرار والسالم وعلى 
اسرتاليا بالتقدم واالزدهار..وكل عام 

وأنـتم بألف خري.
فــطر مـبارك للـجميع

يتقدم نائب 
رئيس بلدية 

بايسايد

جـو عـواضة
بأحر التهاني من 
اجلالية اللبنانية 
والعربية عامة 
ومن اجلالية 

جــو عــواضة  يهـنئ

االسالمية خاصة مبناسبة حلول عيد الفـطر 
السعيد، أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن 
والربكات وعلى اوطاننا العربية باألمن والسالم 

وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار..وكل عام وأنـتم 
بألف خري. 

فــطر مـبارك للـجميع
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لـبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
لتطوير  نطمح  »أننا  عون  ميشال 
وأن  لبنان،  يف  الصحي  القطاع 
يف  االستشفاء  للمواطن  يتأمن 
أن  دون  من  مستوياته،  أفضل 
يكون قلقا من الكلفة أو حمروما 

من القدرة على العالج«.
وشدد الرئيس عون على »أهمية 
املستشفيات  مستوى  رفع 
ورعاية،  وعناية  تنظيما  احلكومية 
كل  يف  احلال  هي  كما  متاما 
ثقة  لنعيد  املتطورة،  البلدان 
رافعني  العامة،  بالطبابة  املواطن 
عن كاهله واحدا من أكثر امللفات 
موارده  وتستنزف  ترهقه  اليت 

املادية«.
ولفت إىل أن »لبنان كان وال يزال 
والكتاب  واجلامعة  املستشفى 
والطبيعة  والسياحة  والصحيفة 
هو  »هذا  وقال:  واالنفتاح«، 
اللبنان الذي علينا تثبيته وتعزيزه 
إلبراز رسالته االنسانية وملواكبة 
احلداثة، ثقافة وعلما، وهي اليت 
حنو  عمالقة  خطوات  بثبات  ختطو 

املستقبل«.
يف  جاء  اجلمهورية  رئيس  كالم 
كلمة ألقاها خالل حفل وضع حجر 
اجلديد  الطيب  للمركز  األساس 
بريوت  يف  األمريكية  للجامعة 
الذي جرى قبل ظهر امس االول. 
وكان يف استقباله لدى وصوله 
الدكتور  اجلامعة  رئيس  من:  كل 
الطب  كلية  عميد  خوري،  فضلو 
الصايغ  حممد  الدكتور  فيها 
اجلامعة  أمناء  جملس  ورئيس 

الدكتور فيليب خوري.
عون  الرئيس  األثر، وضع  وعلى 
حجر األساس قبل أن يتوجه إىل 
قاعة املكتبة، حيث عرض اجملسم 
اىل  واستمع  للمركز،  اهلندسي 
الصايغ  الدكتور  قدمه  شرح 
واقسامه  اجلديد  املبنى  عن 
واجنحته وغرفه. بعد ذلك، انتقل 
فارس  عصام  »قاعة  إىل  اجلميع 
للمحاضرات« حيث ألقيت كلمات 

باملناسبة.
رئيس  نائب  االحتفال  وحضر 
حاصباني،  غسان  الوزراء  جملس 
رئاسة  لشؤون  الدولة  ووزراء 
جريصاتي،  سليم  اجلمهورية 
الدفاع الوطين الياس بو صعب، 
والثقافة  سرحان  الربت  العدل 
ونواب  وزراء  اىل  داود،  حممد 
يف  باالعمال  القائم  سابقني، 
وايت  ادوارد  االمريكية  السفارة 
اجلامعة  امناء  جملس  واعضاء 
وداعميها.  اساتذتها  من  وعدد 
فيما قدمت احلفل السيدة نادين 

شاتيال.
الصايغ

حممد  الدكتور  حتدث  بداية، 
لي  »امسحوا  فقال:  الصايغ، 
الكبري  بداية أن أعرب عن فرحي 
وأنا على  اليوم،  بيننا  حبضوركم 
يقني بأنه حضور يعرب عن خالص 
اإلهتمام بواحدة من أبرز القضايا 
قضية  وهي  والعاملية  الوطنية 
أنين  أذكر  جمتمعنا.  يف  الصحة 
طلب  عندما  سنوات  عشر  منذ 
مين أن أعود إىل لبنان، وأستلم 
مهمة قيادة املركز الطيب، وجدت 
مقلقة،  تساؤالت  وسط  نفسي 
مل  حتد  أمام  عينه  الوقت  ويف 
املنتمي  ألن  منه،  مفرا  أجد 
بوجدانه إىل وطن عزيز على قلبه 
شأنها  من  فكرة  أي  يرفض  ال 
النهوض به مهما كانت مقلقة أو 

رئيس اجلمهورية خالل ترؤسه حفل وضع حجر االساس للمركز الطيب اجلديد يف األمريكية:

نطمح لتطوير القطاع الصحي وتأمني االستشفاء بأفضل مستوياته
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مكلفة، أو مهما بدت أحيانا خطوة 
كان  وهكذا  اجملهول.  باجتاه 
اعود  ان  وهو   2009 عام  القرار 
اىل وطن يعين لي الكثري، وكانت 
نفسي  أنضجتها يف  اليت  الرؤية 
فنمت  والتجارب،  واخلربة  األيام 
الرؤية  هذه  ونضجت.  وتبلورت 
اليت حظيت بدعم غري حمدود من 
رفيق دربي  األمناء، ومن  جملس 
فضلو  الدكتور  اجلامعة  رئيس 
اليوم  تشهد  هي  وها  خوري، 
آخر خطواتها بوضع حجر األساس 
الغرب  ما يف  كل  ملشروع حيمل 

من تقدم طيب وعلمي وحبثي«.
اضاف: »ال أكشف سرا إن قلت 
إن الرحلة كانت شاقة وال تزال، 
يزال  وال  كان  الطموح  ولكن 
كبريا. وبكثري من العزم واإلرادة 
والسهر، ارتفع حلمي صرحا طبيا 
اليت  باالجنازات  أضاء  وأكادمييا 
هنا  وأتذكر  الوطن.  كل  حققها 
قول العظيم جربان »إن حب الوطن 
ال يكمن يف اهلتاف له وإمنا يف 
خدمته واملساهمة يف بنائه«. وها 
أضحى  وقد  اليوم  فيه  أقف  أنا 
على  الصعب  الرقم  املركز  هذا 
أفضل  فاستقطب  األصعدة،  كل 
اإلختصاصيني، ليس فقط حمليا 
بل عامليا أيضا. إنه املركز الطيب 
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت 
لبنان  به  يفتخر  الذي  اإلجناز 

والعامل العربي أمجع«.
وأكد أن »رؤية 2020 تعرب عن ذلك 
احللم الذي محلته يف قليب طويال 
وهو حتقيق إجناز طيب خمتلف على 
واجلودة،  واألداء  اخلدمة  مستوى 
الكريم  واحلفل  وجودكم  وإن 
بيننا اليوم خري دليل على إميانكم 

بأهمية هذا االجناز«.
فضلو خوري

خوري  فضلو  الدكتور  ألقى  ثم 
اليوم  »جنتمع  فقال:  كلمة، 
جديدة  مداميك  وضع  لنشهد 
فقط  ليس  جديد،  ملستقبل 
بريوت  يف  األمريكية  للجامعة 
اليت  اللبنانية  للجمهورية  بل 
حضنت جامعتنا العظيمة منذ زمن 
طويل. لبنان يعتمد علينا كثريا، 
والثقافة  واخلدمات  األحباث  على 
على  وبالطبع  والنمو،  واملعرفة 
أالملعيني من الطالب واملمرضني 

واألطباء«.
عظيمة  »جامعة  أن  اىل  ولفت 
أن  إال  ميكن  ال  احلاضن  ووطنها 
مرور  مع  عميقة  روابط  يطورا 
أيضا  الوقت  مرور  ومع  الوقت، 
اآلخر.  أحدهما  يغري  وتدرجييا 
وهي  وجامعتنا  طويلة  فرتة  منذ 
جامعة أمريكية عظيمة، قد زرعت 
احلاضنة  بيئتها  يف  جذورها 
متاما  منها،  راسخا  جزءا  وباتت 
مثلما اندمج املبشرون يف وطنهم 
وطنهم  من  قادمني  اجلديد، 
الوطن  أصبح  وتدرجييا  األصلي 
اجلديد جزءا منهم. وهذا ما حصل 
الربتغاليني  الكهنة  مع  سواء 
الذين  اليسوعيني  واإليطاليني 
من  وأجزاء  اليابان  إىل  ذهبوا 
الوسطى  العصور  يف  آسيا 
أيضا  ما حصل  ليكثلكوها، وهذا 
الربسبيترييني  للمبشرين  بالنسبة 
الذين أتوا الحقا إىل لبنان وبقية 
هنا  إىل  جاؤوا  لقد  الشام.  بالد 
حتويل  أجل  من  األمر  بادئ  يف 
بقوا  لكنهم  وخالصها،  األنفس 
األرض  هذه  لشعوب  يكون  حتى 
لبنان  فإن  وهكذا،  أفضل.  حياة 

اجلامعة  بوجود  بكثري  أغنى  أصبح 
أن  كما  بريوت،  يف  األمريكية 
بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة 
عميقة  جذورا  زرعت  ألنها  اغتنت 
والثقافية  الغنية  لبنان  تربة  يف 
تارخييا. وعلى مدى أجيال، ساعد 
يف  وموظفونا  وعلماؤنا  معلمونا 
أكثر  لبنان  أفضل،  لبنان  بناء 
ثقافة وتعليما، وكما نأمل، لبنان 

أكثر تقبال واستدامة«.
فيليب خوري

ثم حتدث الدكتور فيليب خوري، 
أمناء  جملس  عن  »نيابة  فقال: 
بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة 
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  نشكر 
بيننا  حضوره  على  فقط  ليس 
ولكن  التارخيي،  اليوم  هذا  يف 
جلامعتنا  الطويل  الحتضانه  أيضا 
الرائعة يف وطننا هذا. لقد كان 
مكن  فاعال  وحاضنا  لبنان شريكا 
اجلامعة األمريكية يف بريوت من 
من  والسالم  األمل  رسالة  نشر 
واألحباث يف مجيع  التعليم  خالل 
وما  العربي  والعامل  لبنان،  أحناء 

بعده«.
يف  الطيب  مركزنا  »إن  وأوضح 
بريوت هو  األمريكية يف  اجلامعة 
جامعتنا  فخر  من  رئيسي  مكون 
بامتياز  علم ودرب  لقد  وفرحها. 
واملمرضني.  األطباء  من  العديد 
مجيع  يف  بدورهم  انتشروا  وهم 
فنونهم  ميارسون  العامل،  أحناء 
يف  هم  من  ملساعدة  العالجية 
أمس احلاجة إليهم. ومنذ افتتاحه 
من قبل الرئيس سليمان فرجنية 
احلكومة  وأعضاء  فيصل  وامللك 
اجلامعة  وقيادة  األمريكية 
العام  يف  بريوت  يف  األمريكية 
1970، اهتم املستشفى باملاليني 
يف  كما  احلرب  يف  الناس،  من 
إىل  األطفال  ولد  لقد  السلم. 
وعندما  املرضى،  وشفى  العامل، 
مل يتيسر الشفاء، خفف من آالم 

املائتني ولطف عليهم«.
اضاف: »أصبح مستشفى اجلامعة 
يف  معلما  بريوت  يف  األمريكية 
رأس بريوت ومالك رمحة وشفاء 
يف  وحتى  يكل.  ال  احلرب  يف 
أوقات السلم، فهو مكان تتوقف 
أشد  وحتى  النزاعات،  أسوأ  فيه 

ميثل  إنه  دموية.  املنافسات 
حيث  من  البشرية  يف  ما  أفضل 
اليت  األشياء  تنحية  على  قدرتها 
ذوي  األفراد  ومجع  بيننا  تفرق 
لتحقيق  سعيا  والشكيمة  املوهبة 
وكما  واألنبل.  األفضل  األهداف 
يف  فحتى  خوري،  الرئيس  قال 
نستمر  أن  جيب  األوقات،  أحلك 
يف جتسيد األمل وإمكانية حتقيق 
مستقبل أفضل. هذا هو بالضبط 
ما التزم به جملس األمناء منذ أكثر 
من عقد عندما وافق على مشروع 
رؤية 2020 للمركز الطيب، والذي 
قاده العميد الصايغ. ولقد عززنا، 
عندما  االلتزام  هذا  وأنا،  فضلو 
ساعدنا يف إطالق محلتنا للرمسلة، 
وهي محلة الرمسلة األكثر طموحا 
يف  خاصة  جامعة  أطلقتها  اليت 
إىل مجع  وهدفت  العربي،  العامل 

650 مليون دوالر«.
من  كل  صميم  »ويف  وتابع: 
ومحلة  الطيب  للمركز   2020 رؤية 
للرمسلة،  بي«  يو  آي  »بولدلي 
فائق  جديد  مستشفى  ببناء  وعد 
التطور ميكن شعب لبنان والعامل 
عناية  على  احلصول  من  العربي 
أن  ميكن  عناية  ألفضل  مساوية 
املراكز  من  أي  يف  املرء  يلقاها 
الطبية الفائقة التطور يف العامل. 
إنها خطوة كبرية اليوم حنو الوفاء 
اجلامعة  وباسم  االلتزام،  بهذا 
وجملس  بريوت  يف  األمريكية 
وحبضور  اليوم  نلتزم  أمنائها، 
بهذا  بالوفاء  عون،  الرئيس 

الوعد«.
رئيس الجمهورية

اخلتام  يف  عون  الرئيس  والقى 
احلضور  »أيها  فقال:  كلمة، 
الكرام، هذا االحتفال اليوم، هو 
مبثابة تثبيت لدور لبنان. فال شيء 
يعيد تأكيد دور لبنان يف حميطه 
ما كان  إىل  نهوضه  إال  والعامل، 
وتربوية  ثقافية  ريادة  من  عليه 
كان  لبنان  وحضارية.  وأكادميية 
واجلامعة  املستشفى  يزال،  وال 
والسياحة  والصحيفة  والكتاب 
هو  وهذا  واالنفتاح.  والطبيعة 
اللبنان الذي علينا تثبيته وتعزيزه 
إلبراز رسالته االنسانية وملواكبة 
وهي  وعلما،  ثقافة  احلداثة، 

عمالقة  خطوات  بثبات  اليت ختطو 
اليوم،  نفخر  لذا  املستقبل.  حنو 
بإضافة مدماك إىل صرح الصحة 
أحد  وطننا، يف  واالستشفاء يف 
لبنان  يف  الصحية  املرافق  أكرب 

وأعرقها«.
الذي  املرفق  »هذا  اضاف: 
قرن  قرابة  منذ  قصته  بدأت 
مع  بالتكامل  القرن،  ونصف 
رسالته الرتبوية واألكادميية اليت 
تضطلع بها اجلامعة األمريكية يف 
بريوت. آالف األطباء واملمرضني 
قاعاتها.  درسوا يف  واملمرضات 
تلقوا  املرضى  من  اآلالف  مئات 
ويف  املكان.  هذا  يف  عالجاتهم 
والفوضى  والدمار  احلرب  عز 
قدم مستشفى اجلامعة األمريكية 
من  للتخفيف  حتصى  ال  خدمات 
كل  واملصابني.  اجلرحى  معاناة 
كبرية  تطلعاتكم  زالت  وما  هذا، 
العلمي  البحث  يف  وجهودكم 

وتطوير اخلدمات تتضاعف«.
الكرام،  احلضور  »أيها  وتابع: 
إن الطب مهنة مقدسة، حدد هلا 
الشهري  قسمه  خالل  من  أبقراط 
أسسا أخالقية، وجعلتها املمارسة 
البشرية.  الوعي  يف  سلطة 
فالطبيب هو ممسك العالج بالنسبة 
إىل املريض، وهذا يعطيه سلطة 
منه  املريض  ينتظر  حيث  عليه، 
حاجة هي األكثر حيوية وأهمية يف 
الشفاء.  إىل  احلاجة  وهي  حياته 
األكثر  املكان  هو  واملستشفى 
السلطة  هذه  ممارسة  يف  كثافة 
الطبيب  فيها  يتشارك  اليت 
واملمرض وإدارة دار االستشفاء. 
لذلك فإن دور القيمني على هذا 
القطاع والعاملني يف رحابه كبري 
ومؤثر ألنهم رفاق الوجع والشدة 
ويتواجدون قرب االنسان يف أكثر 
وضعفا  حساسية  البشرية  نقاط 
وهي املرض. من هنا النظرة اىل 
الطب والتمريض كرسالة، مع ما 
تعين الرسالة من إنسانية والتزام 
املريض  مع  والتعاطي  وتضحية 

كإنسان أوال«.
»أهمية  ان  عون  الرئيس  ورأى 
اليوم  نضعه  الذي  احلجر  هذا 
تكمن يف إنه حجر لصرح سيكون 
يف  االوسط  للشرق  مستشفى 

ما سيقدمه  باإلضافة اىل  لبنان، 
اللبنانيني  بصحة  وعناية  خري  من 
الرسالة   - احلجر  إنه  وحياتهم. 
فوق  جديدة  مشعة  يضيء  الذي 
باقي  همم  ويشحذ  لبنان،  منارة 
الصروح الصحية من أجل التطور 

واالرتقاء«.
الكرام،  احلضور  »ايها  واردف: 
الصحي  القطاع  لتطوير  نطمح 
للمواطن  يتأمن  وأن  لبنان  يف 
االستشفاء يف أفضل مستوياته، 
من دون أن يكون قلقا من الكلفة 
أو حمروما من القدرة على العالج 
نطمح  ومدته.  نوعه  كان  مهما 
املستشفيات  أبواب  تكون  أن 
مفتوحة لكل مواطن، من دون أن 
خيطف املوت حياته على أبوابها. 
نرفع مستوى  أن  األكرب  وطموحنا 
تنظيما  احلكومية،  املستشفيات 
هي  كما  متاما  ورعاية،  وعناية 
املتطورة،  البلدان  كل  احلال يف 
لنعيد ثقة املواطن بالطبابة العامة، 
رافعني عن كاهله واحدا من أكثر 
وتستنزف  ترهقه  اليت  امللفات 
يف  لي  بد  وال  املادية.  موارده 
هذا السياق، من أن أتوجه بلفتة 
اخلاصة  املستشفيات  إىل  تقدير 
يف لبنان على جهودها يف احلفاظ 
لالستشفاء،  رفيع  مستوى  على 
بلدنا  مركز  تعزيز  يف  ساهم 

املتقدم يف اجملال الصحي«.
املكان  هذا  من  »أدعوها  وقال: 
أيضا  احملافظة  إىل  الريادي 
يف  االنسانية  رسالتها  على 
وحامل  واحملتاج  املريض  خدمة 
األوجاع، للتخفيف من أملهم ومن 
ويف  لالستشفاء.  الثقيلة  األعباء 
اخلتام، هنيئا لكل جندي جمهول 
أو معروف، يقف خلف جناح هذا 
لرئيسه  هنيئا  وريادته.  الصرح 
يف  املعنيني  املسؤولني  وكل 
الذين  واجلامعة  املستشفى 
اجلديد،  املشروع  هذا  حيتضنون 
ورؤيتهم  وطموحاتهم  أحالمهم 
املستقبلية. وتقديرا للدور الذي 
لعبه رئيس اجلامعة االمريكية يف 
بريوت الدكتور فضلو اخلوري يف 
امكاناتها  وتطوير  اجلامعة  تفعيل 
والثقافة  الرتبية  ميادين  يف 
منحه  قررت  والصحة،  والتعليم 
رتبة  من  الوطين  االرز  وسام 
العطاء  دوام  له  متمنيا  ضابط 
من  املزيد  االمريكية  وللجامعة 

التقدم«.
لرئيس  الوسام  تقديم  وبعد 
اجلامعة، قدم الدكتور خوري درعا 

تذكاريا للرئيس عون.
معلومات عن املركز الجديد

جتدر اإلشارة اىل أن املركز الطيب 
اجلديد »NMCE« مت تصميمه من 
وعشرة  األرض  فوق  طابقا   12
طوابق حتتها. وسيتم تشييده يف 
احلالية  السيارات  مواقف  ساحة 
املمتدة من شارع معماري وصوال 
إىل شارع كليمنصو، وسيتم ربط 
مبنى املركز الطيب اجلديد باملباني 
املوجودة من خالل جسور وأنفاق. 
وعند االنتهاء من تنفيذ املشروع، 
سيضم املركز الطيب اجلديد 135 
جناح  على  موزعة  إضافيا  سريرا 
السرطان،  عالج  ومركز  لألطفال 
ووحدات  للعمليات  غرف  مع 
طوارئ،  وقسم  املركزة،  العناية 
ووظائف دعم، ومواقف سيارات.

ومن املتوقع أن تبدأ أعمال البناء 
يف خريف العام 2020 وأن تكتمل 

حبلول خريف العام 2025.

رئيس الجمهورية يشارك يف وضع حجر االساس للصرح الطبي
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لــبنانيات

واملهن  النقابات  مكتب  أقام   
احلرة املركزي يف حركة »امل« 
- قسم املهندسني يف بريوت، 
فندق  يف  السنوي  إفطاره 
يف  املنارة،   - »الريفيريا« 
التنفيذية  اهليئة  رئيس  حضور 
شدد  الذي  الفوعاني  مصطفى 
إجناز  »ضرورة  على  كلمته  يف 
النيابي  اجمللس  يف  املوازنة 
أن  على  ممكن،  وقت  بأسرع 
يتخذ النواب قرارا جريئا بإلغاء 
كل البنود اليت من شأنها التأثري 

على ذوي الدخل احملدود«.
وتطرق اىل »أهمية الدور الذي 
يقوم به رئيس اجمللس النيابي 
نبيه بري يف ملف ترسيم احلدود 
الربية والبحرية، وأهمية املوقف 
اللبناني املوحد يف هذا امللف«، 
التمسك  »ضرورة  على  مشددا 
حبق لبنان يف حبره وبره، ومنع 
العدو اإلسرائيلي من وضع يده 

على اي من حقوق لبنان«.
اىل  التام  احلركة  »احنياز  وأكد 
املطالب احملقة للبنانيني، وهذا 
حق املواطن يف دولة من أول 
حتقيق  على  تعمل  أن  واجباتها 
وتعزيز  االجتماعية  العدالة 
االنتماء الوطين من خالل الوحدة 
الداخلية والتمسك مبصادر القوة 
غدت  اليت  باملقاومة  املتمثلة 
عنوان االنتصار والتحرير، واليت 
أسقطت كل مشاريع التآمر على 

األمة«.
الرئيس  »دعوة  على  وأثنى 
اإلفادة  إىل  الدائمة  بري  نبيه 
اللبنانية  اإلنسانية  التجربة  من 
إبداع جتاوزت  يف حتقيق ثقافة 
احمليط لتصبح عنوانا عامليا يف 
النجاح والتفوق، وهذا ما جعل 
يستهدف  الصهيوني  العدو 
مشاريع  عرب  لبنان  انسان 
التقسيم والتكفري وعرب سلسلة 
املمنهجة،  االستهدافات  من 

اإلمام  ثقافة  تعززت  وهنا 
لبنان  أن  رأى  حيث  الصدر، 
التجارب  لكل  حضارية  بوتقة 
تسعى  ما  وهذا  اإلنسانية، 
رؤية  طرح  عرب  أمل  حركة  إليه 
وأعادته  الوطن  لبقاء  وجودية 
وكل  احلضاري،  دوره  ليؤدي 
انتخاب  قانون  إىل  حيتاج  ذلك 
لبنان  مبدأ  على  يقوم  عصري 
دائرة انتخابية واحدة، مع مراعاة 
التوازن الطائفي، ليشكل طرحا 
أي  عن  بعيدا  وجرئيا،  متقدما 
أسري  الوطن  يبقي  اصطفاف 

نظرة ضيقة حمدودة األفق«.
دائرة  لرئيس  كلمة  وكانت 
حيدر  املكتب  يف  املهندسني 
االخرس تطرق فيها اىل تطلعات 
مستوى  على  »أمل«  حركة 
مقدما  املهندسني،  نقابة 
للحوار  كمادة  احلركة  مشروع 
النقابيه  القوى  خمتلف  بني 
ستخوض  أساسه  على  »والذي 
والسيما  االستحقاقات،  احلركة 
جديد  نقيب  انتخاب  استحقاق 
للمهندسني يف العام املقبل«.

املسؤول  االفطار  وحضر 
حممد  بريوت  القليم  التنظيمي 
التنظيمي  املسؤول  عباني، 
القليم جبل عامل علي إمساعيل، 
املسؤول املالي املركزي باسم 
احلرة  املهن  مسؤول  ملع، 
املركزي مصطفى فواز، مسؤول 
رامي  الدكتور  املركزي  االعالم 
العالقات  مكتب  مسؤول  جنم، 
مسؤول  بردى،  علي  اخلارجية 
اقليم البقاع اسعد جعفر، نقيب 
املهندسني يف بريوت جاد ثابت 
باسل  النقابة،  جملس  واعضاء 
نبيه بري، عميد كلية الفنون يف 
اجلامعة اللبنانية، نقباء سابقون، 
ممثلو األحزاب والقوى النقابية، 
رؤساء واعضاء الروابط، اساتذة 

جامعيون، وفاعليات.

الفوعاني يف إفطار مكتب النقابات يف أمل: إللغاء كل 
ما يؤثر على حمدودي الدخل يف املوازنة

 2019 حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 

الداخلية  وزيرة  استقبلت 
والبلديات ريا احلسن، بعد ظهر 
بعثة  من  وفدا  االول،  امس 
األمم املتحدة لتقييم االحتياجات 
االنتخابية للبنان يف زيارة ثانية 
أسبوع  خالل  الداخلية  لوزارة 
الستكمال البحث يف املتطلبات 
اللوجستية  للمساعدة  املقرتحة 
النيابية  لالنتخابات  والتقنية 

والبلدية.
والتقت احلسن أيضا وفدا من 
منظمة اليونيسف برئاسة املدير 
كاباالري،  جرييت  االقليمي 
طبيعة  يف  وضعها  الذي 
والتقدميات  النشاطات  واجواء 

االوسط  الشرق  مستوى  على 
اليت  »اجلهود  مثمنا  ولبنان، 
اللبنانية  الداخلية  وزارة  تبذهلا 
استتباب  يف  االمنية  واالجهزة 
عمل  وتسهيل  األمين  الوضع 
املنظمات الدولية التابعة لألمم 
املتحدة يف ايصال املساعدات 
يف  احملتاجني  اىل  االغاثية 

لبنان«.
كذلك، مت التداول يف »امللفات 
اليونيسف  منظمة  تدعمها  اليت 
لبنان،  يف  االطفال  ملساعدة 
ان كان على مستوى النازحني 
اجملتمعات  مستوى  على  أو 

املضيفة«. 

احلسن التقت املدير االقليمي 
لليونيسف وتستكمل تقييم االحتياجات 

االنتخابية مع بعثة اممية 

أشرف  اللواء  السابق  الوزير  أكد 
أنه »خالل أسبوع  ريفي يف بيان 
غدرا  لبنانيني  مواطنني  سقط 
وعرسال«،  السعديات  يف  وظلما 
الفتا إىل أن »السالح غري الشرعي 
املناطق حتت  من  الكثري  زرع يف 
أما  املقاومة«،  »سرايا  عنوان 
سالح النظام السوري فقد اخرتق 
من  لبنانيا  شابا  واغتال  احلدود 
يزال  ال  آخرين  وخطف  عرسال 

مصريهما جمهوال«.
السعديات  »ما حصل يف  وقال: 
الذي  الفوضى  سالح  أن  يثبت 
يهدد املواطنني باتت له تداعيات 
أخطر، السيما وأن من أطلق النار 
على مركز ل«سرايا املقاومة« هو 
أحد مرتزقة السرايا الذي مل يقبض 
راتبه، فكان الشاب اللبناني حممد 
علي املوىل ضحية وشهيد سالح 
الفوضى. لقد زرت املنطقة قبل 

احلادث ألقف اىل جانب أهلنا يف 
م اجليش وحده  مطالبتهم بأن يتسلَّ
زمام األمن، فإذا باحلادث اخلطري 
يؤكد الضرورة القصوى بأن تقوم 
ببسط  واألمنية  العسكرية  القوى 

األمن الشرعي تفاديا لألسوأ«.
شهيد  خبصوص  »أما  وختم: 
حسني  لبنان  وشهيد  عرسال 
احلجريي ورفيقيه املخطوفني لدى 
صدور  عدم  فنستغرب  النظام، 
اآلن،  حتى  لبناني  رمسي  موقف 
النظام،  باستدعاء سفري  ونطالب 
وباحملاسبة، ولعل ما حصل يكون 
عربة لالهثني اىل التطبيع مع هذا 
النظام اجملرم، الذين صمتوا من 
القبور  صمت  الرمسي  موقعهم 
داخل  لبناني  مواطن  قتل  على 

احلدود بدم بارد.
الشهيدين  ألهالي  التعازي  كل 

املوىل واحلجريي«.

ريفي: نستغرب عدم صدور موقف رمسي حول 
حادثة عرسال واملوىل ضحية سالح الفوضى

إقليم  يف  الوطين  »اللقاء  أقام 
»تلة  مطعم  يف  اخلروب«، 
إفطاره  حفل  الدبية،  يف  البحر« 
ألعضائه،  التكرميي  السنوي 
اهلل  عبد  بالل  النائبان:  وحضره 
وحممد احلجار، ممثل النائب نعمه 
الوزير  انطونيوس،  طعمه طوني 
املدير  اخلطيب،  طارق  السابق 
وعلمي«  »خطيب  لشركة  العام 
اخلطيب،  مسري  املهندس 
التقدمي  احلزب  رئيس  مستشار 
اإلشرتاكي وليد جنبالط الدكتور 
إحتاد  رئيس  زيدان،  ناصر 
اجلنوبي  اخلروب  اقليم  بلديات 
جورج خمول، وكيل داخلية احلزب 
اقليم  يف  اإلشرتاكي  التقدمي 
السيد،  سليم  الدكتور  اخلروب 
الدكتور  الوطين  اللقاء  رئيس 
عامر مشموشي، الرئيس األسبق 
اخلروب  اقليم  بلديات  إلحتاد 
منصور  بهيج  حممد  الشمالي 
حبنجر  حممد  السابق  والرئيس 

وأعضاء اللقاء.
بالنشيد  اإلفطار  استهل  وكان 
نائب  ألقى  ثم  وقوفا،  الوطين 
مارون  الدكتور  اللقاء  رئيس 
فيها  فرحب  كلمة  البستاني 
بات  »لقد  وقال:  باحلضور، 
اللقاء  أعضاء  نلتقي  أن  تقليدا 
يف  أعزاء  أصدقاء  مع  الوطين 
شهر  الفضيل،  الشهر  هذا 
العودة اىل الذات واىل األصول 
املشاركة  شهر  واجلذور، 
التفات  العيش  لقمة  وتقاسم 
اىل اآلخر، اىل املعوز واحملتاج، 
يف هذه احلقبة العصيبة اليت متر 
فالتحديات  ولبنان،  املنطقة  بها 
كثرية وتهددنا، املخاطر ترتبص 
وعلى  املصري،  على  خوف  بنا، 
اإلنهيار،  من  وخوف  املستقبل، 
ومناكفات.  مهاترات  مزايدات 
والغليان،  امللبد  اجلو  هذا  يف 
كمثل  لقاءات  اىل  أحوجنا  ما 
ونتصارح،  نتشارك  اللقاء،  هذا 
هذا  معاني  ونستلهم  ونتآلف 
الشهر الفضيل، وال نكتفي فقط 
باملعاني  نتعمق  بل  باملظاهر، 
اليت جيسدها شهر رمضان، نهدأ 
ونستعيد أنفسنا، نتهيأ لإلنطالق 

من جديد«.
الحجار

احلجار  حممد  النائب  ألقى  ثم 
على  الوطين  اللقاء  فشكر  كلمة 
وحيا  السنوية،  اجلمعة  هذه 
املميز يف  دورهم  على  أعضائه 
منطقة اقليم اخلروب الذي نذروا 
حتقيق  اجل  من  للعمل  انفسهم 
االقليم،  ألبناء  الكربى  املصلحة 
هذا  من  يتجزأ  ال  جزأ  هو  الذي 

الشوف«.
البالد متر يف أوضاع  »ان  واكد 
ان  ميكن  ما  اىل  ومقلقة  صعبة 
يف  إقليميا  األمور  اليها  تؤول 
حال اي خطوة ناقصة او خطأ ما 
يف احلسابات من هذا الطرف او 
ذاك«، ورأى »انه يف ما يعنينا 
سياسة  تثبيت  فإن  كلبنانيني 
النأي بالنفس عما حيصل، وعدم 
ساحة  لبنان  بإستخدام  السماح 
لتوجيه  او  احلسابات،  لتصفية 
رسائل اىل هذا الطرف او ذاك 
من أطراف الصراع واملواجهة اليت 
نراها، تصب يف مصلحة لبنان. 
حنن ال نريد ان يكون لبنان ساحة 

لتبادل الرسائل او توجيهها«.

الوضع  ان  شك  أضاف:«ال 
لكن  جدا،  صعب  اإلقتصادي 
اجناز  يف  احلكومة  به  قامت  ما 
ومتقدمة  أوىل  خطوة  املوازنة، 
املالئمة  الظروف  تأمني  بإجتاه 
وحبسب  اليوم  بالبلد.  للنهوض 
األرقام املعلنة حتقق حوالي %4 
التخفيض  وهذا  للعجز،  ختفيضا 
بالنسبة اىل الناتج القومي العام، 
يعين نتحدث حبدود 2،3 اىل 2،4 
مليار دوالر، وهذا رقم ال اعتقد 
استطاعت  العامل  يف  دولة  ان 

حتقيقه يف سنة واحدة«.
بعد  جاء  حتقق  ما  وتابع:«ان 
من  متتالية  جلسة  عشرين 
بشكل  أسس  النقاش،والذي 
القادمة،  للمرحلة  ومتني  جيد 
من  موازنة  اي  ان  اتصور  فال 
مدى  على  القادمة  املوازنات 
ستكون  املقبلة  سنوات  اخلمس 
جلهة  اليوم  حصل  عما  خمتلفة 
الذهاب قدما يف مسار ختفيض 

العجز والنهوض بالبلد«.
ولفت احلجار اىل »ان هناك لغط 
البعض  حديث  يف  مفهوم  غري 
تتضمن  ال  املوازنة  ان  عن 
وتابع  االقتصادية«.  رؤية 
حلكومة  االقتصادية  »السياسة 
عرضت  احلريري  سعد  الرئيس 
والذي  الوزاري،  البيان  يف 
»إىل  حكومة  نالت  أساسه  على 
ان  اىل«  مشريا  الثقة،  العمل« 
اربع  على  تستند  السياسة  هذه 
املالي  ركائز،اوال:التصحيح 
يف  احلكومة  عليه  أقدمت  الذي 
مشاريع  وثانيا:تنفيذ  املوازنة، 
»سيدر«  مؤمتر  اقرها  استثمارية 
يف بنى حتتية وقطاعات إنتاجية، 
وثالثا: دراسة ماكينزي، ورابعا 
تنفيذ اصالحات قطاعية وهيكلية 

للدولة«.
الذهاب  جيب  »انه  احلجار  وأكد 
قدما لالسراع يف تنفيذ اإلصالحات 
على صعيد القطاع العام وحجمه 
وتنشيطه وحتديثه«، وشدد على 
»ضرورة إصدار قوانني للحد من 
على  والعمل  الضرييب،  التهرب 
اقفال املعابر غري الشرعية على 
مع  والشمالية  الشرقية  احلدود 
مبالغ  قيمة  تفوق  حيث  سوريا، 

التهريب األلف مليار سنويآ«.
مبا  تفاؤله  احلجارعن  وأعرب 
املعادلة  »ان  ورأى  حتقق«، 
اليت تعمل عليها حكومة الرئيس 
كل  ختفيض  هي  احلريري  سعد 
كل  وتعزيز  جمدي،  غري  إنفاق 
»ان  اىل  الفتا  جمدي«،  هو  ما 
ختفيض هذا العجز سيقابله ضخ 
اموال لتنفيذ مشاريع استثمارية 
مقابل  »سيدر«، ففي  مؤمتر  عرب 
ختفيض عجز املوازنة سيتم ضخ 
ملياري دوالر سنويا وعلى مدى 
الوطين  8 سنوات يف اإلقتصاد 
التحتية،  للبنى  مشاريع  يف 
وهي ستؤمن آالف فرص العمل 
للشباب«، مؤكدا »ان األمل كبري 
باملستقبل القادم«، مشددا على 
التمسك بالوحدة الوطنية اجلامعة 

بني اللبنانيني مجيعا«.
الخطيب

اخلطيب  للوزير  كلمة  وكانت 
وأشار  الوطين،  باللقاء  فأشاد 
مسمى  على  اسم  انه  اىل« 

بالشكل واملضمون«.

احلجار يف افطار اللقاء الوطين يف اقليم 
اخلروب:اجناز املوازنة خطوة متقدمة من 

شأنها تهيئة الظروف املالئمة للنهوض بالبلد

املركز  الزهراء  مستشفى  اقام 
افطارها  حفل  اجلامعي،  الطيب 
السنوي، برعاية رئيس اجمللس 
االسالمي الشيعي االعلى االمام 
ممثال  قبالن  االمري  عبد  الشيخ 
باملفيت اجلعفري املمتاز الشيخ 
امحد قبالن، يف فندق »كورال 

بيتش« - اجلناح.
حممد  النائب  االفطار  حضر 
اجليش  قائد  ممثل  نصراهلل، 
العقيد حممد محدان، ممثل مدير 
انور  العقيد  الدولة  امن  عام 
االمن  عام  مدير  ممثل  محية، 
العام املقدم فادي حرب، ممثل 
الداخلي  االمن  قوى  عام  مدير 
النقيب الطبيب امساعيل دياب، 
االجتماعي  الضمان  عام  مدير 
املرجع  ممثل  كركي،  حممد 
الديين السيد علي السيستاني 
امني  اخلفاف،  حامد  لبنان  يف 
عام اجمللس االسالمي الشيعي 
اصحاب  نقيب  مجول،  نزيه 
سليمان  اخلاصة  املستشفيات 
لرئيس  الثاني  النائب  هارون، 
االعلى  الشيعي  اجمللس 
امني  حسني،  ماهر  الدكتور 

حسني  االسالمية  اجلامعة  عام 
الشيعي  الوقف  رئيس  بدران، 
حرب،  حممد  الرباجنة  لربج 
معن  الغبريي  بلدية  رئيس 
سياسية  وشخصيات  اخلليل، 

واجتماعية.
جملس  رئيس  كلمة  وبعد 
مستشفى  عام  مدير  اإلدارة 
يوسف  الربوفسور  الزهراء 
فارس ألقى الشيخ امحد قبالن 
كلمة ومما جاء فيها: »إن أزمة 
هذا البلد ليس بقلة موارده، بل 
بكثرة »احلرامية« وبهذا الطبقة 
يف  برعت  اليت  السياسية 
جتييش الناس وفرزهم طائفيا 
ومذهبيا، وغالت يف استتباعهم، 
يف  دائما  ليكونوا  وجتنيدهم 
وستبقى  كانت  سلطة  خدمة 
مسؤولة عن جوع وتعاسة وفقر 
إذا  البلد،  هذا  وضياع  الناس 
مل تستيقظ الضمائر، وتتكاتف 
كي  النيات  وتصفو  األيدي، 
خدمة  أجل  من  مجيعا  ننطلق 
بلدنا  وإنقاذ  وناسنا،  أهلنا 
وحتصينه يف مواجهة التحديات 

واالستحقاقات«.

امحد قبالن يف افطار مستشفى الزهراء:
أزمة البلد ليست بقلة موارده بل بكثرة 

احلرامية والسلطة مسؤولة عن جوع الناس

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
لرئيس التيار الوطين احلر الوزير 

جربان باسيل البيان اآلتي:
»نشهد يف اآلونة األخرية هجومًا 
مركزًا على رئيس التيار الوطين 
باسيل،  جربان  الوزير  احلر 
بتصويره كأنه يستهدف الطائفة 
السنّية الكرمية، وذلك من خالل 
اختالق أخبار، كسعيه إىل إقالة 
اللواء عماد عثمان، أو عرب سرد 
حمّرف ومشّوه للقاءاته مبجموعات 
من أبناء الطائفة السنية، يتعمد 
القيام بها إظهارًا لوطنية التيار 
اليت يبدو أنها تزعج املتضررين 

من هذا االنفتاح.
هذه  الربجمة  التشويه  محلة  إْن 
يظهر  الذي  الوقت  يف  تأتي 
التيار ورئيسه،  فيه جليا موقع 

من خالل انضمام أكثر من أربعة 
آالف عضو حيملون بطاقة التيار 
وينتمون إىل الطوائف اإلسالمية 
كافة من سنة وشيعة وعلويني 
جلّيًا  ذلك  ظهر  وقد  ودروز، 
الذي  احلاشد  اإلفطار  حفل  يف 
أقامه رئيس التيار يف البرتون 
املبارك،  رمضان  شهر  ملناسبة 
والذي اّكد قوة حضور املسلمني 

يف التيار.
هو  التشويش  محلة  هدف  إن 
للوزير  الوطنية  الصورة  ضرب 
وباملقابل  وللتيار،  باسيل 
استعادة شعبية سنية، وحماولة 
شد عصب مكشوفة... واملؤسف 
أّن هكذا أفعال ال تتوقف كون 
يأتي  عليها  القضائي  العقاب 

خجواًل«.

مكتب باسيل يرد : اهلدف من محلة التشويه 
ضرب صورته الوطنية

التنمية  »كتلة  عضو  رأى 
والتحرير« النائب علي عسريان 
»ان  االول  امس  تصريح  يف 
لبنان سوف حيافظ على حدوده 
أمر  كل  وعلى  والربية  البحرية 
يعود اليه يف البحر والرب واجلو، 
وهلذا قامت مقاومة ومتكنت من 
مزارع  باستثناء  اجلنوب  حترير 
واجلزء  كفرشوبا  وتالل  شبعا 

الشمالي من بلدة الغجر«.

وقال:«سوف نستمر حبفظ كل 
حقوق لبنان كاملة، وهذا يتطلب 
والوحدة  اللبنانيني  بني  اللحمة 
الوطنية، اليت هي الدرع احلقيقي 
للبنان ومستقبله، واالهم عندنا 
امام  اننا  لبنان،  حفظ  هو 
يعوا  ان  اجلميع  وعلى  امتحان، 
واملطلوب  املرحلة،  هذه  خطورة 
ومتتني  والكلمة  الرؤية  توحيد 

الوحدة الوطنية اللبنانية«.

عسريان: لبنان سيحافظ على حدوده البحرية والربية
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إحتفال سنوي ناجح حلزب الوطنيني األحرار

يف  االحرار  الوطنيني  حزب  اقام 
بحضور  السنوي  العشاء  اسرتاليا 
مطران اسرتاليا ونيوزيلندا للموارنة 
انطوان شربل طربيه وخادم كنيسة 
انور  االب  مرييالندز   - الياس  مار 
املطران روبري رباط  الخوري ممثاًل 
والسيد حبيب قسطون رئيس املّلة 
للسريان االورثوذكس ممثاًل سيادة 
النائب  حضر  كما  ملكي  املطران 
جهاد ديب والنائبة جوليا فني وممثل 
شارل  السيد  لي  جيف  النائب  عن 
احزاب  عن  وممثلون  كامانزولي 
والتيار  والكتائب  اللبنانية  القوات 
وحركة  املرده  وتيار  الحر  الوطني 
االستقالل وتيار املستقبل والرابطة 
املارونية والتجمع املاروني  االسرتالي 
التجمع  وبقرقاشا،  الدامور  وجمعية 
الدامور  جمعية  رئيس  املسيحي، 
ادي  هولرويد  بلدية  وعضو 
سركيس وممثلون عن امليدل ايست 
وراديو  والنهار  والتلغراف  هريالد 
سياسية  وشخصيات  الغد  صوت 
الدكتور  الحفل  عرّف  واجتماعية، 

جميل الدويهي، بداية بارك املطران 
على  تواىل  وبعده  املناسبة  طربيه 

املطران انطوان شربل طربيه

يف  االعالم  مسؤول  من  كل  الكالم 
فني  والنائبة  البطي  مارك  الحزب 

كانت  وختامًا  كامنزولي  والسيد 
كلمة للمفوض طوني نكد.

النائبة جوليا فنياملفوض طوني نكد

مسؤول االعالم مارك البطيالسيد كامنزولي

املطران طربيه يتوسط النائبني ديب وفني واملفوض نكد واالمني العام كلوفيس البطي واملهندس الهاشم والزميلة حوراني

املطران طربيه مع كلوفيس البطي والجعيتاني وابي عراج وعيسى والبطي وحضورالطاولة الرسمية

كلوفيس البطي والعائلة وأصدقاءالسيد حبيب قسطون والعائلة

تيار املردة مع املحاسب كامل جبور والزميل انطونيوس بو رزق

طاولة حزب القوات اللبنانية

طاولة حزب الكتائب اللبنانيةطاولة حركة االستقالل مع رئيس الرابطة املارونية انطوني الهاشم

طاولة تيار املستقبل

آدي سركيس وعقيلته ريما واالب الخوري واملفوض واصدقاء

جورج بطرس مع آدي سركيس وجوني مرعب والزميل ايلي كلتوم
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بيان توضيحي من الدكتور مجال ريفي حول اللغط الذي اثري من قبل جريدة االخبار يف لبنان 
بسم اهلل الرمحن الرحيم .

 
»يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا 

قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمي«
الضجة املفتعلة حول اشرتاكي وتشجيعي ملشروع روزانا لن 
تزيدني اال صالبة لالستمرار يف خدمة  املرضي الفلسطينيني 

وختفيفا ملعاناة اهلهم الطيبني .
ان هذه األكاذيب امللفقة من قبل جريدة االخبار اللبنانية عرب 
األبواق احلمقاء يف اسرتاليا  القزي وغريها من  ليا  الكاذبة  
ومن يقف وراءهم من املغرضني واصحاب النفوس احلاقدة 
والصحافة الصفراء والباحثني عن الشهرة يف شبكات التواصل 
وترويج  واألضاليل  األكاذيب  طريق  عن  وذلك  اجتماعي  اال 
الشائعات املغرضة،  لغاية يف نفس يعقوب ، وقبل ان نرد 

عليهم ونظهر كذبهم ، ال بد من توضيح النقاط التالية: 

اللواء أشرف  باني شقيق  افتخر   ، أنا مجال امحد ريفي  أوال 
ريفي، افتخر مبواقفه واجنازاته، بصالبته ورجولته، اعلم ان 
هذه احلملة موجهة ضده من خاللي. حنن من بيت طرابلسي 
اصيل نشأنا وترعرعنا يف مدينة طرابلس، ام الفقري ومربع 
الرجال، قلب العروبة وقلعة األحرار األبرار . ارضعتنا أم اشرف 
) اطال اهلل عمرها ( ككل أم يف طرابلس حب قضية فلسطني 
مع حليبها وعلمنا املرحوم أبو اشرف ان تأييد ومناصرة ودعم 
قضية ال يكون بالقول فقط بل بالفعل ،مثلما يؤمن كل اخواني 
ابناء مدينيت وكل اإلنسانيني الشرفاء يف العامل وخاصة يف 

اسرتاليا اليت امحد اهلل أني من سكانها.

ثانيًا:منذ هجرتي واحلمد هلل اىل اسرتاليا منذ مخسة وثالثني 
نفسي  جندت  انين   ربي(  رحم  من  )اال  واجلميع يشهد  عاما 
وعلمي وعالقاتي متطوعًا خلدمة قضايا اجلالية وابنائها والدفاع 
عنها واعين هنا اجلالية العربية بشكل عام واجلالية السورية 
بشكل خاص ودائما  قضية فلسطني اليت جتري يف عروقي 
مسرى الدم يف اجلسد وما من مرة دعاني الواجب اال كنت 
حاضرا مستنفرًا سواء عن طريق التشاور مع العقالء يف اجلالية 
أو الظهور يف االعالم املرئي او املسموع دفاعا عن مصلحة 
اإلعالمية  والبيانات  الصحفية  او عن طريق املؤمترات  اجلالية 

والتواصل مع السياسيني صانعي القرار يف اسرتاليا.
 انين اؤمن ان  الوقوف مع ابناء فلسطني األبرار ومناصرة 
واِل  فيه  مراء  ال  حتمي  واجب  والذود عن حقوقهم  قضيتهم 

ة. منَّ

هدفه  حبت  انساني  طيب  مشروع  هو  روزان��ا  مشروع  ثالثا: 
ختفيف املعاناة الصحية عن ابناء فلسطني وتقديم االحتياجات 
متوفرة يف  الغري  اهلامة  الطبية  اخلدمات  وتوفري  الالزمة هلم 

الضفة والقطاع.

جتمع  اسرتاليا،  يف  نشأت  فكرة  هو  روزان��ا  مشروع  رابعا: 
ويهودي  ومسيحي  مسلم  بني  مييز  ال  سياسي،  ال  انساني 
وهو  اليها  لكل حمتاج  الطبية  اخلدمات  تقديم  هو  الغاية  بل 
ممول من قبل متربعني اسرتاليني  وجملس ادارته من كافة 
والرتكي  العربي  ومنها  خمتلفة  وأع��راق  السماوية  األدي��ان 
والفلسطيين، ويشهد هلم باملناقبية وبشفافية عملهم وجيمع 
ونعمل  احلالي،  الصحي  للواقع  ورفضهم  إنسانيتهم  بينهم 
إلجياد حلول عملية لرفع مستوى العالج الصحي الذي حيصل 
عليه الفلسطينيون وجل ما نريد هو تقديم املساعدة العملية 
)ال التنظريية( للمحتاجني اليها دون سؤاهلم عن معتقداتهم  

الدينية او انتماءاتهم الفكرية أو السياسية.

خامسًا: ال ميكن ألي مريض ان يستفاد من خدمات مشروع 
الفلسطينية  السلطة  موافقة  على  احلصول  بعد  اال  روزان��ا 
الفلسطينية )وال احد  العالج  خارج املستشفيات  على تلقي 
خيرج من غزة لتلقي العالج  اال بعد مساح حركة محاس هلم 

باملغادرة(.
ان وزارة الصحة الفلسطينية هي اليت تتوىل  دفع كلفة عالج 
هؤالء املرضى ويعلمون  متاما كل شيء عن مشروع روزانا الذي 
تأسس عام ٢٠١٣ وجل ما نقدمه هو تسهيل مواصالتهم جمانا 
مع بعض من برامج لتطوير املعرفة الطبية ألطباء اخصائيني 
النفسيني  للمعاجلني  الدراسة  تكاليف  ودف��ع  فلسطني  من 

وتالمذة الطب الفلسطينيني.
حنن خندم املرضى الذين  هم حباجة ماسة هلذه اخلدمة وليس 

هناك من بديل هلم اال إذا كانوا من األغنياء.

العسكرية.  إخبارا حبقي يف احملكمة  :اعلم ان هناك  سادسا 
القضائية   عبقريتكم  ان  .ام  العسكري  وشقيقي  الطبيب  انا 
ستخلق بدعة سجن شقيقي عوضا عين. ان القاصي والداني 

يعلم ان  قرار احملكمة العسكرية يؤخذ من قبل حزب اهلل.

السيدان بوين والبانيزي
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وسجين  ملقاضاتي  العسكرية  احملكمة  ورقة  وقع  ملن  اقول 
بسبب زيارتي للقدس الشريف »عار عليكم«.

قد ال تعلمون ان اي زيارة للسجني ال تعين االعرتاف بالسجن 
وال  بالسجان ولكننا نعلم أن عناصر حزبكم اوقفت عددا ال 
رئيس  واوقفتم  الشرفاء  االجتماعيني  الناشطني  من  حيصى 
احد األحزاب السياسية اللبنانية  يف مطار  بريوت ودائما حبجة 
التعامل مع إسرائيل. ان كل من ليس مثلكم عميل ل� إيران 

تتهمونه بالعمالة.
الشريف والصالة فيه هي  قد ال تعلمون ان زيارة األقصى 
فرض على كل مسلم وال غضاضة يف ذلك وانا أعلمكم ان 
آالف املسلمني واملسيحيني األسرتاليني يزورون القدس بال 
القبلتني  أوىل  املقدسة،  املدينة  توقف تعظيما وتكرميا هلذه 
وثالث احلرمني ،وسأثابر على زيارتها، شئتم أم ابيتم، وان 
حمكمتكم العسكرية ونباحكم أينما كنتم لن خييفين، أنا يف بلد 
اإليراني ال  حيمي كراميت كمواطن وأنتم حتت سلطة السالح 
كرامة لكم، ذهبت اىل القدس دعما لصمود أهلنا يف فلسطني 
وإلمياني يف إنسانية ما أقوم به وأنتم تتاجرون يف قضيتهم 

واحد أسباب معاناتهم.
سابعا: غزة بالنسبة لي هي كمسقط رأسي طرابلس، )ليتها 
تصبح كمكان اقاميت سيدني( هي يف قليب وعقلي ووجداني. 
وقفت مع أبنائها ومازلت. اشرتكت بكل محالت التربعات اليت 
أقيمت من اجلها يف اسرتاليا للتخفيف عنها وكنت من أولئك 
الذين قاموا حبملة التربعات الكربى اليت تبنتها اذاعة الصوت 
االسالمي يف مدينة سيدني يوم الضربة االوىل يف ٢٠٠٦ حيث 
مجعنا اكثر من ستمئة الف دوالر قدمناها هبة الهالي غزة عرب 

مؤسسة افيدا األسرتالية.

ثامنا: ان من يدعي اننا جنمع التربعات ملستشفيات اسرائيلية 
هو كاذب، حنن جنمع التربعات لدفع بدل عالج املرضى فقط 
عندما تتوقف السلطة الفلسطينية، لسبب من األسباب، من 
التربعات  جنمع  حنن  املريض.  لذلك  املالي  الدعم  استمرار 
الطبية الختصاصات غري متوفرة  برامج تطوير املعرفة  لندعم 
 AugustA املطلع  مستشفى  يف  ودائ��م��ا  فلسطني  يف 
 st John of JerusAlem ومستشفى العيون VictoriA
املالي  الدعم  ترامب  عنهما  حجب  )اللتني   eye hospitAl
واللتني يشرف عليهما جهاز طيب فلسطيين مئة يف  مؤخرا( 
املئة ومستشفى هداسا الذي انشئ عام ١٩١٨ ويعترب واحة 
الفلسطينيني  باملئة من  ما يقارب ٣٠  بها  لإلنسانية ويعمل 

وهي مجيعها مستشفيات خريية مستقلة ال حكومية .
تاسعا: ان من يتهمنا بالتطبيع هو كاذب وهذا ما أكده السفري 
الفلسطيين يف اسرتاليا يف بيانه بعدما حرفت جريدة االخبار 
األهالي  س��ؤال   اال  عليكم  وما  كتابته  إىل  فأضطر  قاله  ما 
تأمني  عرب  هلم  مساعدتنا  من  املستفيدين  الفلسطينيني 
مواصالتهم من بيوتهم إىل املعرب فإىل املستشفى من قبل 

متطوعني فلسطينيني مسلمني ومسيحيني ويهود.
تدحضه  اخل��ريي  عشائنا  فشل  عن  مقالكم  كذب  ان  وأخ��ريا 
القاعة كانت ممتلئة كما شاهد اجلميع عرب شاشة  حقيقة ان 
https://www. وهذا الرابط يثبت كذبكم . sBs تلفزيون
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انين اشجع  كل من حيمل الباسبور األسرتالي واتابع دعوتي 
بزيارة  بالقيام  اسرتاليا  يف  اجلالية  ابناء  جلميع  وتشجيعي 
األراضي املقدسة، كنيسة القيامة والقدس الشريف، لتلمس 
معاناة اهلنا  يف فلسطني )كما ملسها غبطة البطريرك الراعي( 
ولدعم صمودهم وحتسني اقتصادهم عرب اإلقامة يف فنادقهم 
الدعم املعنوي هلم بإشعارهم  والتبضع يف متاجرهم وتوفري 
انهم ليسوا منسيني من قبلنا، بالفعل وليس بالكالم فقط، 

وهذا اقل ما ميكن ان ندعمهم اقتصاديا من اسرتاليا.
مسعيت  من  لينال  ض��دي  الكراهية  يبث  من  ان  باخلالصة: 
كان  ان  قضائيا  جزاءه  سينال  واف��رتاء  كذبا  وبهتانا،  زورا 
يف اسرتاليا أو لبنان، هذين البلدين اللذين احب ولكن مع 
األسف ان هناك من يف وطين األم حيور احلقيقة، ليحجب عين 
إنسانييت كطبيب ومينع عين حرية الفكر واملعتقد خدمة الفكار 
هدامة  وقلوب  متحجرة وان كان على حساب أطفال مصابني 
مبرض عضال حباجة يومية لغسيل كلى أو عالج سرطاني غري 
متوفر يف غزة والقطاع وال يستطيعون احلصول عليهما يف أي 

بلد عربي جماور خاصة الفقراء وأصحاب الدخل احملدود.

وأخريا ال يستطيع احد ان يزايد علينا او خييفنا ولن نسمح 
االسالمية  صفحتنا  يشوهوا  ان  العكر  املاء  يف  للمصطادين 
والعرق  باجلهد  السنني  عرب  كتبناها  اليت  الناصعة  العروبية 
والدموع ، وسنبقى على العهد باذن اهلل تعاىل واهلل ولينا وهو 

نعم املوىل ونعم النصري.. واهلل من وراء القصد.

النائب  ع��ل��ى  االخ���ت���ي���ار  وق����ع 
ألبانيزي كزعيم  أنطوني  العمالي 
واملعارضة  العمال  حل��زب  جديد 
ال��ف��درال��ي��ة. وج���اء االع���الن بعد 
لزعامة  الرتشح  مهلة  انتهت  ان 
احلزب ومل يعلن أي نائب آخر عن 

رغبته يف املنصب.
 وقال ألبانيزي إن هناك العديد 
م��ن ال����دروس امل��س��ت��ف��ادة من 
خسارة العمال وإنه ينوي املضي 

قدمًا بتأٍن.
أما منصب نائب زعيم احلزب فهو 
الفيكتوري  النائب  نصيب  من 
أيضًا فاز  مارلز والذي  ريتشارد 
أمامه  يرتشح  مل  ألن��ه  باملنصب 

أحد آخر قبل انتهاء املهلة.
 وقال مارلز إنه من املهم االنصات 
للناخبني وفهم ملاذا خسر العمال 

االنتخابات الفدرالية.
وتعهد ألبانيزي مبخاطبة الناخبني 

أنطوني ألبانيزي الزعيم اجلديد حلزب 
العمال واملعارضة الفيدرالية

والعمال  ك��ان��ربا  فقاعات  خ��ارج 
العمال  يف حماولة القناعهم بأن 

أفضل حزب ليمثلهم.
 وبالرغم من أن العمال اعتمدوا 
ليمسكوا  وام���رأة  رج��ل  سياسة 
منذ  احلزب  زعامة  ونيابة  بزعامة 
املرة  هذه  أن  إال   ،٢٠٠١ العام 
ت��غ��ريت س��ي��اس��ت��ه��م. ح��ي��ث أن 
أونيل  كلري  الفيكتورية  النائبة 
كانت تتوي الرتشح أيضًا ملنصب 
زمالءها يف  أن  إال  الزعيم  نائبة 
احلزب أقنعوها بالعدول عن ذلك 
ألنها ال متلك اخلربة الكافية بعد.

أيضًا  مارلز  أوض��ح  جانبه  وم��ن 
إنه من املهم احملافظة على روح 
شورتن  بيل  زرعها  اليت  الوحدة 
يف حزب العمال على مر السنوات 
بعد فرتة التقلب بني كيفني راد 

وجوليا غيالرد.
sBs :املصدر

اعلنت ماليزيا أنها ستعيد مئات 
األطنان من النفايات البالستيكية 
إىل بلدان املصدر، مشددة على 
أنها ال تريد أن تتحول إىل مكب 

عاملي للقمامة.
وقالت وزيرة الطاقة والتكنولوجيا 
املناخي  والتغري  والبيئة  والعلوم 
بي يني: »حنض  ييو  املاليزية 
املتطورة إىل وقف شحن  الدول 
واصفة  بلدنا«،  إىل  القمامة 
ه���ذا األم���ر ب��أن��ه »ظ���امل وغري 

حضاري«.
فبعد توقف الصني بصورة فجائية 
عن أخذ كميات كبرية من النفايات 
ألنها تريد حتسني بيئتها، زادت 
الواردات البالستيكية إىل ماليزيا 
بواقع ٣ مرات منذ ٢٠١٦ لتصل 
إىل ٨7٠ ألف طن العام املاضي، 

على ما أظهرت بيانات رمسية.
إىل  الكبري  االزدي��اد  وأسفر هذا 
إعادة  م��راك��ز  يف  س��ري��ع  تكاثر 
يعمل من دون  بعضها  التدوير، 

املعايري  م��راع��اة  وب��ال  ترخيص 
البيئية املطلوبة.

وقالت الوزيرة إن »ماليزيا لن 
العامل«،  نفايات  مطمر  تكون 
ن��ك��ون ضحية  م��ض��ي��ف��ة »ل���ن 

للبلدان املتطورة«.
وأشارت الوزارة إىل أن ٣٠٠ طنا 
من النفايات البالستيكية امللوثة 
إىل  ستعاد  ح��اوي��ات  عشر  يف 
أسرتاليا  وه��ي  امل��ص��در،  بلدان 
والصني  وك���ن���دا  وب��ن��غ��الدش 
والواليات  والسعودية  واليابان 

املتحدة.
أن »هذه  إىل  ال��وزارة  ولفتت 
بالنفايات  مم��ل��وءة  احل���اوي���ات 
امل��ل��وث��ة، وغري  ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة 
املتجانسة والرديئة وغري القابلة 

للتدوير«.
الشهر املاضي  ماليزيا  أن  يذكر 
النفايات  م��ن  ح���اوي���ات  مخ��س 

البالستيكية إىل إسبانيا.
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ماليزيا تعيد مئات األطنان من النفايات 
البالستيكية إىل بلدان املنشأ وبينها أسرتاليا

بعد أقل من عشر سنوات على 
استخدام  على  ال��ق��ي��ود  إزال���ة 
املياه، أعلنت وزيرة املياه يف 
ع��ن ف��رض قيود   nsw والي��ة 
يف  التنفيذ  حّيز  ستبدأ  جديدة 
أي  يونيو  ح��زي��ران/  من  األول 

يوم السبت )اليوم(.
سيدني  س���ك���ان  وس���ي���واج���ه 
املدينة  يف  التجارية  واملصاحل 
خمالفتهم  ح���ال  يف  غ���رام���ات 
احلد  إىل  تدعو  ال��يت  للقوانني 
وقت  يف  املياه،  استخدام  من 
واخنفاض  اجلفاف  أزمة  تستمر 

نسبة مياه السد.
وجيب على مجيع خراطيم املياه 
أن تكون جمّهزة بفوهة زناد أو 
مرفقة بقفل فوري حيّد من هدر 
استخدامها  ميكن  كما  امل��ي��اه، 
املمتد  الوقت  احلدائق يف  لري 
صباحًا  العاشرة  الساعة  ب��ني 

والرابعة من بعد الظهر فقط.
وتقول وزيرة املياه يف الوالية 
هذه  أن   melindA pAVey
بسبب  ض���روري���ة  اإلج������راءات 
األمطار  ك��م��ي��ة  يف  ال��ن��ق��ص 

ووصول مستوى املياه املخزنة 
يف سيدني إىل أقل نسبة منذ 

عام ١٩4٠.
البيوت  مداخل  غسل  وسيمنع 
الطرق  أو  وامل��م��رات  الصلبة 
اخلاصة كما لن يسمح باستخدام 
مرشات املياه يف احلدائق. أما 
غسيل السيارات فيجب أن يتم 
من خالل الدلو أو عرب استخدام 
زناد  بفوهة  مزّود  مياه  خرطوم 

أو قفل فوري.
 sydney وسيقوم موظفون من
الطرقات  مب��راق��ب��ة   wAter
غرامات  لفرض  املنازل  وحميط 
هذه  وستصل  املخالفني.  على 
على املنازل  الغرامات إىل ٢٢٠$ 
التجارية.  املصاحل  على  و$55٠ 
فرتة  ه��ن��اك  سيكون  أن��ه  غ��ري 
تبدأ  أشهر  ثالثة  مدتها  مس��اح 

األول من حزيران/ يونيو.
وجتدر اإلشارة إىل أن آخر قيود 
على استخدام املياه يف سيدني 
حزيران/  يف  أزيلت  قد  كانت 

يونيو من العام ٢٠٠٩.
sBs :املصدر

عودة القيود على استخدام املياه يف سيدني 
والغرامات ستكون باهظة
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Australian News

عقود املصاحلة للمستشفيات: سرقة موصوفة للمال العام
»مفتاح  من  أكثر  ليست  لبنان  يف  السياسة  ألهل  املستشفيات 
تبيض  بدجاجة  تكون  ما  أشبه  أصحابها  إىل  وبالنسبة  انتخابي«، 
»أعوص«:  هو  ما  إىل  يقود  املالية  السقوف  توزيع  سوء  ذهبًا. 
عقود مصاحلة مباليني اللريات ترتاكم عجزًا يف موازنة االستشفاء 
يف غياب أّي نوع من الرقابة، اللهم إال االعتماد على ذمم أصحاب 

املستشفيات... وبعض هؤالء أصحاب ذمم واسعة!
بني 50 و100مليار لرية تتأرجح نسبة العجز السنوي يف »قطاع« 
االستشفاء يف موازنة وزارة الصحة العامة. يف مقابل 450 مليار 
لرية ُترصد سنويًا، هناك »احتياطي« عجز، يرتاكم عامًا بعد آخر. 

وهو ينذر، اليوم، باألسوأ.
اليت  السبع  العجاف«  »السنوات  أوىل   ،2012 عام  بدأ  التدحرج 
مّرت على الوزارة، وال تزال مستمرة. وهو نتيجة سياسة »عقود 
املصاحلة« اليت استسهلت الوزارة - كما غريها - سلوكها، ليس 
يف قطاع االستشفاء وحده وإمنا يف الدواء وغريه. هذه العقود اليت 
ُتعّرف بأنها عقود نفقاٍت الحقة، هي السبب األساس للعجز السنوي 
النيابية  والعمل  الصحة  جلنة  قّدرت  وقد  االستشفاء.  اعتماد  يف 
قيمة عقود املصاحلة اليت جتريها وزارة الصحة مع املستشفيات 
بعد استنفاد األخرية سقوفها املالية حبدود »480 مليار لرية لبنانية 
بني األعوام 2012 و2017«، مبعّدل سنوي وسطي يبلغ 80 مليار 
لرية »بدل« ختطيها السقوف املالية. يف املقابل، تبدو »حسبة« 
الوزارة أكثر »تفاؤاًل«. إذ تشري إىل أن للمستشفيات يف ذّمتها 
حنو 388 مليارًا هي القيمة »الصافية«، إذ يف مثل هذه العقود 
غالبًا ما تقوم الوزارة بإعادة تدقيق املبالغ وجُتري حسومات تصل 

أحيانًا إىل حنو 30% لبعض املستشفيات.
ذلك،  مع  بعد.  املاضيني  للعامني  املصاحلة  عقود  ُتتسب  مل 
التوقعات بأن تكون »على املسار نفسه«. فالعجز الذي بدأ يكرب 
ككرة ثلج منذ عام 2012، ال يبدو أنه سيتغرّي. قبل ذلك التاريخ، 
كان ميكن احتمال العجز الفائض على املوازنة. إذ أن قيمة عقود 
املصاحلة »مل تكن تراكم أكثر من 7 إىل 8 مليارات لرية كنفقات 
مليارات«،  الـ 10  احلاالت كانت تالمس  أقصى  إضافية... ويف 
يف  أنه  يوضح  خليفة.  جــواد  حممد  السابق  الصحة  وزيــر  حبسب 
عقود مصاحلة عن  هناك  »كانت  الــوزارة  فيها  توىّل  اليت  الفرتة 
سنواٍت سابقة بقيمة 123 مليار لرية، وهي ديون جيري تدويرها 
حتى ال تسقط. يومها شّكلنا جلنة من الوزارة والتفتيش املركزي 
وديوان احملاسبة وأعدنا التدقيق بها على دفعتني وخفضنا املبلغ 
إىل حنو 60 مليارًا«. قبل بضع سنوات، أجرت الوزارة تدقيقًا لعقود 
حدود  عند  املبلغ  ورسا   ،2010 حتى   2000 األعوام  عن  املصاحلة 
جرى  لذلك  دفعها،  باملقدور  يكن  ذلك، مل  مع  لرية.  مليار   120
على  ُوّزعت  خزينة«،  بسندات  املصاحلات  »لتغطية  قانون  إصدار 
املستشفيات اخلاصة من دون احلكومية، »كون األخرية ال تستطيع 
مصلحة  رئيس  حبسب  خزينة«،  سندات  تقاضي  القانون  حبسب 

الديوان يف الوزارة فادي سنان.

كيف ترتاكم هذه األرقام؟
تدفع الوزارة 450 مليار لرية سقوفًا مالية للمستشفيات للمرضى 
املالي  السقف  أن  »يصدف«  لكن،  نفقتها.  على  ُيعاجلون  الذين 
لغالبية املستشفيات ينتهي يف اخلامس عشر من كل شهر، وهذا 
الفساد  مسلسل  يبدأ  واحــد،  بيوٍم  بعدها،  مّتبعًا.  »ُعرفًا«  صار 
إضافية  نفقات  الــوزارة  االستشفاء يف  موازنة  على  يراكم  الذي 
تستوجب، يف ما بعد، إجراَء عقد مصاحلة بالفروقات اليت يتقّدم بها 
كل مستشفى. هكذا، تسري اآللية: ينتهي السقف املالي و«تبدأ 

احلسابة تسب«.

سوء توزيع السقوف
على  توزيعها  سوء  ويف  املالية  بالسقوف  تبدأ  أساسًا  املشكلة 
يقدمها  الــيت  اخلدمات  لنوعية  وفقًا  تــوّزع  ال  إذ  املستشفيات. 
املستشفى أو االختصاصات الطبية اليت يغطيها أو نسبة اإلقبال 
وعدد املرضى وغريه. »السياسة هي اليت تكم توزيع السقوف ال 
احلاجة«، حبسب تأكيدات أكثر من وزير سابق. هكذا، ميكن أن يبلغ 
السقف املالي، مثاًل، ملستشفى عني وزين يف منطقة الشوف عن 
العالجات االستشفائية القصرية  أنواع  الفئة األوىل )يشمل مجيع 
األمد( 9 مليارات و370 مليون لرية، فيما يبلغ السقف املالي عن 
و450  مليارات   7 بريوت  األمريكية يف  اجلامعة  نفسها يف  الفئة 
مليونًا، ويف أوتيل ديو 4 مليارات و400 مليون، ويف مستشفى 
بهمن 3 مليارات و800 مليون، ويف مستشفى الرسول األعظم 9 
مليارات. مثة أمثلة أخرى عن التباين يف السقوف بني مستشفى 
وآخر. سقف مستشفى احلياة، مثاًل، عن الفئة األوىل يبلغ مليار 
لرية فقط. ويف املقابل، يبلغ السقف املالي ملستشفى اجلبل الذي 

بالكاد ميلك اختصاصات، مليارين ونصف مليار لرية.
وحتى يف الزيادات على السقوف مثة ما هو مثري للتساؤالت. ففي 
رُفع  مثاًل،  حاصباني،  غسان  السابق  الوزير  عهد  زيادة، يف  آخر 
أوتيل ديو 500 مليون لرية ليصبح 4  املالي ملستشفى  السقف 
مليارات و400 مليون، علمًا أن 700 مليون لرية كانت قد تبّقت من 
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ال  كديون.  تسديدها  سوى  الــوزارة  متلك  وال  إضافية،  كنفقات 
يعرف العاملون يف ترتيب املصاحلات »كم تبلغ القيمة الفعلية. 
نعرف أنها فواتري ملغومة، لكن ال ميكننا معرفة ما إذا كانت احلالة 
فواتري  على  املسجلة  نفسها  هي  املستشفى  دخلت  اليت  الطبية 

االستشفاء«.
تعرف الوزارة ذلك جيدًا. مع ذلك، أدار الوزراء الذين تعاقبوا على 
إدارتها أذنهم الطرشاء. الكل يعرف أن املشكلة األساس تكمن يف 
سوء توزيع السقوف، وأن احلل يف توزيع عادل هلا ويف الرقابة 
على عمل املستشفيات، غري أن »السيستم ما بريكب«. السبب؟ 

اسألوا عن الزبائنية السياسية.

عني وزين: »املستشفى امللك«
هناك 193 مستشفى، بني حكومي وخاص، هلا يف ذّمة الدولة ديون 
تت خانة عقود املصاحلة. إال أن ملستشفى عني وزين الشويف 
والزيادات  بالتوّهج  بدأت  األخري  هذا  حظوظ  الفتة.  »خصوصية« 
على سقفه املالي تتواىل يف »عهد« الوزير وائل أبو فاعور. ففي 
األمد،  القصرية  االستشفائية  العالجات  تشمل  اليت  األوىل  الفئة 
حيتل عني وزين املرتبة األوىل بني السقوف املالية للمستشفيات 
مليون  و600  ومبليار  لرية،  مليون  و370  مليارات  بـ9  اخلاصة، 
لرية ملركز القلب. وضمن الفئة الثانية )تتعلق باإلقامة الطويلة 
يف مراكز التأهيل ودور العجزة واملصّحات ومستشفى األمراض 
العقلية(، يتقاضى مستشفى عني وزين ـ دار العجزة 392 مليون 
لرية )أمراض مزمنة( و200 مليون )شلل وإعاقات قابلة للتأهيل( 
 150 الثالثة،  الفئة  وضمن  كوما(.  ـ  )غيبوبة  لرية  مليون  و500 
مليون لرية )pet scan – ct scan – mri – radio( و800 

.)radio مليون لرية )العالج السرطاني ـ
يف آخر مّرة، طلبت فيها إدارة »الصحة« تطبيق احلسم على عقود 
وزين  عني  عقود  احلسم  طال  للمستشفيات،  العائدة  املصاحلة 
بقيمة 29%. يومها، قامت الدنيا ومل تقعد، ووصلت االتصاالت 

إىل الوزير الذي خّفض احلسم إىل %19.

»بيقبض وما بيقبض«
مثة مستشفيان مل يتقاضيا فلسًا واحدًا من األموال اليت ُسّددت عن 
بعض عقود املصاحلة هما مستشفيا املقاصد اخلريية اإلسالمية يف 
بريوت ومحود يف صيدا. يف املقابل، هناك مستشفيان يتقاضيان 
عقود  خانة  ضمن  تأتي  سلفة  كل  من  »مستحقاتهما«  من  جــزءًا 
املصاحلة، هما مستشفى رياق ومستشفى دار األمل اجلامعي. آخر 
دفعة يف عهد الوزير غسان حاصباني لتسديد بعض »مستحقات« 
املستشفيات يف إطار هذه العقود، مشلت أربعة مستشفيات هي 

دار األمل اجلامعي ورياق ومستشفيان يف قضاء زغرتا.

راجانا حمية

السوء يف توزيع السقوف املالية يقود إىل فوضى

السقف املالي للمستشفى من العام السابق!
املصاحلة.  عقود  يف  فوضى  إىل  يقود  التوزيع  يف  السوء  هذا 
وهنا، املشكلة تصبح »أعوص«. ففي غياب الرقابة، يفرض كل 
إذ تؤكد مصادر يف  أخطر.  »أرقامه«. لكن مثة ما هو  مستشفى 
وهذا  عقودها.  لتضخيم  »تدفع«  مستشفيات  هناك  أن  الــوزارة 
ال حيدث، بالتأكيد، من دون »شبكة« تضّم موظفني يف الوزارة 

وأطباء مراقبني.
صحيح أن عقود املصاحلة هي صيغة قانونية منصوص عليها يف 
قانون املوجبات والعقود »حلسم نزاع قائم بني فريقني« )املادة 
1035(، إال أن تطبيقها - خارج حدود القانون - يعّد سرقة موصوفة 
واالستنسابية  »اهلدر  أبواب  من  باب  تلطيفًا،  أو،  العام،  للمال 
والتنفيعات« على ما يقول النائب علي املقداد، وهو طبيب خرب 
»ما  ألنه  هــدر«  مليار   400 عنا  »صــار  قــرب.  عن  »املصاحلات« 
بعد اليوم الـ15 من كل شهر، عندما ينتهي السقف املالي، تبدأ 
الواسطات والتدخالت السياسية يف عمل الوزارة واتصاالت الوزراء 
والنواب وتربيح اجلميلة على قاعدة أن سقفنا املالي انتهى، بس 

كرمالك رح منشيها«!
هكذا، متشي معامالت املرضى ما بعد السقف. ملاذا؟ ألن »الرقابة 
مفقودة«، يقول أحد العاملني يف الوزارة، غامزًا من قناة الطبيب 
املراقب الذي تعّينه الوزارة ملراقبة فواتري املستشفى، فهذا األخري 
كثريين  أن  إذ  يراقبه«.  ملراقب  حباجة  أنه  ثبت  التجربة،  »بعد 
السماح هلم  مقابل  للمستشفى يف  خدماتهم  »يقّدمون  من هؤالء 
مبمارسة أعمال طبية داخل املستشفى، وهو ما يعّد مبثابة رشوة. 
ويف أحسن األحوال ُيعطى هؤالء نسبة على املعاملة«. يف املقابل ال 
ينبغي أن حُيّمل هؤالء كل التبعات يف ظل سطوة الزبائنية وسياسة 
التنفيعات »تارخييًا« على عمل الوزارة. يروي طبيب مراقب جتربته 
كما جيب  عملت  املستشفيات  أحد  تعييين يف  »فور  الرقابة:  مع 
فكان الرد بنقلي إىل مكان آخر«! يف املكان اآلخر »كانت الفواتري 
تنهال علّي باملئات يف اليوم الواحد، حاولت أن أدّقق فيها، ويف 
أحد  من  اتصال  جاءني  أن  إىل  املشاكل،  تدث  كانت  مرة  كل 
املراقب،  الفواتري«.  حببحة  مين  يطلب  الــوزارة  يف  املستشارين 
يف النهاية، »كبش حمرقة، وقد يغّر يف بعض األوقات باألتعاب 

الربانية«.
مراقبة  الصحة يف  وزارة  دور  وأيــن هو  ذلــك؟  ملــاذا حيدث كل 
الفواتري؟ هنا، يشري خليفة إىل أنه فرض إجراء يقضي »بالتوقيع 
شخصيًا على املعامالت اليت تأتي بعد انتهاء السقف املالي، كما 
لتقدير  مباشرة  الوزير  إىل  العودة  املراقبني  األطباء  فرضت على 
احلاالت الطارئة اليت تستوجب الدخول إىل املستشفى أو تويلها 
إىل مستشفى آخر ال يزال ضمن السقف املالي«. لكنه، كان إجراًء 
رافق حقبة. منذ ذاك، تسّجل مئات امللفات يوميًا يف »الصحة« 
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حضره القنصل شربل معكرون وعقيلته وحشد كبري جتاوز الـ 800 شخص
يوم ديين وعائلي بامتياز يف عيد القديسة ريتا بدعوة من ريتشارد عنداري وعقيلته جوانـّا

ريتشارد  االعمال  رجل  دعا  
عنداري وعقيلته جوانـّا اىل قداس 
يف  ريتا  القديسة  عيد  بمناسبة 
فوريست  ستون  يف  مزرعته 
حيث  املاضي،  االحد  يوم  وذلك 
لبى الدعوة قنصل لبنان العام يف 
معكرون  شربل  االستاذ  سيدني 
وعقيلته جويل والعديد من رؤساء 
وممثلي روابط وجمعيات واعضاء 
بلديات وفعاليات واكثر من 800 

شخص من ابناء الجالية.
مزار  يف  االلهية  الذبيحة  ترأس 
القديسة ريتا االبوان شربل قزي 
نهاية  ويف  غصني  وأنطونيوس 
القداس تمت تالوة ترتيلة خاصة 
بهذه القديسة املميزة التي نذرت 

حياتها للرب يسوع.
من  جو  الحضور  على  خيم  وقد 
الخشوع فأحسسنا بقربنا من اهلل 
خيمة  اقيم يف  القداس  نظرا الن 
كبرية يف الهواء الطلق امام املزار 
نصبت لهذه الغاية والننا يف مكان 
بعيد عن الضجة والضوضاء حيث 
للمشاركة  طويلة  مسافة  قطعنا 

يف هذه املناسبة الدينية املميزة.
وبعد القداس كانت هناك مأدبة، 
عنداري  ريتشارد  السيد  تقدمة 
وعقيلته جوانـّا، حيث كانت غنية 
اللبنانية  املأكوالت  انواع  بشتى 
بالفعل  ميزها  وما  والحلويات 
املناقيش واللحم بعجني والفطائر 

القنصل شربل معكرون يتناول القربان املقدس

وعمل  أشرف  الذي  الصاج  على 
لويس  ماونت  من  فريق  عليه 

بيتزيريا. 

التي  االوىل  املرة  ليست  وهذه 
يدعو فيها السيد ريتشارد عنداري 
قداس  اىل  الجالية  ابناء  وعقيلته 

بمناسبة  مزرعته  يف  وباربكيو 
عيد القديسة ريتا اذ انه دأب على 

ذلك منذ سنوات طويلة.

دينيا  يوما  الجميع  امضى  وقد 
وعائليا بامتياز امتزج فيه الخشوع 

والتأمل بالسعادة والفرح.

الحضور الكثيف داخل الخيمة امام املزار ويبدو صاحب الدعوة ريتشارد عنداري وعقيلته والقنصل شربل معكرون وعقيلته جويل

ريتشارد عنداري مع باخوس جرجس

ريتشارد عنداري مع طوني سليمان وعقيلته سوزي والعويط وحضور صاحب الدعوة ريتشارد عنداري يرحب بالحضور ويدعوهم ملائدة الطعام

جوانـّا عنداري مع كون ومرياي هنديريتشارد عنداري وعقيلته جوانـّا والزميل  بو رزق وعقيلته منى وابنته ايلينا وريمون ابي عراج وعقيلته نينا

ماونت لويس بيتزيريا كانت هناك ريتشارد عنداري وعقيلته جوانـّا مع بعض الحضور
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مـقاالت وتـحقيقات

 موازنة سالمة: مزيد من الفقر
محمد وهبة

من ثلي الطريق حنو االنتهاء من املوازنة بسرعة وبلوغ املؤشرات 
الرقمية اليت التزمها لبنان أو فرضت عليه يف »سيدر«.

إزاء اعرتاض حزب اهلل، ظهرت البدائل باملفرق. وزير املال علي 
يف  الرواتب  بأصل  املّس  تتضمن  ال  موازنة  قّدم  خليل  حسن 
علمًا  بامللحقات،  للمّس  مفتوحًا  اجملال  ترتك  بل  العام،  القطاع 
أنه على استعداد  الوزراء يف اجللسات األوىل  أبلغ جملس  بأنه 
من  الناتج  باألثر  املتعلقة  املالية  الدراسات  بكل  لتزويدهم 
بعدها جاء دور وزير  العام…  القطاع  الرواتب يف  االقتطاع من 
االقتصاد منصور بطيش يف اقرتاح زيادة الرسم اجلمركي على 
ص جزء من إيراداته لدعم  صَّ كل الواردات مبعدل 3% على أن يخُ

القطاعات اإلنتاجية.
وتقّدم  بطيش،  ي  ّ حنخُ الوزراء،  جمللس  األخرية  االجتماعات  يف 
إال أن اقرتاح زيادة  باسيل، مربزًا ورقة فيها اقرتاحات باجلملة… 
الرسم اجلمركي استحوذ على نقاش واسع بعدما رفضه رئيس 
مجعية جتار بريوت نقوال مشاس، مقرتحًا زيادة الرسم مبعدل %2 

على كل الواردات.
الرسم اجلمركي، على  وكان حلزب اهلل موقف جذرّي من زيادة 
اعتبار أنه يضرب القدرة الشرائية لكل اللبنانيني. ورأى احلزب 
تكون  أن  فاألوىل  للصناعة،  الدعم  تأمني  القصد  كان  إذا  أنه 
بديل  هلا  اليت  املستوردة  املنتجات  على  الضريبية  الزيادات 
حملي. مل يدخل احلزب يف نقاش على مستوى الرسم قبل حسم 
املبدأ، علمًا بأن قيمة هذه املستوردات تبلغ 700 مليون دوالر، 
أي إن الرسم عليها لن جييب أكثر من 21 مليون دوالر سنويًا… 
يف النتيجة، فشل حزب اهلل )حتى اآلن( حيث جنحت مجعية جتار 
بريوت بدعم قوي من وزراء التيار الوطين احلّر ووزراء القوات 
اللبنانية واالشرتاكي وتيار املستقبل، فأقّر الرسم مبعدل %2، 

من دون أن يكون هناك أي دعم للصناعة.
رغم ذلك، يشري عطاهلل إىل أن البدائل موجودة. »هناك دراسات 
تشري إىل أن حتسني حتصيل الرسوم اجلمركية يف املرفأ يتيح 
زيادة اإليرادات مبا بني 300 و500 مليون دوالر سنويًا. رسم 
لبنان  صادرات  زيادة  ميكن  فيما  املستهلك،  سيتحّمله  الـ%2 
بقيمة 1.5 مليار دوالر بسهولة. اإلجراءات املوجودة يف مشروع 
املوازنة هي حماولة لرفع اإليرادات بشكل عشوائي بصرف النظر 

عن تأثريها على املستهلك وعلى القطاعات املنتجة«.
املشكلة أن النقاش يف مشروع املوازنة اجّته، فجأة، صوب إجياد 
بدائل تؤمن للدولة إيرادات وتزيد االنكماش، وتؤدي يف الوقت 
نفسه إىل وقف نزف الدوالرات من احتياطات مصرف لبنان. بهذا 
املعنى، بدأت تكّر سبحة االقرتاحات. من أبرزها أيضًا رفع رسوم 
املغادرة على املطار. فمن املعروف أن اللبنانيني بدأوا يفضلون 
السياحة يف تركيا وقربص والدول القريبة نظرًا لرخص أسعارها 
وتوافر »بيئة حاضنة للسياحة« فيها، ولكي يقوموا بذلك، عليهم 
املغادرة  رسوم  رفع  فأتى  اخلارج…  إىل  دوالراتهم  حيملوا  أن 

ليدفعهم إىل التفكري مرتني يف متضية أيام عطلهم يف اخلارج.
ومل تكتمل إجراءات خنق االسترياد عرب هذين األمرين، بل كان 
من  بدوره  لكي يفف  االستهالك  على  القدرة  نق  أن تخُ مطلوبًا 
املستهلكة حمليًا  املنتجات  األكرب من  النسبة  أن  مبا  االسترياد، 
هي مستوردة. لذا، أِقّر خفض الرواتب اإلضافية يف املؤسسات 
لتمويل  العسكريني  رواتب  من  املئة  يف   3 واقتطاع  العامة، 
الطبابة واالستشفاء، وجعل الرواتب التقاعدية مشمولة بضريبة 

وغريها. الدخل… 
ما قاله قبل بضعة أشهر حاكم  اإلجراءات تنسجم مع  كل هذه 
القروض  على  الطلب  ارتفاع  عن  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
السكنية بسبب إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وهذه السلسلة 
مّحلها عدد من الوزراء، يف جلسات حبث مشروع املوازنة، مسؤولية 
زيادة عدد املوظفني الذين باتوا قادرين على متضية إجازاتهم 
الدوالرات من  املزيد من  إخراج  وبالتالي،  اخلارج،  السنوية يف 
لبنان. ما قصده سالمة والوزراء أن التوسع يف إنفاق الدولة أّدى 
بالعمالت  ل  واملموَّ املستورد  االستهالك  على  الطلب  زيادة  إىل 
األجنبية. هذه العمالت تأتي إىل لبنان عرب القطاع املصريف الذي 
اهلندسات  بواسطة  جلذبها  اإلغراء  أدوات  لبنان  مصرف  مينحه 
النهاية  العمالت تصّب يف  الفائدة. وهذه  أسعار  املالية ورفع 
لالستنزاف  قابلة  وهي  لبنان،  مصرف  لدى  أجنبية  كاحتياطات 

بسبب االستهالك واالسترياد.
يف اخلالصة، إن املوازنة التقّشفية، اليت ميكن تسميتها موازنة 
كما  متامًا  الداخلي،  الطلب  إىل ضرب  »ستؤدي  رياض سالمة، 
حصل يف مصر حيث ارتفعت معدالت البطالة بنحو 25%. هذه 
االنكماش  البطالة.  معدالت  ارتفاع  لبنان حنو  الطريق يف  بداية 
االقتصادي سيمتد على أكثر من سنة، والضغوط على الرواتب 
السنوات  يف  السلطة  خيار  ستكون  بل  بعد،  تنته  مل  واألجور 

املقبلة«، وفق داغر.
أما عطاهلل، فريجح أن يكون األثر سلبيًا على النمو االقتصادي 
خلق  على  االقتصاد  تشجيع  حتاول  ال  »احلكومة  البطالة.  وعلى 
فرص العمل، بل على العكس من ذلك، حتاول قتل فرص العمل 
احلالية وتقليص االستهالك، ما يعين املزيد من الفقر وارتفاع 

معدالت البطالة«.

حّددت احلكومة هدفًا ملوازنة 2019 يكمن يف بلوغ مؤشرات رقمية 
نسبة  والدين  اإلمجالي  احمللي  الناتج  إىل  نسبة  املوازنة  عجز  مثل 
أمرًا  يعّد  كأهداف  املؤشرات  تنصيب هذه  أن  ورغم  الناتج...  إىل 
اعتباطيًا، فقد تعهد لبنان للدائنني الدوليني يف »سيدر« ببلوغها. 
سقف  حتت  عقدت   ،2019 موازنة  مشروع  أي  االستحقاق،  وعند 
باجلملة واملفرق وأجنز  اقرتاحات  ناقشت  املؤشرات 20 جلسة  هذه 
عن  ويعجز  العّلة،  تشخيص  إىل  يستند  ال  تقّشفية  موازنة  مشروع 
رؤية خيارات املعاجلة، بل ينطوي على تداعيات خطرية، أوهلا خفض 

القدرة االستهالكية ورفع معدالت الفقر والبطالة.
أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة، دار جدال واسع حول املستوى 
الذي جيب أن يبلغه عجز اخلزينة نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي. 
الكل طالبوا بإدراج مقررات »سيدر« يف البيان، أي التزام خفض 
العجز نسبة إىل الناتج مبعدل 1% سنويًا على مخس سنوات. يومها 
اعرتض الوزير الطارئ على اللجنة الوزارية كميل أبو سليمان، مرّبرًا 
بأن مقّررات »سيدر« صدرت يوم كان عجز اخلزينة نسبة إىل الناتج 
يبلغ 7.5%، إال أنه ارتفع يف 2018 إىل 11.5%، مقرتحًا أن تكون 
الصيغة »ما ال يقّل عن 1%«… مل يناقش أحد يف مغزى هذا املؤّشر: 
ملاذا على احلكومة أن تتعامل مع مؤشر كهذا على أنه هدف حبد ذاته؟ 
بأي خلفية؟ ضمن أي خّطة؟ أصاًل هل هو مبيّن على تشخيص واضح 
ومتفق عليه ألزمة االقتصاد اللبناني؟ هل يعلم أحد إذا كان اهلدف 
مفروضًا على لبنان من الدائنني، أم أنها »بدعة« لبنانية نالت وعودًا 

باإلقراض؟
كل إجابة تقود حنو مسار خمتلف عن اآلخر. فإن كانت هذه املؤشرات 
الرقمية اقرتاحًا جديًا ناقشته احلكومة اللبنانية وخلصت بنتيجته إىل 
السؤال:  أن يصبح  الطبيعي  الدائنني، فمن  التزاماتها جتاه  تقديم 
ملاذا اختلفوا على تطبيقه يف مشروع موازنة 2019 الذي امتّد على 20 
جلسة؟ وإذا كان بلوغ هذه املؤشرات الرقمية هو عبارة عن إمالءات 

خارجية، فهل رضخت القوى السياسية من دون أي مفاوضات؟
ميكن استنتاج اإلجابات مما حصل الحقًا يف مناقشات مشروع موازنة 
2019 وما انتهى إليه من »تبيص« على حّد تعبري الوزير السابق 
شربل حناس »ألن املشروع ال يشري إىل آلية بلوغ هذه املؤشرات 
الرقمية بعد مرور ستة أشهر من السنة أنفقت فيها مبالغ غري معروفة 

بعد، وال اهلدف االقتصادي منها«.
ما  بني  باملقارنة  مكّملة  نظرية  يتبّنى  داغر،  ألبري  اجلامعي  األستاذ 
اليونان وإسبانيا والربتغال  رض على دول االحتاد األوروبي مثل  فخُ
يف  التقشف  مشاريع  بسبب  االقتصاد  تراجع  سجل  حيث  وسواها 
اإلنفاق العام، وبني ما حصل مع لبنان يف سيدر. »فقد كان هناك 
تأثري كبري لالحتاد األوروبي يف هذه املوازنة اليت رّكزت على خفض 
املدفوعات. من شروط  ميزان  بأزمة  ربطه  من دون  العام  اإلنفاق 

احلصول على أموال سيدر إجراء هذا اخلفض«.
ما يعّزز هذا الكالم، أن اإلجراءات الواردة يف مشروع موازنة 2019 
أصل  على  يتفقوا  مل  »ألنهم  سياق  وبال  وعشوائية  مبعثرة  جاءت 
املشكلة، ال يف سيدر وال يف غريه، بل اتفقوا على أنه ميكن الشحادة 
على ظهر النازحني السوريني، والتزام خفض عجز اخلزينة مبا يؤدي 
أمام  الباب  أماًل بأن يفتح ذلك  العجز ونسبه  أرقام نظرية عن  إىل 
حصول لبنان على قروض سيدر اليت ستشرتي وقتًا إضافيًا يسمح 

بدفع املشكلة إىل األمام« وفق حناس.
أما لو كان هناك اتفاق على أن املشكلة تكمن يف ميزان املدفوعات 
منه(،  خرجت  اليت  وتلك  لبنان  دخلت  اليت  األموال  بني  )الفارق 
نزف  من  للتخفيف  االسترياد  »خنق«  خالل  من  معاجلتها  أن  وعلى 
يف  والنقاش  االقرتاحات  شكل  لكان  لبنان،  خارج  إىل  الدوالرات 
مشروع موازنة 2019 قد أخذ طابعًا خمتلفًا متامًا. ففي هذه احلالة، 
كان النقاش »ترّكز على رسم خريطة طريق للتخفيف من االسترياد 
وفرض ضرائب حتّقق هذا اهلدف. ولكان النقاش تطرق أيضًا إىل 
الفئات اليت ستصيبها هذه الضرائب وكيفية محايتها أو التخفيف 
من تأثريها عليها باحلّد األدنى، سواء كانت قطاعات منتجة أو فئات 

اجتماعية«، يقول حناس.
»عمليًا، بدت هذه املوازنة كأنها تستهدف خفض نسب العجز بطريقة 
تضرب القطاعات أو الشرائح االجتماعية اليت ليس لديها تأثري واسع 
على الطبقة السياسية فتنعكس على الذين يعّدون أقل قّوة ضغط 
للدفاع عن حقوقهم، فضاًل عن أنها ال تعاجل املشكلة اهليكلية، أي 
فشل االقتصاد يف خلق فرص العمل وتشجيع القطاعات اإلنتاجية«، 

حبسب الباحث سامي عطاهلل.
االستدالالت على هذه »التخبيصة« كانت واضحة قبل انتقال النقاش 
يف املوازنة من بيت الرئيس سعد احلريري إىل جملس الوزراء. يف 
البدء، عقدت اجتماعات ثنائية وثالثية بني احلريري ووزير املال علي 
حسن خليل، وشارك يف بعضها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
أن  إىل  األخرى،  السياسية  القوى  مع  االقرتاحات  يتبادلون  وكانوا 
التداول بورقة تتضمن خيارات أساسية: قّص 15% من كل  جرى 
الرواتب واألجور يف القطاع العام لتوفري مليار دوالر على اخلزينة، 
مقابل رفع ضريبة الفوائد من 7% إىل 10% لتحصيل 500 مليون 

دوالر من كبار املودعني واملصارف.
ويف مقابل إصرار رئيس احلكومة سعد احلريري، ووزير اخلارجية جربان 
باسيل، على هذا االقرتاح، أبلغ حزب اهلل املعنيني أنه يرفض املّس 
أكثر  بالرواتب بشكل قاطع. بضربة واحدة، كان هذا اخليار يقطع 
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 فوضى يف نقابة األطباء:
حسابات غري سليمة وإتالف معلومات

هديل فرفور

غياب أسس احملاسبة السليمة، تلف للمعلومات املالية، تعريض موجودات 
من  وغريها  املصدر  حمددة  غري  مالية  حسابات  والضياع،  للسرقة  النقابة 
أشكال اخللل اجلسيمة حتكم الواقع املالي يف نقابة األطباء يف بريوت. هذا 
بإعادة  أعّده مستشار وزير الصحة مجيل جبق موصيا  اليه تقرير  ما خلخُص 
هيكلة قسم احملاسبة. هذه الوقائع تنسجم وما كان يقوله »أطباء احلراك« 

جلهة الفساد واهلدر املالي اللذين يفتكان بالنقابة.
للتحّقق من  النقابة  تأسيس  منذ  األطباء  ملفات  إعادة دراسة كامل  »جيب 
أرصدة الذمم ألن هذه العملية مل تتم سابقًا )...(«. هذه التوصية اليت 
وردت يف تقرير حممد كلش، املستشار املالي لوزير الصّحة مجيل جبق، حول 
الوضع املالي لنقابة األطباء يف بريوت، تتصر حجم الفوضى املالية اليت 
تعصف بها. التقرير الذي حصلت »األخبار« على نسخة منه، خلخُص إىل غياب 
مالية صحيحة.  بيانات  إصدار  عن  النقابة  وعجز  السليمة،  احملاسبة  أسس 
التحقيق  برامج احملاسبة تستدعي  للمعلومات يف  »تلف«  وأشار إىل عملية 
»ألّن إخفاء أو إتالف هذه املعلومات وعدم وجود نسخ إضافية حتفظها يف 

أكثر من مكان خطأ جسيم«.
وكشف التقرير وجود خلل جوهري يف حسابات األطباء يف السنوات السابقة. 
أكثر من 7  إىل  عام 2017  عليهم  ستحّقة  املخُ األطباء  إذ وصل رصيد ذمم 
بنحو  تقّدر  بتحصيلها  ديون مشكوك  ذمم  وجود  تبنّي  فيما  لرية،  مليارات 
4 مليارات لرية. ولفت اىل أن املشاكل يف حسابات األطباء والذمم اليت 
ظهرت من ضمن حسابات عام 2015 حتى عام 2018، قد تكون ناجتة عن هذه 
السنوات وعما قبل 2015 من دون أن جيري العمل لتصحيحها وتسويتها، 
عام  منذ  واملعنوية  املادية  »ألهميته  امللف  مشريا اىل ضرورة درس هذا 

2015 وما قبله، واعادة تكوين احلسابات من 2015/1/1 حتى تاريه«.
وكان جبق أوعز، يف نيسان املاضي، بفتح حتقيق مالي للتثّبت من اتهامات 
األولي« يف  الرأي  »إبداء  النقابة، وكّلف كلش  اىل  توّجه  بالفساد واهلدر 

الوضع املالي للنقابة بني 2015 و2018«.
التقرير لفت إىل أن أسعار برامج التدقيق املالي املعتمدة يف النقابة غري 
منطقية نسبة اىل حاجات النقابة، فيما تفيد معلومات »األخبار« أن كلفتها 
فعلية  جبردة  تقوم  ال  النقابة  ان  التقرير  وأظهر  دوالر.  الف   750 تالمس 
عرب عن خلل واضح وجوهري يف البيانات  لألصول الثابتة وغري املادية »ما يخُ
على  اإلّطالع  وبعد  الضياع«.  أو  للسرقة  النقابة  موجودات  عّرض  ويخُ املالية 
عينات من املدفوعات، اّتضح ان هناك مدفوعات كثرية »من دون قرارات« 
حيث  من  املطلوبة  لآللية  وفقا  تتم  ال  املشرتيات  أّن  »كما  اجمللس،  من 
استدراج عروض أو طلبات شراء وغريه«. وبنّي التقرير أنه ال يوجد توصيف 
وظيفي حيدد آلية العمل ومهام كل موظف، موصًيا بضرورة العمل على إعادة 

هيكلة قسم احملاسبة وضرورة توظيف مدير مالي مسؤول عنه.
تضارب مصالح

ملعّد  تبنّي  املصاحل،  يف  تضاربًا  شّكل  ويخُ الشفافية  مبدأ  مع  يتنافى  ومبا 
التقرير »أّن السيد د.ح املوظف لدى شركة ابو سليمان اليت تقوم بعمليات 
التدقيق الداخلي للنقابة، هو نفسه الذي قام بعمليات التدقيق واحملاسبة مع 
شركة BDO املسؤولة عن عمليات التدقيق اخلارجي«. وينسجم ذلك وواقع 
الفوضى الذي حكم احلسابات املالية منذ سنوات. فقد اّتضح، مثاًل، أنه ال 
يوجد يوميات للعامني 2014 و2015، وبالتالي ال توجد قيود »ما يعين انه 
املراجعة وبيانات  للعام 2015 إلصدار ميزان  إعادة تكوين احلسابات  جيب 

مالية جديدة«.
مع  تتطابق  أن  جيب  عام  كل  نهاية  يف  العمومية  امليزانيات  أن  واألهم، 
إفتتاحية العام الذي يليه، وهو أمر مل حيصل يف األعوام األربعة املاضية! 
إذ أظهرت األرقام وجود فروقات مالية كبرية بني امليزانيات اخلتامية للعام 
الذمم، وهذا خلل  »وباألخص حبسابات  للعام املقبل  السابق واالفتتاحيات 

جوهري جسيم«.
ومبقارنة احلسابات اخلتامية للعام 2017 مع احلسابات االفتتاحية لعام 2018، 
تبنّي وجود فروقات هامة جتاوزت 100 مليار لرية! فضال عن وجود حسابات 
إعانات غري مدفوعة وحسابات أخرى وحساب مؤونات بقيمة حنو 4 مليارات 
و220 مليون لرية غري واضحة! كما تبنّي وجود حسابات أرصدة أطباء سلبية 
»وهو خلل جوهري«، وفق ما يرد يف التقرير، مشريا اىل اكتشاف وجود 
ارصدة سابقة منذ سنة 2015 بقيمة 78 مليونا و690 ألف لرية غري حمدد 
مصدرها! فضال عن وجود حسابات ديون مشكوك يف حتصيلها تبلغ قيمتها 
التقاعد  لرية، وحسابات غري صحيحة يف حسابات  و208 ماليني  مليار   42
والورثة واألرامل بقيمة 269 مليونا و237 الف لرية. وكشف التقرير أيضًا 
وجود رصيد بقيمة 191 مليونًا و85 الف لرية عن سنوات 2016 و2017 مت 

سحبه من البنك ومل يتم تسجيله يف البيانات املالية للنقابة.
التقرير لفت اىل عدم وجود جردة سليمة للمخزون من قرطاسية ومطبوعات 
وطوابع وغريها، »كما ان عمليات اجلرد ال تتم بشكل دوري او سنوي وهذا 
ما جيب البدء فيه«. والالفت أنه وجدت سنة 2015 جردة للوصفة الطبية 

مببلغ مليار و595 مليون لرية مل يعرف اذا كانت صحيحة ام ال،
اذ أنها مل تظهر يف ارقام السنوات الالحقة!

إىل ذلك، فإن اجلمعيات العلمية الطبية، البالغ عددها 50 مجعية، »مل تظهر 
وبالتالي، جيب  العام 2016«.  السابقة حتى  السنوات  حساباتها يف كامل 
على  سنوات  سبع  أو  اجلمعيات  هذه  تأسيس  منذ  احلسابات  كافة  مراجعة 
األقل. كما جيب النظر اىل ايرادات اجلمعيات املفرتض حتويلها اىل النقابة، 
»علما ان اكثرية اجلمعيات مل تقدم مستنداتها وحساباتها غري مرفق معظمها 

مبستندات ثبوتية«.
أمام هذا الواقع، يأمل عدد من األطباء املعرتضني منذ أشهر على الواقع 
عّد هذا التقرير مبثابة إخبار للنيابة العامة املالية اليت سبق  املالي للنقابة أن يخُ

فِض إىل أي نتيجة. أن تقّدم عدد منهم أمامها بدعاوى هدر وفساد ومل تخُ
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الدليل التجاري

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

 2019 حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 
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إفطار رمضاني جامع جمللس اجلالية اللبنانية
 2019 حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 

مساء  اللبنانية  الجالية  مجلس  أقام 
رمضانيا  افطارا  املاضي  السبت 
جامعا وحاشدا وذلك يف قاعة املرحوم 

الدكتور خليل مصطفى يف ارنكليف.
املجلس،  اىل  اضافة  االفطار،  حضر 
مينس  وكريس  كامرب  النواب ستيفن 
ليفربول  بلدية  رئيسة  ستاني،  وآن 
اعضاء  من  وعدد  وزوجها  والر  ويندي 
البلدية، نائب رئيس بلدية باي سايد 
طارق  البلدية  وعضو  عواضة  جو 
ابراهيم، املهندس علي حمود، الدكتور 
اميل شدياق، الدكتور قاسم مصطفى، 
وشربل  مسلماني  شوقي  الشاعران 
بعيني وعدد من وسائل االعالم العربي 

وعدد كبري من ابناء الجالية.
املجلس  صندوق  امني  املناسبة  قدم 
من  كل  فيها  وتحدث  طنوس  الياس 
كريس  والنائب  ستانلي  ان  النائبة 
مينس، رئيسة بلدية ليفربول ويندي 
والر والدكتور قاسم مصطفى والشاعر 
نائب  اىل  طبعا  اضافة  بعيني،  شربل 
مجلس  رئيس  ليفربول  بلدية  رئيس 
حيث  كرنيب  علي  اللبنانية  الجالية 

جاءت كلمته كالتالي:
كلمة علي كرنيب

رئيسًا  اللبنانية  الجالية  مجلس  يسر 
بالتهاني  منكم  يتقدم  أن  وأعضاء 
القلبية بمناسبة شهر رمضان املبارك، 
ألداء  يوفقنا  أن  القدير  العلي  سائلني 
الصيام  منا  ويتقبـّل  األعمال  صالح 

والقيام.
جميع  نستنكر  شيء،  كل  وقبل  أواًل 
الدين  باسم  ارتكبت  التي  املجازر 

والدين منها براء.
ان شهر رمضان هو أحد شهور السنة 
خصوصية  وله  غريه  عن  املتميّـز 
اهلل(  )شهر  تعاىل  اهلل  اىل  بالنسبة 
حيث تستجمع فيه الكماالت واملعارف 

والرحمة والهداية.
تكبيل  فيه  اإللهية  األلطاف  ومن 
مزاولة  عن  وحبسه  الشيطان 
للناس  لتفتح  والتضليل  الوسوسة 

سبل الهداية بأوسع أبوابها.
لو لم يهتدِ االنسان يف هذا الشهر، 
عن  يكشف  فإنه  مزاياه،  يدرك  ولم 
لطاعة  باطنه  وسوء  سريرته،  خبث 
أمام  وضعفه  بالسوء،  االمارة  نفسه 
ويكون  وزخارفها،  الدنيا  مغريات 
عمره،   من  استثنائية  فرصة  أضاع  قد 

ليس  الشهر  هذا  ألن  القرآن،  تالوة 
كغريه من الشهور، فإن له حرمة عند 

اهلل وفضاًل عن سائر الشهور.
أيام هذا  أن يجعل  تعاىل  أخريًا نسأل 
الشهر بداية لنهاية تسلط القوي على 
الضعيف واقتالع جذور االحتالالت من 
أراضينا وبسط األمن والسالم والعدل 

يف أرجاء املعمورة.
 25 يف  يقع  هذا  إفطارنا  أن  وبما 
اليوم  هذا  نتذكر  أن  من  بد  ال  أيار 
التاريخي، يوم تحرير الجنوب اللبناني 

من االحتالل.
من  التحرير  يوم  ذكرى  يف  لكم  تحية 
وطننا الحبيب أسرتاليا، حيث يحتفل 
بالذكرى  اللبنانية  الجالية  مجلس 
الجنوب  لتحرير  عشرة  التاسعة 
االسرائيلي  االحتالل  من  اللبناني 
الذكرى  هي  وهذه  ال،  كيف  الغاشم، 
يقهر،  ال  جيش  فيها  تدمـّر  التي 
الذين  االبطال  الشهداء  ذكرى  هي 
القرى  تحرير  أجل  من  استشهدوا 

الجنوبية من العدو االسرائيلي.
الخيام  معتقل  االهالي  اقتحام  ذكرى 

االسرى  جميع  وتحرير  ابوابه  وفتح 
الذين بداخله تزامنًا مع رحيل االحتالل 
الغربي،  والبقاع  الجنوب  من  وعمالئه 
حيث اعلن 25 أيار سنة 2000 عيدا 

للمقاومة والتحرير.
خالل  الكثريون  حاول  وقد  هذا 
املقاومة  عيد  محو  املاضية  السنوات 
انتصار  خاصة  يفلحوا.  ولم  والتحرير 
فلول  آخر  بانسحاب   2000 عام 
االحتالل االسرائيلي من الجنوب، كما 
ظهرت مقولة اسقاط قدسية املقاومة 
النقية  الصورة  تشويه  أساليب  كأحد 
تصويرهم  عرب  للمقاومني  الطاهرة 
فلم  مسلحة،  مجموعات  مجرد  بأنهم 
وباتت  االنتصارات،  محو  يف  ينجحوا 
فكرة املقاومة أعمق من أي شيء، وبات 
عيد املقاومة والتحرير يومًا محفورًا يف 
وقلوبهم،  وضمائرهم  الناس  وجدان 

وبات يومًا للعزة الوطنية والكرامة.
انتصار  على  مرت  عامًا  عشر  تسعة 
شروط  بدون  عربية  ارضًا  حرر 
ومفاوضات واتفاقيات ذل. لم تنطفئ 
توهجًا  ازدادت  بل  التحرير  شعلة 

حينئذ ال ينفع الندم.
أن  الفضيل  الشهر  هذا  مزايا  ومن 
تسبيحًا  فيه  املطيع  أنفاس  تحسب 
ودعاءه  مقبوال  وعمله  عبادة  ونومه 
اىل  فيه  الطاعة  فتؤدي  مستجابًا. 
تكامل النفوس، أو تقرتب من التكامل 
حركاته  يف  املؤمن  االنسان  لتجنب 
نحو  والتوجه  املعاصي  ارتكاب  من 
والعبادة  للطاعة  والتفرغ  الخري،  فعل 
اهلل  رضا  وكسب  النفس  لتهذيب 
تعاىل، ونيل املكاسب العظيمة التي ال 
تعد وال تحصى. وبهذا يثبت االنسان 
ويمارس  وجوده،  ويحرتم  انسانيته، 
للحقوق  بالنسبة  الحقيقي  دوره 
وتطبيق  االخالق،  ومكارم  والواجبات 

العدل والسالم.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
ان شهركم هذا ليس كسائر الشهور، 
والرحم،  بالربكة  اقبل  اليكم  اقبل  اذا 
الذنوب،  ادبر بغفران  ادبر عنكم  واذا 
مضاعفة،  فيه  الحسنات  الشهر  هذا 
صلى  ومن  مقبولة،  فيه  الخري  واعمال 
وجل  عز  هلل  الشهر  هذا  يف  منكم 

ركعتني يتطوع بهما غفر اهلل له.
يف هذا الشهر الكريم املبارك يضاعف 
السيئات.  ويمحو  الحسنات  اهلل  فيه 
انه شهر الربكة والتوبة واملغفرة، شهر 
شهر  بالجنة.  والفوز  النار  من  العتق 
رمضان هو من االشهر الفضيلة، نزل 
وميزاته  منه،  ليلة  أول  يف  القرآن  فيه 

انه  شهر العبادة.
االنسان  يصوم  فيه  رمضان  شهر   

وفيه يشعر بالناس الفقراء.
فيه  التسامح  شهر  رمضان  شهر 

ننسى خالفاتنا.
شهر رمضان شهر نتعلم فيه الصرب.

اذن، اجتنبوا فيه كل حرام واكثروا من 

وتألقًا بعد انتصار تموز 2006.
عنفوان  فيها  شاخ  عامًا  عشر  تسعة 
مرتني  قهر  الذي  االسرائيلي  الجيش 
باملقابل  وأطل  تموز،  التحرير ويف  يف 
اشبال  جديد.  مقاوم  أشبال  جيل 

التحرير.. أشبال تموز.
التحرير  ونسائم  عامًا  عشر  تسعة 

تعطر سماء الجنوب والوطن بكامله.
لقد شكل تحرير عام 2000 منعطفًا 
العدو  مع  الصراع  تاريخ  يف  مفصليًا 
املقاومة  سجلت  وعندها  االسرائيلي، 

وادابها  أخالقياتها  يف  كبريا  درسا 
حيث  االنسان  حقوق  ملعاني  وفهمها 
لم تمارس االنتقام، ولم تحصل يومها 

»ضربة كف« لعميل او خائن.
املقاومة  بعيد  نحتفل  ونحن  واليوم 
واجالل  إكبار  تحية  نوجه  والتحرير 
اىل الشهداء والجرحى واملقاومة قيادة 
بالتحرير  نحتفل  ان  عسى  ومجتمعًا، 
ان  فلسطني  تحرير  وهو  أال  الكبري 
عاش  أسرتاليا..  عاشت  اهلل...  شاء 

لبنان.

د. قاسم مصطفىالشاعر شربل بعينيمقدم الحفل الياس طنوسالنائبة آن ستاتليالنائب كريس مينسرئيسة البلدية ويندي والررئيس املجلس علي كرنيب

وقوفا: كرنيب والنائبان مينس وكامرب.. جلوسا: ويندي والر وزوجها وآن ستانلي وحضوركرنبب مع  النواب مينس وكامرب وستانلي ووالر وعواضة وابراهيم وطنوس وموسى وكبي والزميلتان حافظ وفريد وحضور

كرنيب مع جو عواضة وليون بان وطنوس وحضور  جو عواضة وطارق ابراهيم مع لؤي مصطفى وندى فريد وممدوح سكرية وحضور مخايل، د. شدياق، املهندس علي حمود والشاعران مسلماني وبعيني

كرنيب مع د. اميل شدياق واحمد ديب ولطيف مخايل وحضور علي كرنيب مع ويندي والر وآن ستانلي والياس طنوس

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

Julia Finn MP
Member for Granville

أمتنى لكم ولعائالتكم فطرا سعيدا ومباركا.
عـيد سـعيد

ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على:

Wishing you a blessed, peaceful and happy 
Fiter.. May god be with you and your family.

Fiter Mubarak

Our best wishes for a safe
and prosperous Eid al-Fitr.

arabbank.com.au

Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 AFSL 234563

 معلبات -سكاكر - مواحل 
- أجبان - ألبان -  قهوة 

- عصائر - أراكيل - 
خبز - مرطبات وغريها

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد
صاحب املحل مواز الحارس مع أحد الزبائن

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع
221 Miller Rd, Bass Hill - Ph; 9727 6699 -  Email; mouaz_elhares@miramarket.com.au
عـيد مـبارك
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OPEN LATE
FOR EID SHOPPING
Monday 3 June 9am – 9pm
Tuesday 4 June 9am – 9pm

Visit bankstowncentral.com.au for more details

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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حديقة  يف  باربكيو  حفل  أقيم 
وذلك  ايرلوود  يف  ويتلم  غوف 
املاضي  السبت  يوم  ظهر  بعد 
حزب  لقيادة  املرشح  لدعم 
ويلز  ساوث  نيو  يف  العمال 

كريس مينس.
وقد شارك يف الباربكيو النواب 
جهاد ديب ورون هونيغ وستيف 
كامرب وجو هايلن، رئيس بلدية 
سارافينوفسكي  بيل  بايسايد 
ونائبه جو عواضة واعضاء البلدية 
طارق ابراهيم وادوارد ماكدوغل 
وعضو  ريربيسادي  ودوروثي 
بانكستاون  كانرتبري  بلدية 
حواىل  اىل  اضافة  الحايك،  بالل 
250 شخصا من مؤيدي النائب 

مينس.
تحدث يف املناسبة النائب جهاد 
والنائبة جو هايلن فاشادا  ديب 
وأعربا  مينس  النائب  بميزات 
يف  ثقتهما  وعن  له  دعمهما  عن 

حفل باربكيو لدعم املرشح لزعامة حزب العمال يف نيو ساوث ويلز النائب كريس مينس

 2019 حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 

Add: Suite 1, Level 1, 22 Regent St, Kogarah NSW 2217.. Postal: PO Box 482, Kogarah NSW 1485 - (02) 9587 9684 -E: kogarah@parliament.nsw.gov.au

I wish the Muslim Communities the best 
of health, peace and prosperity on the 

occasion of Eid Al-Fitr.
Eid Mubarak

النائب كريس مينس يهنئ املسلمني 
بعيد الفطر

أود أن أتقـدم  من الـجاليات االسـالمية بأحـر الـتهاني 
مـتمنيا هلا كل الـصحة والـسالم واالزدهـار.

 Chris Minns MPعـيد مـبارك
Member for Kogarah 
Shadow Minister for Water 

الوالية  العمال يف  لحزب  قيادته 
عام  انتخابات  الفوز يف  وتحقيق 

.2023
مينس  كريس  النائب  القى  ثم 
النظام  عن  فيها  تحدث  كلمة 
وضرورة  الوالية  يف  الصحي 
االهتمام سواء  من  املزيد  ايالئه 
من خالل  تحسني املستشفيات 
من  او  تحتاجه  بما  وتزويدها 

خالل بناء مستشفيات جديدة.
اىل   مينس  السيد  وتطرق 
اهمية  على  شدد  حيث  التعليم 
مدارس  وبناء  املدارس  تحسني 
كل  حق  وعلى  جديدة  ومعاهد 
التعليم  على  بالحصول  شخص 
خلفيته  عن  النظر  بغض  الجيد 

العرقية او الدينية.
حزب  لقيادة  املرشح  وتطرق 

العمال يف الوالية اىل تغيري املناخ 
على  واقتصاديا  حياتيا  واثاره 
ضرورة  على  مشددا  اسرتاليا 

تقليص انبعاثات الكربون.
يجب  انه  مينس  السيد  وقال  
اىل  يعود  ان  العمال  حزب  على 
أنشئ  التي  واملبادئ  جذوره 
عن  يبتعد  ال  وان  اساسها  على 
وان يعمل ما يف  العاملة  الطبقة 

وسعه العادة جذب الشباب اىل 
الحزب.

وشكر السيد مينس الذين عملوا 

القامة  وتعبوا  ساعدوا   والذين 
هذا الباربكيو كما شكر الحضور 

على دعمه وحضوره.

النائب كريس مينس مع  جو عواضة وطارق ابراهيم وحضورالنائب كريس مينس مع جو عواضة وطارق ابراهيم وحضورالنواب مينس و ديب وكامرب وهونيغ وهايلن وحضور

النائب كريس مينس يتوسط النائبني جهاد ديب ورون هونيغ

جانب من الحضور
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يتقدم الدكتور
عـماد بـّرو

بأحر التهاني من اجلالية 
اللبنانية والعربية عامة 
واالسالمية خاصة حبلول 

عيد الفطر السعيد، 
أعاده اهلل على اوطاننا 
العربية باألمن والسالم 
وعلى اسرتاليا بالتقدم 

واالزدهار.. وعلى اجلميع 

الدكـتور عماد بّرو  يهـنئ

باخلري واليمن والربكات.. 

وكل عام وأنتم بألف خري.
فــطر مـبارك

- رحـالت خـارجية وداخـلية
- عـروض خـاصة للـسياحة وشـهر 

العـسل
- الـعمرة والـحج

- شـحن جـوي

سـفريـات عـمر ياسـني

* International & Domestic
* Holidays & Honeymoon Packages
*Umrah & Hajj

Ph: 02 9750 5000
www.lakembatravel.com.au   E: info@ lakembatravel.com.au
8/ 61 - 67 HALDON STREET, LAKEMBA NSW 2195

نـتقدم من الـجالية الـعربية واالسـالمية بأحـر الـتهاني بـمناسبة عـيد الفـطر 
الـسعيد.. أعـاده اهلل عـلى الـجميع بالـخري والـربكات.

فـطر مـبارك

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ

تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر 
التهاني من اجلالية العربية واالسالمية 

حبلول عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل على 
اجلميع باخلري والربكات..

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

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

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية.

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

صباحا - الـ10 ليال
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

نتقدم من الجالية 
اللبنانية، العربية 
واالسالمية بأحر 
التهاني بمناسبة 

عيد الفـطر 
السعيد،  أعاده 
اهلل على بلداننا 

باألمن واالستقرار 
والسالم وعلى 

اسرتاليا 
بالتقدم والرقي 

واالزدهار..
فـطر مبـارك

نفتح
7

ايام يف 
األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده

 2019 حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 
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الـنائبة الـعمالية صـويف  كـوتـسيس )MP( تـهنئ

عيد الفطر  هو اليوم األكثر قدسية ومتيزا 
يف الروزنامة االسالمية.

أتطلع قدما للعمل معكم مجيعا من اجل 
جمتمعنا احمللي. 

Eid Al - Fitr is the most special 
and sacred day in the Islamic 

calendar.
 I look forward to working with 

you for our local community.

Eid Mubarak

SOPHIE COTSIS MP
Member for Canterbury

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

عــيد مــبارك

Eid Al-Fitr
W I S H I N G  E V E R Y O N E  A  B L E S S E D  A N D  

J O Y O U S  C E L E B R A T I O N

• • • •
• •

Phone:  • •• • •
Email:    • •
Web:••••••

• • • • • • •
• •

Authorised by Linda Burney, ALP, 203/13A Montgomery Street, Kogarah NSW 2217
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يتقدم الدكتور
جـمال ريفي
بأحر التهاني من 
اجلالية اللبنانية 
والعربية عامة 

واالسالمية خاصة 
حبلول عيد الفطر 

السعيد، أعاده اهلل على 
اوطاننا العربية باألمن 

الدكـتور جـمال ريفي  يهـنئ

والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار.. وعلى اجلميع 
باخلري واليمن والربكات.. 

وكل عام وأنتم بألف خري.
فــطر مـبارك

يتقدم املهندس
علي محـّود

بأحر التهاني من اجلالية 
اللبنانية والعربية عامة 
واالسالمية خاصة حبلول 

عيد الفطر السعيد، أعاده 
اهلل على اوطاننا العربية 

باألمن والسالم وعلى 

املهندس علي محـّود  يهـنئ

اسرتاليا بالتقدم واالزدهار.. وعلى اجلميع باخلري واليمن 
والربكات.. 

وكل عام وأنتم بألف خري.
فــطر مـبارك

 

 

 

 

Wishing You and 
Your Family a 

Happy Eid Mubarak 
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تتـمات
قمتا مكة تدعمان...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وكشف مصدر مطلع ان مشاركة لبنان يف القمتني، فضاًل عن تأكيد 
االلتزام اللبناني باإلمجاع العربي، والوقوف إىل جانب اململكة يف 
اليت حتاك ضد  واملؤامرات  االعتداءات  عن سيادتها، ضد  الدفاع 

الدول العربية واإلسالمية.
وقال املصدر: وهذه املشاركة، على الرغم من الطابع االستثنائي 
واحلوثية  اإليرانية  والتهديدات  االعتداءات  خلفية  على  للقمتني، 
واالرهابية ضد اململكة ودول اخلليج، ستتيح اجملال امام الرئيس 
احلريري ولبنان إلظهار قدرته على النهوض، وطلب مساعدة أشقائه، 
سواء يف ما خصَّ احتضان استقراره، أو دعم املشاريع اليت أقرها 

مؤمتر »سيدر« الذي عقد مبشاركة سعودية وخليجية.
وأشار املصدر إىل ان مشاركة لبنان كانت فرصة إلبالغ املستثمرين 
العرب وأصدقاء لبنان ان إقرار املوازنة ُيشّكل فرصة إلعادة العافية 

إىل االقتصاد اللبناني.
وتوقع املصدر ان يلقى استقرار لبنان دعمًا متجددًا من قبل أشقائه 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  إطار  يف  اإلسالمية  والدول  العرب، 
لتعزيز استقراره، ومتابعة برنامج »سيدر« وترسيم احلدود البحرية 

والربية.
املوازنة مل تصل

الرئيس احلريري ليل أمس االول إىل جّدة خال  وباستثناء وصول 
املشهد السياسي اللبناني أمس االول، من أية تطورات، سواء تلك 
املتصلة باحالة مشروع موازنة العام 2019، على اجمللس النيابي، 
أو مفاوضات ترسيم احلدود الربية والبحرية، مع إسرائيل مع عودة 
ديفيد  األدنى  الشرق  لشؤون  األمريكية  اخلارجية  وزير  مساعد 
ساترفيلد إىل تل أبيب حاماًل املوقف اللبناني من الطرح اإلسرائيلي 

اجلديد.
النيابي،  بعد إىل دوائر اجمللس  املوازنة مل يصل  ان مشروع  إذ 
حيث خيضع حاليًا لطبع 128 نسخة منه يف وزارة املال، لتوزيعها 
على النواب قبل 48 ساعة من موعد أي جلسة نيابية، وهذا ما يفّسر 
أسباب تريث رئيس جلنة املال واملوازنة النائب إبراهيم كنعان يف 

دعوة اللجنة لالجتماع االثنني )بعد غد(.
االثنني  يوم  املال  جلنة  جلسة  عقد  توقع  بّري  نبيه  الرئيس  لكن 
عيد  بعد  متتالية  جلسات  تعقد  ان  على  املوازنة،  فذلكة  لدرس 
الفطر، مؤكدا ان اجمللس سيقوم بواجباته وميارس دورة كاماًل يف 

درس املوازنة.
وقال يف لقاء األربعاء النيابي، ان النقاش مفتوح يف اللجنة، ثم 
يف اهليئة العامة للموازنة وبنودها وسيأخذ مداه، مشريًا يف الوقت 
نفسه إىل انه أعطى توجيهاته من أجل ان تعقد جلنة املال أكثر من 

جلسة يف اليوم.
ومن جهة ثانية، أّكد بّري ان اجمللس النيابي قادر على عقد جلسات 
تشريعية ورقابية خالل مناقشة املوازنة يف جلنة املال، متوقعًا عقد 
مثل هذه اجللسات خالل ُمـّدة العقد االستثنائي املفتوح حتى موعد 

الدورة العادية يف تشرين املقبل.
ويف تقدير مصادر نيابية، ان إشارة الرئيس بّري إىل ان النقاش 
املفتوح للموازنة سيأخذ مداه يف جلنة املال ثم يف اهليئة العامة، 
آخر شهر حزيران،  انه ليس من مهلة حمددة له تنتهي يف  يعين 
حسب املرسوم الذي أجاز للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات 
على أساس القاعدة االثين عشرية، إذ ان بإمكان اجمللس تعديل 
هذه املهلة عند االنتهاء من املوازنة، طاملا هو سّيد نفسه، كما ان 
إشارة بّري إىل انه باإلمكان عقد جلسات تشريعية ورقابية، خالل 
درس املوازنة يف جلنة املال، تنسجم مع ما تضمنه مرسوم فتح 
العقد  هذا  أعمال  برنامج  حّدد  والذي  للمجلس  االستثنائي  العقد 
اليت  أو  اجمللس  على  احملالة  القوانني  ومشاريع  املوازنة  مبشروع 
ستحال عليه، وسائر مشاريع القوانني واالقرتاحات والنصوص اليت 

ُيقّرر مكتب اجمللس طرحها.
وذكرت مصادر جلنة املال انها ال تستطيع من  اآلن إعطاء انطباع عن 
سري مناقشات اللجنة للموازنة قبل ان تتسلمها بصيغتها النهائية، 

خاصة بعد التعديالت واالضافات الواسعة اليت جرت عليها.
النيابية لديها مالحظات وحتفظات  وأّكدت املصادر ان كل الكتل 
عنها  ستعرب  وهي  املوازنة،  مشروع  على  كبرية  اعرتاضات  ورمبا 
بالتأكيد يف جلسات جلنة املال يف اهليئة العامة، إال انها اشارت 
إىل ان اجمللس مقيد جلهة القدرة على تغيري أرقام يف املوازنة من 
دون تأمني بدائل عنها مبوجب قانون، كما انه ال جيوز تعديل ضريبة 
أو الغائها إال بقانون، وال ميكنه أيضًا زيادة االعتمادات املقرتحة 

عليه يف مشروع املوازنة.
وكشف نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم عن اعرتاض 
وزراء احلزب على فرض ضريبة2 يف املائة على كل املستوردات 
من اخلارج باستثناء األدوية، معتربا هذه الضريبة، بأنها ضريبة على 
القيمة املضافة يف شكل مقنع، ستؤدي إىل اضعاف قدرة املواطن 
بأمواله وقيمته الشرائية، مشريا إىل ان نواب احلزب سيعارضون 
هذا البند يف جملس النواب وسنحاول جتميع أكرب عدد من النواب 

الذين يوافقون على عدم مترير هذه الضريبة.
وكشف الشيخ قاسم ايضا ان احلزب يعارض ايضا الضريبة على 
املعاش التقاعدي، ألن هذا املعاش خارج الضريبة باالصل، وهو 
نتيجة جتميع من رواتب العاملني يف القطاع العام والعسكر، وهو 
سيحاول تعديلها. اال ان قاسم خلص إىل ان املوازنة مقبولة لوقف 

النزيف.
وكان الرئيس ميشال عون اعرب عن أمله يف ان يتم إقرار املوازنة 
النهوض  عملية  ان  إىل  أسرع وقت، الفتا  النواب يف  يف جملس 

والغاز  النفط  عن  بالتنقيب  للبدء  وسيكون  انطلقت،  االقتصادي 
بداية العام املقبل، األثر اإلجيابي على االقتصاد.

 2019 موازنة  ملشروع  الوزراء  جملس  إقرار  ان  إىل  أشار  وفيما 
اإلجراءات  تطبيق  ان  رأى  املالية،  األسواق  يف  ارتياحًا  ترك 
خفض  شأنه  من  اجلديدة  املوازنة  يف  عنها  املنصوص  والتدابري 
العجز والتأسيس ملوازنة العام 2020، حيث سيباشر الوزراء رفع 
موازناتهم إىل وزير املالية للمباشرة بدرسها واحالتها ضمن املهلة 

الدستورية اىل جملس النواب.
وأّكد عون خالل استقباله اهليئة اإلدارية اجلديدة جلمعية جتار جونية 
وكسروان- الفتوح، ان مشروع موازنة 2019 يتضمن إجراءات ُتعّزز 
قطاعات اإلنتاج يف لبنان، ال سيما الصناعة والزراعة بهدف االنتقال 
املتدرج إىل االقتصاد اإلنتاجي بدل االقتصاد الريعي الذي اعتمدته 

احلكومات املتعاقبة.

ديب
اىل ذلك تناول النائب حكمت ديب يف تصريح يف اجمللس النيابي 
امس االول، ملف متلك السوريني شققا ومساكن يف لبنان، وقال: 
»املوضوع من اخلطورة مبكان انه جيب معاجلته بصورة سريعة تداركا 
لالسوأ، إذ إن له عالقة بتملك االخوة السوريني يف لبنان خالفا ملا 
ينص عليه الدستور، وحتديدا الفقرة »ط« من مقدمته اليت تنص 
على أن أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيني، ولكل لبناني احلق يف 
االقامة على أي جزء منها والتمتع به يف ظل سيادة القانون، فال 
فرز للشعب على أساس االنتماء وال جتزئة وال توطني«. وال يقول 
الدستور يف مقدمته اذا كان هذا التوطني يتعلق بالفلسطينيني او 
هناك  أن  نستشعر  عندما  السوريني.  او  االيطاليني  او  االردنيني 
خطر توطني جيب منع متلك اجلهة االجنبية اليت تتملك بصورة كبرية، 
واملادة االوىل من قانون متلك االجانب تنص على انه ال جيوز متلك 
اي حق عيين من اي نوع كان ألي شخص ال حيمل جنسية صادرة 
عن دولة معرتف بها، او الي شخص اذا كان التملك يتعارض مع 

احكام الدستور جلهة رفض التوطني«.
وأضاف: »ما حيصل اآلن، باألرقام، هو أن نسبة هائلة من االخوة 
السوريني تتملك يف لبنان، ونستشعر أن هذا االمر خلفيته ليست 
متلكا خاصا، بل هناك أمر آخر. منذ سنة 1969 حتى 2010، زارد 
التملك حبدود املعقول وما دون املعقول، لكنه قفز منذ سنة 2011 

حتى 2015 ليصل اىل 5 ماليني و455 الفا و 594 مرتا مربعا«.
متلك  على  السورية  احلرب  »تأثري  يظهر  بيانيا  رمسا  ديب  وقدم 
احلرب  يداية  منذ  االرقام  تصاعدت  وكيف  لبنان  يف  السوريني 
هناك، وهذا االمر جيعلنا نطالب احلكومة باملسارعة اىل اختاذ قرار 
بوقف متلك السوريني، ويثبت أن خماوفنا يف حملها. عندما يكون 
هناك ماليني األمتار املربعة اليت تستملك، معنى ذلك ان هناك أمرا 
آخر يتجاوز السكن اخلاص. حتى يف اخلاص حنن دائما نعرتض ان 
تكون املخيمات من الباطون وغريه، اي ان تعطى شكلها الدائم، 

فكيف باحلري اذا كان هناك متلك الرض وشقق يف لبنان؟«
وأشار اىل ان »نسبة التملك كبرية يف البقاع والسيما يف بعلبك 
الف مرت   85 رقم الفت هو  هناك  بريوت  وطرابلس، ويف  وزحلة 
مربع، وهو رقم كبري، ناهيك بالشوف واملنت وبعبدا وعاليه، وهنا 
نطلب ونصر ان تتخذ احلكومة قرارا بوقف هذا التملك النه يتعارض 

مع احكام الدستور وقانون متلك االجانب، وهناك ما يثري الريبة«.
وختم: »كلنا نعرف ما حيكى يف االروقة عن أن هناك خماوف جدية 
من بقاء السوريني يف لبنان، ولكن من حق اللبنانيني وحق السوريني 
ان يعودوا اىل بالدهم مرفوعي الرأس. هذه املاليني من االمتار 
املسؤولني،  وبرسم  العام  الرأي  برسم  أضعها  خميفة  أرقام  هي 
وخصوصا احلكومة، اليت عليها أن تسارع اىل اختاذ قرار متاشيا مع 

الدستور واحرتاما ملقدمة الدستور وقانون متلك االجانب«.

امللك سلمان يف القمة العربية: القضية الفلسطينية 
ستبقى االوىل ونواجه تهديداً ألمننا العربي

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بكلمة  املكرمة  مكة  املنعقدة يف  الطارئة  العربية  القمة  استهلت   
للعاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز فقال : »يسرني آن 
أرحب بكم يف بلدكم اململكة العربية السعودية، مقدرا لكم تلبية 
الدعوة لعقد هذه القمة الطارئة. أود أن أشكر أخي فخامة الرئيس 
الباجي قايد السبسى رئيس مجهورية تونس الشقيقة على ما يبذله 

من جهود موفقة بإذن اهلل خالل هذه الدورة«.
استثنائية  من حتديات  نواجهه  ما  لبحث  اليوم  أضاف:«إننا جنتمع 
تهدد األمن العربي. واألمن واالستقرار اإلقليمي والدولي.وكذلك 
حرية التجارة العاملية واستقرار االقتصاد العاملي ففي الوقت الذي 
تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا األوىل إىل أن ينال الشعب 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  وإقامة  املسلوبة  حقوقه  الفلسطيين 
واملبادرة  الصلة  ذات  الدولية  للقرارات  وفقا  الشرقية  القدس 
العربية للسالم. فإننا نواجه اليوم تهديدا ألمننا العربي يتمثل يف 
العمليات التخريبية اليت استهدفت سفنا جتارية بالقرب من املياه 
اإلقليمية لدولة االمارات العربية املتحدة واستهدفت أيضا حمطيت 
ضخ للنفط يف اململكة العربية السعودية من قبل مليشيات إرهابية 
مدعومة من إيران.وهو أمر ليس باجلديد على جتاوز النظام اإليراني 
املستمر للقوانني واملواثيق الدولية، وتهديد أمن واستقرار دولنا 

والتدخل يف شؤونها«.
وتابع:« على الرغم من مكائد النظام اإليراني وأعماله اإلرهابية اليت 
ميارسها مباشرة أو من خالل وكالئه بهدف تقويض األمن العربي 
ومسرية التنمية يف بالدنا العربية إال أن دولنا وشعوبنا استطاعت 

حبمد اهلل أن تواجه هذه املكائد وحتقق تقدما يف مساراتها التنموية 
موقف  اختاذ  عدم  إن  العربي.  األمن  على  وحتافظ  واالقتصادية 
رادع وحازم ملواجهة تلك املمارسات اإلرهابية للنظام اإليراني يف 
املنطقة هو ما قاده للتمادي يف ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه 

اليوم«.
وختم :«ستظل يذ اململكة العربية السعودية دائما ممدودة للتعاون 
والتحاور مع دول املنطقة والعامل يف كل ما من شأنه تعزيز التنمية 
مبا يف  املنطقة  وشعوب  لدول  الدائم  السالم  وحتقيق  واالزدهار 
العربي  العامل  جلعل  السعي  مجيعا  علينا  اإليراني.  الشعب  ذلك 
مركزا اقتصاديا وثقافيا مؤثرا يف العامل، مبا يعكس مقدرات دولنا 
وشعوبنا االقتصادية والثقافية والتارخيية.وأدعوكم إخوتي للوقوف 
اجملتمع  نطالب  املكتسبات.  هذه  عن  للدفاع  وحازمة  جادة  وقفة 
اإليرانية  املمارساث  تشكلة  ما  إزاء  مسؤولياته  بتحمل  الدولي 
ورعايتها لألنشطة اإلرهابية يف املنطقة والعامل، من تهديد لألمن 
النظام،  هذا  لردع  الوسائل  كافة  واستخدام  الدوليني،  والسلم 

واحلد من نزعته التوسعية«.

واشنطن وموسكو تناقشان خطة سالم إلنهاء عزلة 
سورية دوليًا

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اعلن املمّثل األمريكي اخلاص لشؤون سورية جيم جيفري أّن الواليات 
املتحدة وروسيا جُتريان حمادثات حول »مسار حمتمل للمضّي قدًما« 
حنو حّل األزمة السورية ما قد ُينهي عزلة سورية الدولية يف حال 
نار يف  إطالق  بينها وقف  املوافقة على سلسلة خطوات من  متت 

حمافظة إدلب.
وقال جيفري لصحافّيني، بعد اجتماع مغلق جمللس األمن الدولي، 
إّن موسكو وواشنطن تستكشفان »مقاربة تدرجيّية، خطوًة خبطوة« 
إلنهاء النزاع السوري املستمّر منذ مثانية أعوام، لكّن هذا يتطّلب 

اخّتاذ »قرارات صعبة«.
وخالل حمادثات يف روسيا الشهر املاضي، ناقش وزير اخلارجّية 
تلتزم  سورّيٍة  حلكومٍة  »تسمح  اليت  اخلّطة  بومبيو  مايك  األمريكي 
)قراَر األمم املتحدة( الرقم 2254، بأن تعود جمّدًدا إىل كنف اجملتمع 

الدولي«.
ويدعو القرار 2254 إىل عقد حمادثات سالم ووضع دستور جديد 

وإجراء انتخابات يف إشراف األمم املتحدة.
لكّن املمّثل األمريكي قال: »حّتى اآلن، مل نَر خطوات مثل وقف 
إطالق نار يف إدلب أو اجتماع جلنٍة دستورّية، من أجل إعطائنا ثقة 

بأّن نظام األسد يفهم حًقا ما جيب أن يفعله إلنهاء هذا النزاع«.
بّشار  الرئيس  برحيل  اليت كانت طالبت سابًقا  املّتحدة  والواليات 
األسد، توّقفت عن دعوة األخري إىل التنّحي. لكّن تصرحيات جيفري 
أشارت إىل أّنها مستعّدة اآلن لتقديم حوافز للمساعدة يف تقديم 

احتماالت للتسوية.
فالدميي  الروسي  الرئيس  مع  ساعتني  دام  اجتماًعا  بومبيو  وعقد 

بوتني يف سوتشي يف 14 أّيار املاضيي.
الدائمة  الدول  سفراء  األربعاء  منفصل  بشكل  جيفري  والتقى 
وروسيا.  والصني  وفرنسا  بريطانيا  األمن،  لدى جملس  العضوية 

وقال إّن هناك »رغبة صادقة يف إجياد حّل هلذا الصراع«.
وأضاف: »لكّن هذا سيتطّلب اخّتاذ قرارات صعبة - قرارات صعبة 
ليس من جانبنا فحسب، ولكن قرارات صعبة من جانب الروس، 

وفوق كّل ذلك قرارات صعبة من جانب النظام السوري«.
والتأم جملس األمن ملناقشة اجلهود الديبلوماسّية إلنهاء احلرب، يف 
وقت صّعدت قّوات األسد مع حلفائها الروس هجماتهما يف حمافظة 

إدلب الشمالّية الغربّية، آخر معقل رئيس لإلرهابيني.
الذي  فريشينني،  سريغي  الروسي  اخلارجّية  وزير  نائب  وقال 
سيعقد أيًضا اجتماعات يف األمم املتحدة هذا األسبوع، للمراسلني 
الصحافّيني إّن القّوات السورّية املدعومة من روسيا تشّن »عملّيات 

موّجهة ضّد اإلرهابيني«.
وُتسيطر هيئة حترير الشام )جبهة النصرة سابقًا( على اجلزء األكرب 
من  أجزاء  يف  إسالمية  فصائل  مع  وتتواجد  إدلب،  حمافظة  من 
ينّص على  الّتفاق روسي-تركي  إدلب  حمافظات جماورة. وختضع 
إقامة منطقة منزوعة السالح تفصل بني قوات النظام والفصائل، 

مل يتّم استكمال تنفيذه.

الرئيس السيسي: العرب ليسوا على استعداد 
للتفريط بأمنهم القومي

اخلليج  أمن  أن  على  السيسي،  عبدالفتاح  املصري  الرئيس  شدد 
يرتبط ارتباطًا عضويًا باألمن القومي ملصر، مؤكدًا أن العرب ليسوا 
على استعداد للتفريط بأمنهم القومي، وإنهم كانوا وما زالوا دعاة 

سالم واستقرار.
وقال السيسي يف كلمته بالقمة العربية الطارئة يف مكة املكرمة 
امس االول اخلميس: »اجتمعنا لنوجه رسالة تضامن مع السعودية 
النفطية  املرافق  تعرضت هلا  اليت  اهلجمات  أن  مبينًا  واإلمارات«، 
بالسعودية واخلليج متثل أعمااًل إرهابية صرحية و«ينبغي العمل بكل 
بالسعودية  النفطية  املرافق  على  اهلجمات  مرتكيب  لردع  الوسائل 

واخلليج«.
وشدد على ضرورة التعامل مع مجيع مصادر التهديد ألمن املنطقة، 
قائاًل: »ال معنى للحديث عن مقاربة اسرتاتيجية لألمن القومي دون 
معاجلة أزمات دول املنطقة«، مؤكدًا أهمية إجياد حلول لألزمات يف 

سورية وليبيا واليمن.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

املسيح هو هو يف االمس واليوم وغدًا
واليوم  االمس  يف  هو  هو  املسيح 

وغدًا،
يف  واحدًا  جوهرًا  املسيحية  هل 
طبيعتها وطقوسها؟ وهل ختتلف مجيع  
الطوائف املسيحية عن بعضها من حيث  

اجلوهر؟ 
اىل  املسيحية  الطوائف  تنقسم  ملاذا 

عدة طوائف؟    
بعضها  عن  املسيحية  الطوائف  ختتلف 
والتعاليم  املظهر  حيث  من  البعض 
القدمية اليت كانت من قبل املسيح يف 
عدة حقبات تارخيية، منها كانت كنائس 
وثنية ومنها كانت كنائس آرامية ومنها 
الكثري  وغريها  يهودية  كنائس  كانت 
عرب  وانقرضت  انهزمت  ديانات  من 
حقبات التاريخ، ولكن املسيح مل يأِت 
او  قدمية  حجرية   كنيسة  لنا  ليؤسس 
ليتماشى  جديدة  حجرية  كنيسة  يشّيد 
القديم،  العهد  يف  كانوا  كما  معها 
ولكنه أسس لنا كنيسة بشرية روحية  
جديدة ترمز اىل أعضاء جسده وهو رأس 
الروحية  الكنيسة  الذي هو  هذا اجلسد 
او  املادية  او  الكنيسة احلجرية  وليس 

الطقسية.
ان أحببنا بأن نكتب عن تاريخ الكنائس 
الوقت  لنا  يسمح  فال  ومرجعها،  
احلروب  مجيع   عن  لنكتب  والصفحة  
الكنسّية السابقة  وحروب تاريخ البدع 
الوثنية والكنيسة، ولكن اكثر احلروب 
اليت كانت تدور يف ما بينهم كانت من 
اجل السلطة واملرجعية الكنسية،  عندما 
الكنائس  اكثر  على  الكنيسة  انتصرت 
احلقبة،  تلك   يف  والبدع  واهلرقطة 
ولكن مجيع الكنائس القدمية والكنائس 
اإلجنيلية  الكنائس  فيها  مبا  اجلديدة 
تثابر على ذات املفهوم  وذات العقيدة 
واجلوهر،  االميان  حيث  من  االميانية، 
الثالوث  يف  تعرتف   واحد  فجميعها 
واملعمودية واخلالص واملوت والقيامة 
واحلياة من بعد املوت والدينونة، وهذا 
لنا  ضمنيًا  الثابت ليؤكد  الدليل  هو  
اميان  املسيح،  يف  واحد  مجيعًا   باننا 
واحد، خالص واحد ، معمودية واحدة، 
ورأسهم   واحد،  االه  واحدة،  رعية 
املسيح ، وكما نرى احلقيقية متشعبة 
البشري  التعليم  مستوى  على  ظاهريًا 
او التعليم يف الفلسفة البشرية واليت 
القويم  التعليم  عن  خارجة  غالبًا  تكون 
يف الكتاب املقدس ويف بعض التعليم 
متحدة  ولكنها  واألكادميي،  اجملازي  
األهم  ولكن   شيء،  كل  يف  جوهريًا 
اىل  يرفعك  الذي  الشخصي   االميان 
ليس  تريده،  ما  يعطيك  والذي  اهلل 
والطقوس  احلجرية  بالكنيسة  االميان 
بالطائفة  واإلميان  الفارغة  البشرية 
وانصهار  احتاد  االميان  ألن  االمسية، 
روحي ووحي ورجاء حلياة أفضل بالذي 
لنا  املهم  والوعد  بغريه،  ال  به  تؤمن 
بان نكون مسيحيني مؤمنني متفهمني 
تعاليم املسيح، ولكن األهم بأن نّشجع  
الرب عندما  الذي شّجعه  البشارة  عمل 
كانوا يبشروا  بامسه، فقال لتالميذه ال 
متنعوهم  بأن يبشروا ويكرزوا بامسي، 
من ليس علينا فهو معنا  ولكن ال يهم 
ما هو االسم وما هي الطائفة اليت انت 
منها، املهم إميانك الشخصي باملسيح  
وال  وعمله،  تعليمه  عن  حتيد  ال  وبأن 
حتيد عن خالصه وال حتيد عن موته  وال 
حتيد عن قدرته،  وال تنسى حمبته وبأن 
نّقدر  تواضعه وتنازله من السماء، وال 
تنسى وعده ووصاياه وال تنسى جميئه 
أملوت،  اتون  من  يقيمنا  لكي  الثاني 
نكون  وأن  له  نكون  بأن  وعدنا  الذي 
املسيح  كان  هكذا  يكون،  اينما  معه، 
صرحيا يف حمبته.. صرحيا يف تعاليمه 
صرحيًا  عطائه..  يف  صرحيا  ووعده.. 
أعماله..   مجيع  يف  كرميا  كالمه..  يف 
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وتعليمه..  طبيعته  يف  مضحيًا  منفردًا 
ورائدًا  منفردا   معجزاته..  منفردا يف 
أعماله  مجيع  يف  منفردًا  قيامته..  يف 

املقدسة.
 جيب بأن ال ننسى هذا االله العادل، 
الذي غري معامل الكون واالنسان وأحبنا 
املقدسة،  عائلته  أفراد  من  نكون  بأن 
تضحية  اعظم  ضحى  بأنه  نعلم  وكما 
من اجلنا وهو املوت، وهذا هو الدليل 
اظهر  بالذي  ُيْؤِمن  انسان  لكل  الثابت 
حمبته لنا واكمل كل شيء مبوته عريانا، 
مات  عندما  حمبته  عن  معربًا  لنا  وظهر 
مهانًا ، وظهر لنا معربًا عن حمبته عندما 
بني  ومات  اللصوص  خشبة  على  مُسر 
ان  الشديد  لألسف  يا  ولكن  لّصني.. 
وبال  عيب  بال  هو  الذي  البار،  ميوت 
خطيئة، هكذا على خشبة العار من اجلنا 
اجله  من  نعمل  فمهما  اخلطاة..  حنن 
نشرح  ومهما  له  نّصلي  ومهما  قليل 
ونعلم ونكتب عنه قليل جدًا وقليل من 

كثري.
ان  االنسان  ايها  عذر   بال  انت  واالن 
كنت ال تؤمن باملسيح وهدفه الذي جاء 
من اجلك فاديًا وربًا واهلًا وحده امّلخلص 
وبه مت اخلالص للجميع وال بأحد غريه، 
ألنه مثلما  قال لبطرس انت الصخرة 
كنيسيت،   أبين  الصخرة  هذه  وعلى 
وابواب اجلحيم لن تقوى عليها، ولكنه 
مل يقل لبطرس انت الصخرة وعلى هذه 
الصخرة أبين كنائسي  املنقسمة على 
ذاتها وعلى  بعضها البعض.. ال اعتقد 
بأن  يستطيع  الناس  من  احد  أيا  أن 
واحد  وكل   ، حقه  املخلص  هذا  يفي 
دون  من  والديان،  للفادي  مدين  منا 
اي شك يف هذا األمر ألذي حنن بأمس 
كتابه  يف  تعلمنا  وكما  اليه..  احلاجة 
الفريد واملفيد  بان كل مملكة تنقسم 
على ذاتها خترب خرابا  ويسبى بنوها  
الذي  هو  وهذا  الوجود،  من  وتزول 
حيصل اليوم إبتداء من الدول األوروبية 
اليت اهملت احلق واتبعت الباطل ألنها 
اصبحت اكثر الكنائس تدل على رونق 
احلجر املنحوت  ومجاله املزخرف ولكنها 
واالتقياء،    األنقياء  البشر  من  خالية 
قدمية  ومتاحف  اثرية  معامل  وأصبحت 
ترمز اىل فن البناء الروماني يف القرون 
اجل  من  السّياح  اليها  يأتي  املاضية، 
مشاهدة فن بناء املعابد األثرية القدمية 
على  والزيتية  الدينية  الرسوم  وفن 
اجلدران، هذا الشيء الذي حيصل يف 
الليل  اهلائلة، ويف  األرباح  لّدر  النهار 
اصبحت بيوتا تأوي فيها مجيع الطيور  
مصري  هو  هذا  واحلمام،  والعصافري 
الكنائس  ومصري  الطقسية  املسيحية 
يف البلدان االوروبية، واكثر الكنائس 
اىل  يبيعونها   األوروبية   البلدان  يف 
غري طوائف واديان مثل الديانة البوذية 
جوامع  اىل  حيولوها  لكي  واإلسالم 
اىل  تباع  منها  والبعض   ، إسالمية 
الدولة كمرجع اثري وسياحي  لتحوهلا  
اىل مطاعم كبرية جللب السياح وغريهم 

من األجانب.
 فلماذا ال نعود ونّبشر من جديد حّبلة 
ونعلن  واقوى  جديد  ونشاط  جديدة 
لكل  احلقيقية  واملسيحية  املسيح 
انسان لكي ُيْؤِمن كل انسان ويعود اىل 
املباركني  وأعضائها  الواحدة  كنيسته 
القيامة  الذين هم من اهل  الروحيني، 
امللكوت  يرثون  والذين  العامل  ونور 
والرب  املسيح،  مع  االبدية  واحلياة 
يبارك اجلميع ويبارك كل مؤمن يعتنق 
املسيحية  يف  وتعاليمه  وحده  املسيح 

احلقيقية ال غري. 

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا بتاريخ 2٦-
2٥-٠١٩

السيدة  أنت  ...هل 
اخلارجة 

من اإللياذة ..
أم أنت جحيم الليل 

إىل آخر حسرته ؟
سأعذب هذا الواقف 

بني يدي ومن خلفي ..
سأعذب مصباح الروح 

وأرثي امرأة سقطت 
من سابع ذروتها 

رصيف  كل  --من  لتلملم 
--

ما يكتبه اآلخر يف الظل 
وتوقده باملظلم فيها 

أتساءل ..
من أطلق --وهو يروض 

جين اجلوع --
عليك رصاص الرمحة .

من أزهق فيك زالل الرؤيا 
؟

لتكوني هامش ما خيبو 
وتكوني هامش لذته ؟

يا امرأة صارت شبهة ما 
يتدىل من أوجاع العاشق 
يف البيت ويف الشارع 

هل اسأل ؟
والنار تدق على 

الالممكن --
كيف لعاهلة النور 

بأن تلبس هاوية اإلغواء 
وتدمن ..لغو اإلثم 

املغشي  ..الكأس  وشجو 
عليه ..

وكيف لعاصفة األبيض 
جنني  اإلشراق  كان  من 

نداها ...
احلب  يف  تفنى  أن 

األسود 
والطني..احملروق 

بيداء  يف  تنفقه  ما  فهل 
الذل ...

...لنب  املدعو  مقابل هذا 
املوت ..؛؟

لن أوغل يف 
هلوسة اجلمر 

وظين املهلك ..
لن أوغل فيما بعد اخلمر 

ألقرأ ما يبكي 
لكين بني الريح 

وبن شتات الروح 
ساترك للغربان خطاياك 

يف  املمطر  ..ذاك  وأزجر 
عزلته ..

ليعود بأجنحة النهر 
اىل  املسك  وفجر 

ذروته..

مرشدة جاويش  - سورية

أوروبا دميقراطية... أو أوروبا دكتاتورية؟مـن أنـِت

قدمية  قصة  وجزرها  الدميقراطية  مّد 
خصوًصا  العجوز،  القارة  يف  متجددة 
وتقهقر  الشعبوي  اليمني  انتعاش  مع 

الليرباليني األوروبيني.
 وصل القوميون املتطرفون إىل السلطة 
احلكومات  ويف  واجملر،  بولندا  يف 
ويف  والنمسا،  إيطاليا  يف  االئتالفية 
وفرنسا.  وهولندا  أملانيا  برملانات 
األوروبي  االحتاد  النتخابات  وحتسًبا 
املقبل، شكلت جمموعة من  الشهر  يف 
املتطرفة  اليمينية  الشعبية  األحزاب 
الداخلية  وزير  بقيادة  جديًدا،  حتالًفا 
اإليطالي ماتيو سالفيين، احملب لتطبيق 

إنستاغرام. 
مسألة معقدة

الدميقراطية  أنصار  أن  يعين  هذا  هل 
الليربالية يف أوروبا أصيبوا بالصدمة؟. 
لشريي  وفًقا  وذلك  إطالًقا،  كال، 
بريمان يف كتابها اجلديد »الدميقراطية 
والدكتاتورية يف أوروبا: من نظام احلكم 
 DEMOCRACY »القديم إىل يومنا هذا
 AND DICTATORSHIP IN EUROPE:
 From the Ancien Régime to the
Present Day )املؤلف من 545 صفحة، 
 35 أوكسفورد،  جامعة  منشورات 

دوالًرا(.
يف دراستها التطور السياسي األوروبي 
ُتظهر  عام،   200 من  أكثر  مدى  على 
بريمان، أستاذة العلوم السياسية، أن 
معقدة.  أوروبا  يف  الدميقراطية  مسألة 
هو  تعتقد،  كما  النهائي،  واهلدف 
االنتخابات  مع  الليربالية،  الدميقراطية 
واحرتام حكم القانون، واحلريات الفردية 
نادر  إجناز  هذا  لكن  األقليات.  وحقوق 
صعب املنال. وغالًبا ما تتبع خطوة إىل 

األمام خطوة أخرى إىل الوراء.
ألي  ما  حد  إىل  واضًحا  هذا  يبدو  رمبا 
العريضة  اخلطوط  على  مطلع  شخص 
جتعل  بريمان  لكن  األوروبي،  للتاريخ 
الوقت  ففي  ومقِنعة.  واضحة  القضية 
تراجع  من  كثريون  فيه  يتخوف  الذي 
طويلة  مقاربتها  تبدو  الدميقراطية، 

املدى جذابة.
تركة ثقيلة

األسئلة  عن  اإلجابات  أن  الواضح  من 
عقل  عن  بعيدة  ليست  املعاصرة 
صفحات  بضع  تكّرس  لكنها  بريمان، 
معظم  الراهنة.  األوروبية  للسياسة 
فصول الكتاب عبارة عن دراسات حالة، 
الدميقراطية  تزدهر  وملاذا  متى  تدرس 
بني  تراوح  أمثلة  مع  الدكتاتورية،  أو 
بريطانيا،  اجمليدة يف   1688 عام  ثورة 
الطراز  على  الشيوعية  سقوط  وحتى 
السوفياتي يف أوروبا الشرقية يف عام 

.1989
األنظمة  »تِركة  أن  الكاتبة  تعتقد 
السياسية السابقة - اإلجيابية والسلبية 
على حد سواء - تثقل حبملها على تطوير 
أنظمة جديدة«. بناء دميقراطية ليربالية 

وطنية  وهويات  قوية،  دواًل  يتطلب 
تعطي  سياسية  وثقافات  متماسكة 
املواطن والسياسي ما تسميها »قواعد 
اللعبة«. لكن العوائق أمامهم ميكن أن 

تستمر أجيااًل.
القرن  أوائل  ففي  إيطاليا.  هو  املثال 
اجلزيرة  شبه  كانت  عشر،  التاسع 
املمالك  عليها  تهيمن  اليت  اإليطالية 
مهزومة  املدن،  والدول  املتنافسة 
وليست  جغرافًيا«،  »تعبرًيا  باعتبارها 

دولة. 
القوى تتغري

بتوحيد  إيطاليا  مرت  دولة،  إلقامة 
الشمال  بقيادة  أسفل،  إىل  أعلى  من 
األكثر ازدهاًرا، وتتطلب اإلكراه إلدماج 
الضعف  النتيجة:  كانت  البالد.  باقي 

والوهن.
إىل  الليربالية  الدميقراطية  تصل  مل 
احلرب  بعد  إال  كامل  بشكل  إيطاليا 
الثانية، بفضل جزئي ملركزية  العاملية 
موسوليين. وال يزال تراث تلك السنوات 
األوىل قائًما حتى اليوم. تتمثل النقطة 
املفيدة يف كتاب بريمان يف أن القوى 
مثل  كثرًيا  تتغري  للدميقراطية  املعادية 

أي شيء آخر يف السياسة.
الدميقراطية  بني  واجلذب  الشد  يف 
سبيل  على  فرنسا،  يف  والدكتاتورية 
القرن  أنصار  استبدال  مت  املثال، 
الثامن عشر بأنواع جديدة من القوميني 
كل  أن  ويبدو  لليربالية.  املناهضني 

حقبة حتصل على جناح تستحقه.
م ألولئك الذين يطلقون  هذا تذكري قيِّ
»الفاشية«،  مثل  معينة،  مسات  اليوم 
على السياسيني اليمينيني املتطرفني: 
وجهة  من  فيها  نفكر  أن  األفضل  من 

النظر احلديثة.
أقل دميقراطية

إذا كان هناك خطأ يف كتاب بريمان، 
شكل  بشأن  اخليال  إىل  افتقاره  فهو 
من  الرغم  على  أفضل.  دميقراطية 
حرصها الشديد على الكيفية اليت تتغري 
بها السياسة باستمرار، يبدو أنها تعتقد 
أن السياسة يف أوروبا الغربية وصلت 
إىل أعلى مستوياتها بعد احلرب العاملية 
الرأمسالية  ترويض  مت  عندما  الثانية، 
والقيم  االجتماعية  بالدميقراطية 
الليربالية مت تبنيها على نطاق واسع )أو 
فرضها(، وذلك كله حتت حكم أمريكي 
خطة  من  وبتمويل  أمنية  مظلة  بصفتها 

»مارشال« النقدية.
تدين بريمان حبق التغرّيات اليت حدثت 
الرفاه  دولة  ألن  األخرية،  العقود  يف 
االحتاد  وأصبح  تراجعت،  االجتماعي 
وأكثر  »دميقراطية«  أقل  األوروبي 
»تكنوقراطية«، وترى أن ظهور أقصى 
تأمل،  لكنها  فعل.  كرد  اليوم  اليمني 
ذلك  إىل  العودة  يف  يبدو،  ما  على 

العصر الذهيب.

مليس فرحات ايالف

حرس الحدود يف برلني الشرقية عند جدار برلني بتاريخ ١١ نوفمرب ١٩8٩
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مـن هـنا وهـناك
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جراح  لطبيب  ومؤثرة  إنسانية  إعالم صينية صورة  وسائل  نشرت 
دون  عمليات   6 إجراء  من  انتهى  بعدما  العمليات  غرفة  داخل  نام 
انقطاع، وفق ما اشارت  »سكاي نيوز« اليت لفتت اىل ان  الطبيب 
ويدعى شانبييغ كان ملدة 20 ساعة متواصلة، داخل غرفة العمليات 
شرق  جنوب  يف  قويتشو  مبقاطعة  به  يعمل  الذي  املستشفى  يف 

الصني.
وأجرى اجلراح 5 عمليات متوالية، وما أن انتهى من عمله وكان على 
فقد  املستشفى  إىل  مريض  إحضار  جرى  قد  كان  الرحيل،  وشك 
العمل من  إىل  للعودة  الطبيب  اللحم، فاضطر  فرم  آلة  ذراعه يف 

جديد، وإجراء جراحة استغرقت 8 ساعات أخرى.
وقد أنهى اجلراح املتفاني عملية إعادة ذراع املريض، وجلس إىل 
جوار طاولة العمليات ومحل ذراع املريض لألعلى، حتى يصل الدم 
إليها وحتى ال تلمس أي شيء، ليغلبه النعاس أثناء محله هلا، حبسب 

موقع »روتانا«.
اىل ذلك سارعت إحدى املمرضات إىل التقاط صورة للجراح وقامت 
عليها:  اجلراح  ليعلق   ،»WeChat« الصيين  املوقع  على  بنشرها 

»أردت أن أغمض عيين وأرتاح، مل أكن أتوقع أنين سأنام«.
كما قال يف حديث صحفي، إنه بالرغم من أنه كان متعبا يف ذلك 
الوقت، إال أنه وافق على إجراء اجلراحة ألنه شعر بأنه ما زال قادرا 
على الرتكيز، موضحا أن أسعد شيء بالنسبة إليه هو رؤية مرضاه 

يتعافون من أوجاعهم وأسقامهم.

اصدرت حمكمة بريطانية حكمًا مفاجئًا بالسجن 12 عامًا على رجل أزال 
الواقي الذكري أثناء ممارسة اجلنس مع عاهرة.

ممارسة  على  عاهرة  مع  اتفق  قد  عامًا(،   35( هوجنب  لي  وكان 
اجلنس يف إحدى غرف فندق »رويال باث هوتل« يف مدينة دورست 

الربيطانية، عندما قّرر خلع الواقي الذكري.

الربيطانية، تقابل االثنان يف غرفة  وحبسب صحيفة »ديلي ميل« 
الفندق بعد االتفاق على تكلفة ساعتني، قبل أن حيذر »لي« العاهرة 

من مقاومته، ويهّددها بالعنف.

العاهرة  الواقي الذكري، احتجت  وعندما أعلن »لي« عن نيته خلع 
البالغة من العمر 20 عامًا، واليت مل يكشف عن هويتها. لكن »لي« 

مل يستجب، وبعد االنتهاء غادر من دون دفع أجرها.

ومن ثم توجهت الشابة إىل الشرطة وأبلغتها مبا حدث، فتم القبض 
على »لي« بتهمة االغتصاب يف اليوم التالي، األمر الذي أكدته آثار 

احلمض النووي.

أدانته  أّن حمكمة دورست  إال  االغتصاب،  »لي« تهمة  إنكار  ورغم 
عليه  وحكمت  العاهرة،  مع  املسبق  االتفاق  خرق  ألنه  باالغتصاب 

بالسجن 12 عامًا.

من جانبه، هّدد »لي« الغاضب بقتل َجَدي الشابة عندما علم ببالغها 
للشرطة، وقال يف رسالة: »سأحطم رأسك بسبب ما فعلتيه بي، 

وسأقتل جديِك«.

وبعد احلكم عليه بالسجن ملدة 12 عامًا، هدد بقتل القاضي ستيفن 
كليمي، وقال: »سأنال منك، وسأقتلك بالبندقية يف ليلة ما«.

خلع الواقي الذكري خالل عالقة 
جنسية مع فتاة.. فإنتهى بالسجن!

كشفْت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن سبب رفضها دخول ابنتها 
الوحيدة »نيكول« جمال الفن على الرغم انها متتلك املوهبة.

وخالل لقائها يف برنامج It’s showtime   قالت  »ان ابنتها نيكول 
تأخذ الكثري منها ومن والدها، ولديها أذن موسيقية وصوتها حلو 
وحتب الرسم ألن والدة والدها يوسف اخلال رسامة، وأضافت : 
ولكن الفن صعب.. هذه  »أشجعها على لعب البيانو أو ترسم… 
نصيحيت لكن يف النهاية ستفعل ما تريده هي، ولكن أنا ضد هذا 

ألنه صعب«.
وال  سالم،  أعيش يف  أن  إىل  الكثري  بعد  وصلت  »أنا  وتابعت: 
أريدها الوصول هلذا بعد ما عانيته.. املشوار صعب ولكن أكيد 

سعيدة به، ولكين تعبت وأخذ مين الكثري«.

نيكول سابا ترفض أن تدخل ابنتها 
جمال الفن.. والسبب!

يف فضيحة جديدة من نوعها، كشفت صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية 
أّن العب الدوري اإلنكليزي ناثانيل كالين، قد تكفل مبصاريف سفر 

مثانية نساء، اثنان منهن »قاصرتان«، حلضور »حفل صاخب«.

ودفع مدافع نادي »بورمنوث« البالغ من العمر 27 عامًا، أيضًا تكاليف 
سفر 7 آخرين من أصدقائه الشباب للمنتجع الواقع يف »كوستا ديل 

سول«، جنوب إسبانيا.

وذكرت الصحيفة الربيطانية أّن اجملموعة التقطت صورًا عديدة يف 
محام السباحة، كما استنشقوا »غاز الضحك«، حيث ظهر كالين يف 

إحدى اللقطات »مستمتعًا« بغاز »أكسيد النيرتوز«.

ومن بني املدعوات، فتاتان قاصرتان أعمارهن 16 و17 عام، تعرف 
كالين عليهن يف إحدى النوادي الليلية.

ونقلت »ديلي ميل« عن صحيفة »ذا صن«، أّن تكاليف احلفلة بلغت 
آالف الدوالرات، ومشلت تذاكر السفر والطعام وكميات كبرية من 

املشروبات واستئجار فيال خاصة.

حفلة صاخبة ونساء بينهن 
قاصرات.. ماذا حصل يف محام 

السباحة بإحدى الفيالت؟

أقدمت  عندما  مأساوية  واقعة  مصر  يف  البساتني  منطقة  شهدت 
سيدة على خنق زوجها بسبب خالفات بينهما، ما أّدى إىل وفاته ومت 

نقل اجلثة إىل املستشفى.
وذكر »اليوم السابع« أّن قسم شرطة البساتني تلقى بالغا بوجود 
رجال  انتقل  الفور  فايدة كامل، وعلى  جثة داخل شقة يف منطقة 
الشرطة إىل املكان وعثروا على جثة 56 سنة، مسجاة على سرير من 

دون أن تبدو عليها إصابات ظاهرة. 
وبعد التحقيق، تبني وجود آثار خنق حول الرقبة، ولدى سؤال الزوجة 
قالت إنه تويف بشكل طبيعي، فيها أكدت التحقيقات قيامها خبنق 

زوجها حتى املوت بسبب خالفات زوجية. 

امرأة ختنق زوجها حتى املوت 
بسبب خالفات بينهما!

فوجئت الشرطة الربيطانية مبكاملة هاتفية »غريبة«، اشتكت فيها امرأة 
من أّن تاجر خمدرات باع هلا كمية من الكوكايني »املغشوش«.

مدينة  بشرطة  امرأة  اتصلت  الربيطانية،  »مرتو«  صحيفة  وحبسب 
كريغافون يف إيرلندا الشمالية، لتبلغهم بأّن تاجر خمدرات باع هلا 

كمية من السكر، عوضًا عن خمدر »الكوكايني« الذي طلبته منه.

وأكدت املرأة أّنها دفعت 200 جنيه اسرتليين مقابل احلصول على 
الكوكايني، لكّنها تفاجأت الحقًا بأّنها حصلت على جرعة من السكر 

البين.

ويف منشور ساخر، قالت الشرطة على حسابها على »فايسبوك«: 
»لقد قلنا هذا األمر مرارًا، جتار املخدرات ال يبالون بأّي شيء سوى 

جيوبهم. تاجر خمدرات غري نزيه. ماذا حل بهذا العامل«؟

»الساخر« للشرطة تعليقات عديدة، منها من علق  وجذب املنشور 
قائاًل: »ال شيء يعلو على النشوة من السكر«.

إتصلت بالشرطة تشكو بيعها »كوكايني 
مغشوش«.. »ماذا حل بهذا العامل«؟

طبيب جراح ينام يف غرفة العمليات

اعتربت الفنانة اللبنانية دينا حايك أن الفنانة اللبنانية جنوى كرم 
عن  جميبة  وقالت  جبدارة  اللبنانية  االغنية  مشس  لقب  استحقت 
»جنوى مشس  هلا:  تقوله  ان  ميكن  وما  كرم  بنجوى  حول  سؤال 

االغنية ورح تبقي كذلك«.
ولوائل كفوري قالت »احب وائل جدا وهو ايضا يستحق جبدارة 

لقب ملك الرومانسية »، وفق موقع »الفن«
اليت  »عم دوب«  أغنية  بنجاح  قد عربت عن رضاها  دينا  وكانت 
ان  اىل  الفن  مع  خاص  حديث  يف  معتربة  اشهر،  منذ  أصدرتها 
الذين حيبونهم يف كل  الفنانني  من  االغنيات  الناس حتب كثرة 
فرتة، اال ان االغنية حتتاج اىل الوقت كي حتصل على ما تستحقه 

من االنتشار والنجاح.

دينا حايك تكشف عن حبها لوائل 
كفوري وتتغزل بنجوى كرم

قطعت املطربة اللبنانية، نوال الزغيب، الشك باليقني، بشأن تغري 
مالمح وجهها بشكل مبالغ فيه خالل السنوات املاضية.

أنها شوهت  تلفزيوني  لقاء  للمرة األوىل، خالل  الزغيب  واعرتفت 
وجهها »بفعل أشخاص بال ضمري«.

وقالت إنها أخذت بنصيحة صديقة هلا، بتكبري حجم شفاهها، بعدما 
أكدت هلا أن ستعود إىل طبيعتها خالل 6 أشهر، ولكن ما حدث 
هو أن احلقن تضمن دواء باخلطأ، سّبب هلا عدوى، جعلت وجهها 

منتفخا.
بعد  حالة حتسن،  حاليا يف  أن وجهها  إىل  الزغيب  نوال  وأشارت 
إىل  ستعود  مالحمها  وأن  آخر،  جتميل  طبيب  من  للعالج  تلقيها 

طبيعتها مع مرور الوقت.

نوال الزغيب: عمليات التجميل شوهت وجهي!

اضطر طفل يف الثالثة من عمره للبقاء يف الغابة على مدى يومني 
الصفر، لكن  ما دون  حرارة منخفضة وصلت إىل  يف ظل درجات 
املفارقة ان الطفل مل يكن بقاؤه ممكنا لوال الدببة، حبسب ما اشارت 

»سكاي نيوز«.
فقد نقلت عن شرطة مقاطعة كرافني يف كارولينا الشمالية بالواليات 
املتحدة، وأسرة الطفل كاسي هاثوي، الذي أكد عند العثور عليه إن 

»أصدقائي الدببة ساعدوني طوال الوقت«.
وكان كاسي فقد الثالثاء املاضي، عندما كان مع أسرته يف زيارة 
الظروف  بسبب  توقفت  اليت  واإلنقاذ  البحث  عملية  وبدأت  جلدته، 
اجلوية السيئة للغاية وفقا ملا ذكرته صحيفة الغارديان الربيطانية.

التقرير الصحفي، فقد الطفل كاسي يف غابات كارولينا  وحبسب 
الشمالية، وهي موئل للدببة السوداء، اليت غالبا ما تكون شرسة مع 

الدخالء يف مناطق وجودها وانتشارها.
ويصر شريف مقاطعة كرافني، تشيب هيوز، على أن الطفل أبلغهم 

بأنه كان مع أصدقائه الدببة يف الغابة«.
الزعم نفسه كررته عمة الطفل برينا هاثوي، وكتبت على صفحتها 
يف »فايسبوك« »إن اهلل أرسل له صديقا ليحافظ على سالمته.. 

إن اهلل رحيم«.
كما قال هيوز إن املعلومات حول كاسي أنه كان يلعب مع طفلني 
آخرين يف احلديقة اخللفية ملنزل جدته، لكنه مل يعد إىل املنزل مع 

الطفلني اآلخرين.
وبرغم الطقس البارد ومعرفة أن الطفل مل يكن يرتدي مالبس مالئمة 
حتميه وتقيه من الربد، بدأت عمليات البحث عنه باستخدام املروحيات 

وطائرات الدرون وفرق اإلنقاذ إضافة إىل املتطوعني.
حالة  ازدادت  اخلميس  يوم  لكن  التالي،  اليوم  البحث يف  واستمر 
املتطوعني،  إعادة  إىل  السلطات  دفع  الذي  األمر  سوءا  الطقس 

والطلب منهم التوقف عن أعمال البحث واإلنقاذ.
وقد جنحت فرق اإلنقاذ أخريا يف العثور عليه يف جمرى مائي حيث 
وصلت املياه إىل خصره، وخالهلا مل يتعرض الطفل إال إىل خدوش 
املاء  بعض  هو  عليه  العثور  عند  طلبه  ما  وكل  بسيطة  وسحجات 

للشرب ووالدته.

طفل يف الثالثة من عمره... 
»طرزان« جديد يف الغابة!
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مــناسبات

 2019 حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 

يتقدم
أصحاب محالت

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بمناسبة عيد الفـطر السعيد، أعاده اهلل بالخري 

والربكات على الجميع..
فــطر مـبارك

أصحاب الشركة آل الشرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل 
سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات 
االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au

فـطر مـبارك 
للجميع

ديب  جان  األعمال  رجال  من  أخوية  بدعوة 
بطرس  جورج  األستاذ  قام  مجعة  وطوني 
رئيس حركة حق وعدالة يف لبنان واالنتشار 
إىل اوسرتاليا بزيارة حمبة وتواصل مع اجلالية 
اللبنانية يف اوسرتاليا واالوسرتاليني بشكل 
عام ملتابعة رسالة حركة حق وعدالة يف تقوية 
االنتشار  ولبنان  املقيم  لبنان  بني  الروابط 
يف إطار الوحدة الوطنية الطبيعية ويف إطار 
أرضية  إجياد  على  العمل  وملتابعة  االنسانية 
ان  املنتشرين،  من  من حيب  لعودة  صاحلة 

لالسرتاحة أو السياحة أو لالستثمار يف لبنان 
الرتاخيص  على  احلصول  يف  ومساعدتهم 
ألجل  حيتاجونها  اليت  والتسهيالت  املطلوبة 
املرعية  القوانني  وفق  أعماهلم  يف  النجاح 
اإلجراء بأسلوب علمي مدروس وتشجع حركة 
املصداقية  على ممارسة  الناس  وعدالة  حق 
خمتلف  يف  وفعلهم  قوهلم  يف  الكاملة 
بني  واحملبة  الثقة  وتنشر  االختصاصات 
واالزدهار  التضامن  إىل  للوصول  الناس 

واالستقرار والسالم.

بدعوة من رجلي األعمال جان ديب وطوني مجعة
رئيس حركة حق وعدالة يف لبنان 
واالنتشار جورج بطرس يف اسرتاليا

رجال االعمال جون ديب وطوني جمعة والزميل ايلي كلتوم مع السيد جورج بطرس يف مطار سيدني
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صـحة وغـذاء

سيقام قداس وجناز عن راحة نفس 
املرحومة مسرية أنطونيوس يوسف 
ارملة املرحوم ميشال جورج ملوحي 
من القبة طرابلس يف كنيسة مار 

نقوال بانشبول.

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

فوائد »عظيمة« ملشروب املاء 
بالليمون

يزعم كثريون أن لتناول  املاء بالليمون  فوائد 
صحية كثرية منها ختفيض الوزن، ولكن ماهي 
االدعاءات وهل هلذا املشروب أي  صحة هذه 

تأثريات إجيابية على اجلسم؟

بالليمون  املاء  شرب  على  كثريون  وحيرص 
بشكله البارد أو الدافئ ويفّضل البعض تناوله 
إليه  آخرون  يضيف  بينما  الطعام،  تناول  قبل 

النعناع أيضا لنكهة أفضل.

فإن  توداي «،  نيوز  » ميديكال  موقع  وحبسب 
نظًرا  بالليمون  املاء  بشرب  ينصحون  أطباء 
ملا له من تأثريات يف حتسني احلالة املزاجية 
عن  فضًل  املناعة،  وجهاز  الطاقة  ومستويات 

تسريع عملية »األيض«.

ويتميز هذا املشروب بغناه بفيتامني »سي«، 
كما أنه حيتوي على القليل من السعرات احلرارية 

واليت ال تتجاوز الـ9 يف الكوب الواحد.

كذلك حيتوي املشروب على مركب » الفلفونويد 
لألكسدة  مضادة  خبصائص  يتمتع  الذي   ،»

تساعد على محاية اخلليا من التلف.

ومن فوائد املاء بالليمون أنه يقضي على حصى 
»أكساالت  ارتباط  بفعل  تتشكل  واليت  الكلى 
حيتوي  حيث  أخرى،  مركبات  مع  الكالسيوم« 
»السيرتات«  من  مرتفعة  نسبة  على  املشروب 

واليت حتول دون تشكل احلصوات.

املاء  أن  إىل  أحباث  تشري  ذلك،  جانب  وإىل 
بالليمون حيسن املزاج والذاكرة، هذا إىل جانب 
ختفيف فرص اإلصابة باإلمساك ويرطب اجلسم 
التمرينات  ممارسة  أثناء  األداء  من  وحيسن 

الرياضية.

 2019 حـزيران   1 Saturday 1 June 2019الـسبت 

نفس  راحة  عن  وجناز  قداس 
يوسف أنطونيوس  مسرية  املرحومة 

أفادت دراسة أن األشخاص األكثر ترجيحا بأن 
أو  الصحي  األكل  مع  مرضي  بهوس  يصابوا 
بفقدان  املعروف  فقط،  الصحي  األكل  تناول 
الشهية العصابي، هم الذين لديهم ماض مع 

اضطرابات األكل.
 كما أكدت الدراسة أن هؤالء األشخاص كذلك 
واحلميات  القهري  الوسواس  صفات  ميلكون 
موقع  حسب  النحافة،  ومعززات  الغذائية 

»ساينس ديلي«.
جبامعة  الصحة  كلية  يف  للباحثني  ووفقا 
جزءا  يعترب  الصحي  الطعام  أن  رغم  »يورك«، 
اهلوس  أن  إال  الصحية،  احلياة  منط  من  هاما 
جسدًيا  مضًرا  يصبح  قد  للبعض  بالنسبة  به 

واجتماعًيا.
وذكرت الدراسة بأن األكل الصحي على املدى 
الواقع غري صحي، حيث  يكون يف  قد  البعيد 
يتسبب  قد  أو  تغذية  إىل سوء  يؤدي  قد  إنه 
يف تصعيب التفاعل االجتماعي مع الناس يف 
األكل،  على  حتتوي  اليت  والتجمعات  املواقف 
كما أنه قد يكون أمًرا مكلًفا ومضيًعا للوقت، 
باألكل  اهلوس  فإن  األمر،  يشتد  عندما  وأنه 
النظيف قد يصبح علمة على أن الشخص يواجه 

صعوبة يف إدارة صحته النفسية.
عكس  »على  أنه  سابقة  دراسات  وكشفت 
العصابي  الشهية  بفقدان  املصابني  األفراد 
كي  احلرارية  سعراتهم  من  يقللون  الذين 
حيافظوا على وزن اجلسم املنخفض جًدا، فإن 
األشخاص املصابني بهذا املرض لديهم ثباًتا مع 
جودة الطعام الذي ُيؤكل وطريقة إعداده بداًل 
الوقت،  مرور  احلرارية، مع  السعرات  من عدد 
واجلهد يف  الوقت  من  املزيد  بقضاء  يقومون 
الوجبات الصحية، األمر  شراء وختطيط وإعداد 
الذي قد يصبح يف األخري هوًسا مرهًقا جًدا قد 
يؤثر على جوانب أخرى من احلياة ويؤدي إىل 

خسارة الوزن«.

1- سوء التغذية.

2- صعوبة التفاعل االجتماعي.

3- قد يكون أمرا مكلفا ومضيعا للوقت.

يواجه  الشخص  أن  على  علمة  يصبح  قد   -4
صعوبة يف إدارة صحته النفسية.

5- اإلرهاق من قضاء الوقت واجلهد يف شراء 
وختطيط وإعداد الوجبات الصحية.
6- خسارة الوزن بشكل مفرط    

هكذا يصبح االلتزام بتناول 
الطعام الصحي مرضا

وضع أخصائيو التغذية قائمة باملنتجات الغذائية 
اليت يؤدي اإلفراط يف تناوهلا إىل إحلاق ضرر 

بالعينني ال ميكن معاجلته. 
الضارة  املواد  قائمة  األبيض  #اخلبز  وترأس 
مفيدة  فيتامينات  على  حيتوي  ال  ألنه  بالبصر، 
وفيه الكثري من النشاء املكرر الضار بالبنكرياس، 
على وجه اخلصوص، ما جيعله ينتج املزيد من 

األنسولني فيساهم يف تطور قصر النظر.
السريعة«  »الكربوهيدرات  قائمة  إىل  وينضم 
واحللويات  الكعك  األبيض،  للخبز  باإلضافة 
تدمر  مواد  وكلها  املكرر  واألرز  واملعكرونة 
شبكية العني وخاصة ملن تزيد أعمارهم عن 40 

عاما.
املواد  من  الثانية  الدرجة  يف  القهوة  وتأتي 
املنبه  املشروب  هذا  ألن  بالعينني،  الضارة 
إذا  أما  بكميات صغرية،  تناوله  حال  مفيد يف 
ضارا،  يصبح  يوميا  فناجني   3 من  أكثر  جتاوز 
ألن القهوة تسبب تضيقا يف األوعية الدموية، 

وبالتالي تعطل الدورة الدموية للعينني.
كونه  الكحول،  تعاطي  من  أيضا  اخلرباء  وحيذر 
الدموية،  األوعية  تضيق  عن  أيضا  املسؤول 
البصري  اإلدراك  وخاصة يف مناطق تؤثر على 
يف قشرة الدماغ، وإدمان الكحول يسبب ضمور 

العصب البصري.
)الربغر  السريعة  الوجبات  اخلرباء،  يضيف  كما 
ورقائق البطاطا واملشروبات الغازية والصلصات 
الضارة،  املواد  قائمة  إىل  باألصباغ(  املمزوجة 

ليس بالعينني فقط بل بالصحة بشكل عام.
وأخريا حذر األطباء من خطر تناول امللح بكميات 
اجلسم  من  السوائل  خروج  يؤخر  ألنه  كبرية، 
ويزيد من الضغط على العني، ما يتسبب بتعتيم 

عدسة العني )الساد أو املاء األبيض(.

توصلت دراسة أسرتالية إىل أن الصبغة احلافظة 
األطعمة املصنعة  الكثري من  املوجودة يف   E171
التهابات  إىل  يؤدي  ما  املعوية  الفلورا  تدمر 
القولون  بسرطان  تنتهي  قد  األمعاء  يف  مزمنة 
بأمراض  باإلصابة  ترتبط  أنها  املستقيم. كما  أو 

أخرى.
الصبغة  من  مصنعة  غذائية  مادة  ختلو  أن  يندر 
الغذائية E171 ، إذ ميكن العثور عليها يف العديد 
وميتد  بل  احللويات،  أو  اجلنب  مثل  األطعمة  من 
األدوية.  وبعض  التجميل  مواد  إىل  استخدامها 
ناصعًا  أبيضا  لونًا  املضافة  املادة  هذه  وتوفر 
تطغى على كل األلوان األخرى غري املرغوب يف 
أن يراها املستهلك. كما تضمن مادة E171 مدة 

صلحية أطول.
 E171 ويف دراسة حديثة وجد الباحثون أن مادة
وحبسب  سابقًا.  ُيعتقد  كان  كما  آمنة  ليست 
موقع الصيادلة األملان »آبونت« فإن هذه املادة 
بالتهاب  اإلصابة  احتماالت  من  تزيد  املضافة 
األمعاء وسرطان القولون واملستقيم. فقد أظهرت 
التجارب على الفئران أن هذه املادة املضافة هلا 
للبكترييا  الغذائي  التمثيل  عملية  على  تأثريات 
البكتريي  التوازن  تدمري  فإن  وبالتالي  املعوية. 
يف األمعاء يقود إىل التهابات مزمنة يف األمعاء 

الغليظة.
األسرتالية  سيدني  جامعة  يف  الباحثون  وقام 
خلل  من  احلافظة  الصبغة  بهذه  الفئران  بتغذية 
النشاط  على  أثرت  أنها  ليجدوا  الشرب  مياه 
األغشية  منو  من  وعززت  األمعاء  يف  البكتريي 
تغيري  فإن  وبالتالي  فيها.  املرغوب  غري  احليوية 
التوازن  تغيري  إىل  أدى  األيضية  البكترييا  إنتاج 
التجارب  فئران  إصابة  ما تسبب يف  األمعاء  يف 

بااللتهابات معوية.

الفلورا املعوية
فويتش  الربوفيسور  يقول  السياق  هذا  ويف 
خرزانوفسكي، خبري يف علم السموم النانوية جبامعة 
سيدني: »من املعروف أن الرتكيب الغذائي يؤثر 
لكن  عمومًا،  والصحة  اجلسم  أعضاء  وظائف  على 
اآلن  حتى  ُيبحث  مل  الغذائية  املضافات  دور 
بالشكل الكايف. وتقدم هذه الدراسة أدلة حامسة 
املضافات  على  احملتوية  الطعام  تناول  أن  على 
الغذائية E171 يؤثر على الكائنات احلية الدقيقة 

يف األمعاء والتهاب يف األمعاء«.

 مَم تتكون هذه الصبغة الغذائية
تتكون هذه املضافات الغذائية من جزيئات ثنائي 
الرباعي  التيتانيوم  أكسيد  أو  التيتانيوم  أكسيد 
وتستخدم يف تبييض لون العديد من املنتوجات 
املوزاريل  وجبنة  األسنان  ومعجون  العلكة  مثل 
ازداد  األخرى. وقد  احللويات  واملايونيز وخمتلف 

مادة مصنعة يف الئحة طعامنا قد تكون املسببة للعديد من االمراض
خلل  املصنعة  الغذائية  املواد  يف  استخدامها 
العقد املاضي بشكل كبري وارتبط امسها بالعديد 
من األمراض على الرغم من التصريح باستخدامها 

يف الصناعات الغذائية.
كما ينقل موقع »هايل براكسيس« األملاني عن 
الباحثني قوهلم إنه ال توجد أدلة كافية على سلمة 
تأثريات  هلا  وإن  احلافظة  الصبغة  هذه  استخدام 
املناعة  وأمراض  اخلرف  مثل  بأمراض  باإلصابة 
والتوحد،  والربو  واألكزميا  والسرطان  الذاتية 
للجسيمات  الشديد  التعرض  خلل  من  وذلك 

النانوية، وفقًا لفريق الدراسة.

من ضمنها القهوة.. أغذية ضارة 
بالبصر حيذر اخلرباء من تناوهلا!
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In the Name of Allah the Most Gracious The Most Merciful 

Announcing Eid-ul-Fitr (1440H-2019) 

Assalaamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

On behalf of Muslims Australia AFIC, I am pleased to report that the Australian National Imams Council has 
announced Tuesday the 4th of June 2019 will be the 30th and last day of the  Holy month of Ramadan for 
this year 1440AH, and  Insha’Allah  the day of Eid-ul-Fitr and 1st of Shawaal 1440 AH will be Wednesday the 
5th of June 2019. 

I am honoured and privileged to send you this message on this auspicious day of  Eid-ul-Fitr. 
Eid-ul-Fitr marks the end of Ramadan and is a time for deep reflection, renewal of pledges and an 
opportunity to cultivate faith. This day should be a new beginning in the spiritual and moral life of Muslims 
after the lessons acquired during the month of fasting.  
 
Eid-ul-Fitr is a day of victory for Muslims, having fulfilled their duties in many unique ways during the Holy 
Month of Ramadan. As we celebrate with our families and loved ones let us take a moment to reflect on 
the sad plight of millions of Muslims who have spent this Ramadan and now Eid-ul Fitr homeless, anxious 
and desperate.  
Let us pray for all people who are in any way afflicted with hardship or sorrow on this day. May Almighty 
Allah ease their pain and open the doors of His mercy to overcome.  
 
I take the opportunity on behalf of the Muslims of Australia to also extend our good wishes to all Australians 
of all faiths on this auspicious occasion of Eid ul Fitr and pray for peace, harmony and goodwill among all 
Australians and people all over the world.  

 
Kul Aam Untum Bi Khair,  
 
Eid-ul-Fitr Mubarak  
 
 
 
 

Wasalaamu Alaikum  
 
Dr Rateb Jneid, 
President - Muslims Australia - AFIC  
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Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196 Phone: (02) 9750 9088   

Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP,  Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

FEDERAL MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes to an end 
I want to thank the Islamic community for the 
generosity and charity they have shown to every 
Australian during the month of Ramadan.

MEMBER FOR WATSON
TONY BURKE MP

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
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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

7 حزيران

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  $

صميد خشن او ناعم )1 كيلو( بـ 1,99  $

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,49 $

نتـقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر املبارك.. عيد ســعيد

أطرميز مـخلـّل )مكدوس(  بـ 3,99 $ معجونة متر )العلبة 1 كيلو( بـ 3,49 $ سرتاوبريي )العلبة(  بـ 1,99 $

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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