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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

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604
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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

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

موسكو حتذر من »مسرحية كيميائية« 
يف إدلب

وسائل  أن  روسيا  أعلنت 
»حشد  رصدت  استطالعها 
سوريا  يف  املسلحني 
الثقيلة  قواتهم وأسلحتهم 
يف حميط مدينة حلب، فيما 
)اخلوذ  إعداد  من  حذرت 
استفزازات  البيضاء( 
كيميائية جديدة يف حمافظة 

إدلب«.
إعالم  وسائل  عن  ونقاًل 
مركز  مدير  قال  روسية، 
لوزارة  التابع  محيميم 
يوري  الروسية  الدفاع 
إن  بيان  يف  بورينكوف 
االستطالع  »وسائل 
على  رصدت  الروسية 
املاضيني  اليومني  مدار 
رامجات  نقل  عملية 
من  ومدرعات  صواريخ 
املسلحة  التشكيالت  قبل 
مدينة  باجتاه  الشرعية  غري 
حلب وبلدة أبو الضهور يف 

حمافظة إدلب«.
وأضاف البيان »وردت إىل 

التتمة على الصفحة 21

الروسي  املصاحلة  مركز 
قادة  بأن  تفيد  معلومات 
تنظيم »هيئة حترير الشام« 

سابقًا(،  النصرة  )جبهة 

الوزير باسيل خالل املؤتمر الصحايف

باسيل: اذا اصر احلريري على أنا أو ال أحد وأصر 
حزب اهلل وامل على حكومة تكنوسياسية برئاسة 

احلريري فال يهمنا ان نشارك بهكذا حكومة

اكد رئيس »التيار الوطين 
اخلارجية  وزير  احلر« 
حكومة  يف  واملغرتبني 
جربان  االعمال  تصريف 
احلل  »باب  أن  باسيل 
تتشكل  ان  جيب  واضح، 
احلكومة وعنواها واحد وهو 

حكومة احلل ومسارها واحد 
وهو النجاح«.

مؤمتر صحايف،  واشار يف 
الوطين  »التيار  أن  إىل 
احلر نسج اتفاقا يف العام 
تقوية  على  قام   ،2016
الدولة وليس على اساس 

التتمة على الصفحة 21

أشهر  عشرة  حنو  بعد 
الشعبية  االحتجاجات  من 
املسبوقة  وغري  الواسعة 
استقالة  عن  أسفرت  اليت 

العزيز  عبد  الرئيس 
بوتفليقة حتت ضغط الشارع 

اجلزائر: إنتخابات رئاسية 
مشحونة وسط هتافات »ال 

للتصويت«
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اللييب  اجليش  قائد  أعلن 
إطالق  حفرت  خليفة  املشري 
»املعركة  بـــ  وصفها  ما 
على  للسيطرة  احلامسة« 

العاصمة طرابلس. 
له  كلمة  يف  حفرت  ودعا 

حفرت يدعو إىل »املعركة 
احلامسة«يف طرابلس

شكوى جزائية للدولة اللبنانية ضد النائب احملامي حبيش

بعض ما جاء يف املؤتمر الصحايف للوزير باسيل: 
تعرضت  كنت  هل  الفساد  ملنظومة  شريكا  فعليا  كنت  لو 

لالغتيال السياسي من قبل املنظومة نفسها
يرتأس  امليثاقية  بقوة  انه  معادلة  طرح  يحاول  الحريري 
اىل  ولت  اآلخر  الغاء  مرحلة  ولكن  االخرين  ويلغي  الحكومة 

غري رجعة
وحكومة  فاعلة  انقاذ  حكومة  تشكيل  وهو  واضح  الحل  باب 
الكفاءة والجدارة  اخصائيني رئيسها واعضاؤها من اصحاب 

والكف النظيف
املنتج  واالقتصاد  املالية  السياسة  وأعطونا  املقاعد  كل  خذوا 

وتنفيذ خطة الكهرباء ووقف الهدر
أكد رئيس » التيار الوطني الحر » وزير الخارجية يف حكومة 

تصريف االعمال  جربان باسيل  أنه »يجب ا
االتفاق  وهذا  التسويات 
االرهاب  من  لبنان  حرر 
وثبت االمن واوصل قانون 
حكومات  وشكل  انتخاب 
واوجد  مرة،  الول  متوازنة 
مشاريع  واطلق  موازنات 
النفط  رأسها  على  عديدة 

نعرتف  ان  وجيب  والغاز. 
فشل  االتفاق  هذا  بان 
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يف  بريطانيا  سفارة  أعلنت   
الدفاع  »مستشار  أن  بيان، 
الشرق  يف  األول  الربيطاني 
اللواء  أفريقيا  األوسط ومشال 
لبنان،  زار  لورمير  جون  السري 
وعقد  املاضي،  االؤبعاء 
مع  املستوى  رفيعة  اجتماعات 
يرافقه  لبنانيني  مسؤولني 
الكولونيل  العسكري  امللحق 
ومشلت  هيلتون.  أليكس 
رئيس  مع  مناقشات  اجتماعاته 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
ورئيس جملس النواب نبيه بري 
ورئيس حكومة تصريف االعمال 
سعد احلريري ووزير الدفاع يف 
حكومة تصريف االعمال الياس 
لألمن  العام  واملدير  بو صعب 
إبراهيم  عباس  اللواء  العام 
جوزاف  العماد  اجليش  وقائد 
لورمير  اللواء  وحبث  عون. 
الوضع احلالي يف لبنان واجلهود 
املبذولة لتشكيل حكومة تعكس 
اجليش  ودور  الشعب  تطلعات 
الداخلي  األمن  وقوى  اللبناني 
واحلفاظ  التظاهرات  محاية  يف 

على سالمة املواطنني«.
ويف نهاية زيارته، قال لورمير: 
»أزور لبنان يف وقت مهم من 
اململكة  كانت  لطاملا  تارخيه. 
طويلة،  فرتة  ومنذ  املتحدة، 
للبنان.  وداعمة  مهمة  شريكة 
عن  أعلنا  األول  تشرين  يف 
 25 اىل  يصل  اضايف  متويل 

للجيش  أمريكي  دوالر  مليون 
وهو   ،)2022-2019( اللبناني 
جزء من دعمنا املستمر للمدافع 
الوحيد عن لبنان. ان  الشرعي 
مؤمتنة على محاية  األمن  قوات 
أمن  تأمني  ذلك  يف  مبا  لبنان 
لالرهاب  والتصدي  احلدود 
االحتجاجات  يف  احلق  ومحاية 
على  أثنيت  وقد  السلمية 
املهم  من  املهين.  دورهم 
األمنية  األجهزة  تواصل  ان 
اللبنانية محاية حق يف االحتجاج 
يسعون  ملن  وينبغي  السلمي، 
االحتجاج  حركة  على  للضغط 
ان  والرتهيب  العنف  خالل  من 
يدركوا أن هذا أمر غري مقبول 

على االطالق«.
الربيطاني  السفري  وقال 
زيارة  »إنها  رامبلنغ:  كريس 
لورمير  جون  السري  للواء  جيدة 
الدفاع  وزارة  مستشاري  كبري 
األوسط.  للشرق  الربيطانية 
الدعم  جمموعة  اجتماع  وكان 
باريس  عقد يف  الذي  الدولية 
ان اجملموعة  على  دليال  أمس، 
هنا لدعم لبناِن ملتزم باإلصالح. 
لبنان حيتاج إىل حكومة على وجه 
السرعة. لقد كنا واضحني ان 
واحلكومة  القادة  اختيار  مسألة 
لبنانية.  حملية  مسألة  هي 
واضحا  اللبناني  الشعب  وكان 
احلكم،  بتحسني  مطالبته  يف 

وينبغي االستماع اليه«.

السفارة الربيطانية: لورمير حبث مع املسؤولني 
اللبنانيني اجلهود املبذولة لتشكيل حكومة 
تعكس تطلعات الشعب ومحاية التظاهرات

الرئيس عون مستقبال السري جون لوريمر
بريوت  مرتوبوليت  استقبل 
االرثوذكس  للروم  وتوابعها 
النائب  عوده،  الياس  املطران 
جان عبيد وحبث معه يف األوضاع 

الراهنة.
قيومجيان

الشؤون  وزير  عوده  واستقبل 
تصريف  حكومة  يف  االجتماعية 
قيوجميان،  ريشار  االعمال 
»إنه  الزيارة:  بعد  قال  الذي 
اليوم  أقوم  أن  الطبيعي  ملن 
املرتوبوليت  سيادة  بزيارة 
هذا  يف  خصوصا  الياس، 
به  مير  الذي  العصيب  الظرف 
املستويات  كل  على  لبنان 
وإجتماعيا.  وإقتصاديا  سياسيا 
مل آت فقط لكي أقف إىل جانب 
صاحب السيادة مبواقفه الوطنية 
املشرفة اليت تعرب عن رأي كل 
مواطن لبناني حر وتواق إىل رؤية 
دولة حقيقية يف لبنان، بل جئت 
أيضا لالستنارة مبواقفه الوطنية 
واإلنسانية  الصرف  واللبنانية 
هو  سيادته  صوت  ألن  احلقة، 
الشعب  وصوت  الشعب  صوت 
مواقفه  إن  اهلل.  من صوت  هو 
ولنا  شخصيا،  لي  ذخرية  هي 
الوطين  عملنا  كل  يف  كحزب 
هذه  العام.  بالشأن  عملنا  ويف 
نبين  حق  مواقف  هي  املواقف 
السياسية  مسريتنا  كل  عليها 

يف الوقت احلالي«.
املال  جلنة  رئيس  سئل: 
واملوازنة النائب إبراهيم كنعان 
متنى اليوم بعد االجتماع لو كنتم 
حاضرين كوزراء للقوات اللبنانية 
املوازنة،  يف  البحث  أجل  من 
كما  شخصيا،  بتسميتك  وقام 
كتابا  إليك  سيوجه  إنه  قال 
كي يتم اإلتفاق حول املواضيع 
موازنة  وخصوصا  املطروحة، 
عن  غبتم  ملاذا  املاضي.  العام 

اجتماع اللجنة؟
أجاب: »لقد غبنا أوال إنطالقا من 
كوننا وزراء مستقيلني قبل أن 
حاليا  ونقوم  احلكومة،  تستقيل 
اإلطار  يف  األعمال  بتصريف 
نوافق  مل  حنن  ثانيا،  الضيق. 
على موازنة العام 2020، إذ مل 
نكن موجودين عندما مت التصويت 
لنوافق  نكن  مل  وأصال  عليها، 
كنا  لو  حتى  املوازنة  هذه  على 
موجودين. لقد أرسلت كتابا إىل 
كنعان  إبراهيم  النائب  سعادة 
األساسي،  املطلب  فيه  أفصل 
أي زيادة 35 مليار لرية لبنانية، 
واليت طالبت بها يف موازنة العام 
2019. طبعا اليوم ال ميكننا أن 
نزيد، بل ميكننا أن نأخذ توصية 
 35 بزيادة  النيابي  اجمللس  من 
وأقرت  سبق  قد  إذ  مليارا، 
الوزراء.  جملس  يف  املوازنة 

تاليا طلبت يف الكتاب أن تكون 
هناك توصية بالزيادة«.

كما  تزال  ال  »املوازنة  اضاف: 
هي، ومن حقي كوزير أن أرسل 
لكن  طليب،  إليصال  ميثلين  من 
بعض النواب رفضوا ومت تأجيل 
أنا  اليوم.  تاريخ  إىل  اجللسة 
مستعد إلرسال كتاب جديد إىل 
كان  إذا  كنعان  النائب  سعادة 
وأمتنى  أكثر،  بتوضيحات  يرغب 
تعيد  أن  املقبلة  احلكومة  على 
النظر يف املوازنات، ألن وزارة 
الشؤون اإلجتماعية ليست فقط 
إضافية،  مليارا   35 إىل  حباجة 

إمنا إىل مضاعفة موازنتها«.
يف  اليوم  منر  »اننا  اىل  ولفت 
غري  وإجتماعية  إقتصادية  أزمة 
مسبوقة وأزمة مالية حادة، لذلك 
احلكومة  تضاعف  بأن  أطالب 
الشؤون  وزارة  موازنة  املقبلة 
املساهمة  عن  مسؤولة  ألنها 
بذوي  تعنى  مجعيات  متويل  يف 
واملؤسسات  اخلاصة  احلاجات 
اليت تعنى باأليتام واملسنني«، 
حباجة  »الوزارة  أن  اىل  مشريا 
ألموال إضافية لكي تعزز برنامج 
دعم األسر األكثر فقرا وتطوره، 
كان  املطلوب  املبلغ  فإن 
سيذهب فقط إىل دعم مجعيات 

الرعاية«.
وأوضح أن »الوزارة حباجة اليوم 
إىل موازنة أكرب، وإىل دعم كل 
والفقرية.  الضعيفة  الشرائح 
الوزارة  تتلقاها  اليت  الطلبات 
حاليا هي أكرب بكثري من طاقاتها، 
صاحب  اليوم  وضعت  لذلك 
الوضع  صورة  يف  السيادة 
اإلنسان  به  مير  الذي  املزري 
اللبناني. عام 2018 كان %33 
من اللبنانيني يعيشون حتت خط 
الفقر، أما اليوم قد يصل الرقم 
إىل 50% حبسب البنك الدولي، 
لبناني حتت  أي سيصبح مليون 
خط الفقر وهم حباجة إىل غذاء 

وطبابة وتعليم«.
وتابع: »ال شك أننا منر يف أزمة 
والبحث  مسبوقة،  غري  إجتماعية 
يف املوازنة لن يساهم يف حل 
إىل  حباجة  حنن  املوضوع.  هذا 
حكومة  وجدية،  فعلية  حكومة 
متورطني  غري  إختصاصيني 
بالفساد وأكفاء لينقذوا الوضع 
األزمة  من  واإلقتصادي  املالي 
 50 خالل  الشعب  الشديدة. 
والثورة  التظاهر  من  يوما 
اليت  كلمته  قال  واإلنتفاضة، 
يصغوا  أن  املعنيني  على  جيب 
تعكس  حكومة  ويؤلفوا  إليها 
الشارع  بثقة  وحتظى  طموحاته 
ستمول  اليت  والدول  اللبناني 
إعادة بناء البنى التحتية وإعادة 

بناء الدولة يف لبنان«. 

عوده استقبل وزير الشؤون وعبيد قيوجميان:
 مواقفه املشرفة تعرب عن رأي كل 
مواطن حر وتواق إىل دولة حقيقية

امليرتوبوليت عودة مستقبال الوزير قيومجيان

تصريف  حكومة  رئيس  أجرى   
االعمال سعد احلريري اتصالني 
رئيس  من  بكل  هاتفيني 
مالباس  دايفيد  الدولي  البنك 
لصندوق  التنفيذية  واملديرة 
كريستينا  الدولي  النقد 
معهما  وعرض  جيورجيفا، 
للمصاعب االقتصادية والنقدية 

اليت يواجهها لبنان.
لكل  احلريري  الرئيس  وأكد 
وجيورجيفا  مالباس  من 
انقاذية  خطة  إعداد  التزامه 
بانتظار  األزمة،  ملعاجلة  عاجلة 
قادرة  جديدة  حكومة  تشكيل 
معهما  وحبث  تطبيقها،  على 
ميكن  اليت  التقنية  املساعدة 
لكل من البنك وصندوق النقد 
اطار  يف  تقدميها  الدوليني 

اعداد هذه اخلطة.

مع  احلريري  الرئيس  كما حبث 
رئيس البنك الدولي يف امكانية 
ان تزيد شركة التمويل الدولية 
يف  مساهمتها  للبنك  التابعة 
للبنان،  الدولية  التجارة  متويل 
يبذهلا  اليت  اجلهود  اطار  يف 
اي  لتفادي  احلريري  الرئيس 
األساسية  احلاجات  يف  انقطاع 

املستوردة بفعل األزمة. 

احلريري أكد للبنك والنقد الدوليني 
االلتزام خبطة انقاذية عاجلة بانتظار 

تشكيل حكومة جديدة

اجمللس  رئيس  نائب  اعترب 
يف  الفرزلي،  ايلي  النيابي 
يف  االول،  امس  له،  تصريح 
جرى  ما  »ان  النيابي،  اجمللس 
ومت تناقله عرب وسائل التواصل 
اليت  احلادثة  عن  االجتماعي 
وقعت بني االستاذ هادي حبيش 
وسعادة املدعية العامة يف جبل 
لبنان القاضية غادة عون سببت 
النيابي  للمجلس  كبريا  إحراجا 

وللسادة النواب مجيعا«.
وسأل: »ملاذا هذا االحراج، الن 
أساس  على  قائم  تفكرينا  كل 
كيفية صيانة القضاء وحتصينه 
واحلفاظ على هيبته، النه املدخل 
احلقيقي الذي يؤدي اىل اعادة 
وضع البلد على السكة السليمة، 
اال انه من املبكر جدا ان نناقش 
االدانة،  عدم  او  االدانة  مسألة 
اىل  الطلب  يأتي  ان  بانتظار 
اىل  فيصار  النيابي  اجمللس 
دراسة  الشأن،  يف  التحقيق 
الفعل،  وردة  الفعل  الظروف، 
ذلك،  اىل  أدى  الذي  واالمر 
ويبنى على الشيء مقتضاه يف 

حينه«.
اليت  االخرى  »القضية  وتابع: 
وأساسية،  مركزية  مسألة  هي 
سلوم  هدى  العامة  املديرة  ان 
اليت أحيلت اىل قاضي التحقيق 
ومت توقيفها مبوجب ادعاء جبرم 
حنن  أمر  املشروع،  غري  االثراء 
وكمحامني،  كنواب  فقط  ليس 
متناهية  بدقة  مفتوحة  العيون 
اليت  االثباتات  جدية  لدراسة 
جعلت من امكانية الظن والشبهة 
املدعية  جعلت  درجة  اىل  ترتفع 
يف  التوقيف  قرار  تأخذ  العامة 

مفتوحة  العيون  املسألة.  هذه 
جدا ونطالب التفتيش القضائي 
يتعاطى  بأن  برمته  والقضاء 
درجات  بأعلى  املسألة  هذه  مع 
املسؤولية، الن ثبوت االتهامات 
االتهامات  هذه  ترقى  ان  او 
ميكن  مستوى  اىل  واالثباتات 
القاضي من الشك أمر ضروري 
لتوقيف امرأة تلعب دورا اداريا 
اللبنانية،  االدارة  يف  متقدما 
تسلية  مسألة  ليست  املسألة 
الدولة  يف  عام  مدير  توقيف 
عن  النظر  بصرف  اللبنانية، 
عدم  او  االذن  أخذ  الشكليات، 
عن  النظر  بصرف  االذن،  اخذ 
االثراء  قانون  االخرى،  الشكلية 
اذا كان قد حقق  املشروع  غري 
معها به او ال، هذه تفاصيل«.

هدى  لي،  »بالنسبة  وقال: 
سلوم خارج التوقيف الن النيابة 
العامة مل تعط اذنا ملالحقتها أو 
توقيفها وهذا أمر أخطر بالنسبة 
لي من توقيفها، وبالتالي تكون 
نريد  حنن  بريئة،  احلقيقة  يف 
احلقيقة يف هذا الشأن والتثبت 
من االثباتات اليت جعلت املدعية 
العامة تأخذ القرار الذي أخذته، 
لذلك انا اناشد القضاء، جملس 
ثقة  لنا  الذي  االعلى  القضاء 
جملس  رئيس  فيه،  مطلقة 
القضاء االعلى وثقتنا به ترتقي 
كما  جدا  متقدمة  مستويات  اىل 
يضع  ان  اللبناني،  العام  الرأي 
هذه  املسألة،  هذه  ويتابع  يده 
املسألة دقيقة النه على نتائجها 
القضاء  مسعة  ايضا  تتوقف 
بشكل  يعنينا  الذي  وهيبته 

اساسي ورئيسي ومركزي«.

الفرزلي: حادثة حبيش عون سببت 
إحراجا للمجلس وأناشد جملس القضاء 

متابعة مسألة سلوم الدقيقة

دميا  الدكتورة  النائب  اعتربت   
»اقرار  ان  بيان،  يف  مجالي 
واهليئة  الفساد  مكافحة  قانون 
خالل  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
يعترب  النيابية،  اللجان  جلسة 
حتويل  باجتاه  جادة  خطوة  اول 
اىل  الفساد  مكافحة  شعارات 
آليات تطبيقية تكشف الفاسدين 
وتوقف  املرتكبني  وتردع 
االتهامات جزافا يف حق البعض 
البعض  حبق  االدعاءات  وتثبت 

اآلخر«.
انتخاب  »اقرار  ان  اىل  ولفتت 
يف  العضوين  القاضيني 
اجناز  القضاة  قبل  من  اهليئة 
مبدأ  لتطبيق  امل  بادرة  يشكل 

االنتخاب يف السلطة القضائية، 
جملس  تشكيل  لناحية  خصوصا 
هذه  لتصبح  االعلى  القضاء 
السلطة مستقلة متاما عن باقي 

السلطات«.
مواكبة  اىل  »اللبنانيني  ودعت 
جلانا  النيابي  اجمللس  عمل 
باجتاه  والدفع  عامة  وهيئة 
التسريع يف اقرار كل القوانني 
املماثلة واملكملة لقانون مكافحة 
اصالح  الن  وتطبيقها،  الفساد 
خالل  من  يبدأ  الدولة  ادارات 
عن  الرادعة  النصوص  وضع 
خالل  من  وتطبيقها  الفساد 
يف  املعنية  واالجهزة  اهليئات 

هذا الشأن«.

مجالي نوهت باقرار قانون مكافحة الفساد

دانت »هيئة علماء بريوت« يف 
مع  التطبيع  أشكال  »كل  بيان 
لفلسطني«،  الغاصب  الكيان 
التواصل  هذا  »أن  معتربة 
القتلة  هؤالء  مع  املخزي 
املغتصبني لألرض وللمقدسات 
للتضحيات  خيانة  فيه  أمر 
ميكن  وال  باحلقوق،  وتفريط 
لألمة أن تقبل العيش مع هذه 

الغدة السرطانية«.

رجل  »مشاركة  البيان  ودان 
األمني  علي  السيد  الدين 
التطبيعي  املؤمتر  هذا  يف 
مسيئا  ونعتربه  املرفوض، 
بذل  اليت  اإلسالمية،  للقضية 
الشهداء،  آالف  أجلها  من 
للمبادىء  خمالفا  نعتربه  كما 
جيرم  الذي  والقانون  واألخالق 
وخمالفا  التطبيع  أشكال  كل 

لكل علمائنا«. 

هيئة علماء بريوت: الدانة مؤمتر 
التطبيع مع العدو الصهيوني
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واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  برئاسة  جلسة 
وزيري  حضور  يف  كنعان، 
حكومة  يف  واالعالم  املالية 
حسن  علي  األعمال  تصريف 
والنواب:  اجلراح،  ومجال  خليل 
اسعد درغام، سيمون أبي رميا، 
سليم عون، شامل روكز، االن 
عون، حكمت ديب، حسن فضل 
ابي  ادي  حناس،  نقوال  اهلل، 
ادكار  البستاني،  فريد  اللمع، 
خليل،  أبي  سيزار  طرابلسي، 
سعادة،  سليم  اهلل،  عبد  بالل 
ايوب محيد، مجيل السيد، حممد 
ابراهيم  فياض،  علي  خواجة، 
حممد  شري،  أمني  املوسوي، 
احلجار، ياسني جابر، علي عمار، 
زعيرت،  غازي  الدين،  عز  حسن 
دميا مجالي، حسني احلاج حسن، 
طرابلسي،  عدنان  بزي،  علي 
هاشم،  قاسم  الطبش،  روال 
عناية  حلو،  اخلليل، هنري  أنور 
عز الدين، طارق املرعيب، جورج 
عدوان، ايلي الفرزلي وميشال 
يف  الواردات  مدير  معوض، 
احلاج  لؤي  املالية  وزارة 
يف  املوازنة  مديرة  شحادة، 
وزارة املالية كارول أبي خليل، 
املدير االداري يف وزارة الدولة 
لشؤون التنمية االدارية هنادي 
وزير  مكتب  مديرة  رضوان، 
مستشار  خليل،  رانيا  املالية 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزيرة 
مدير  احلاج،  رازي  االدارية 
لشؤون  الدولة  وزيرة  مكتب 
جبور،  رامي  االدارية  التنمية 
يف  الفين  التعاون  وحدة  مدير 
التنيمة  لشؤون  الدولة  وزارة 
مدير  عسرواي،  ناصر  االدارية 
يف  الصلبة  النفايات  مشروع 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزارة 

اإلدارية حممد بركة.
كنعان

بعد اجللسة، قال كنعان: »كان 
اليوم  تكون  ان  املفرتض  من 
موازنة  لنقاش  اخلتامية  اجللسة 
من  انتهينا  وقد   .2020 العام 
واالعتمادات  القانون  مواد 
واإلدارات،  الوزارات  كل  يف 
واقرينا يف جلسة اليوم موازنيت 
والدولة  االجتماعية  الشؤون 
لشؤون التنمية اإلدارية بالرغم 
الوزيرين  حضور  عدم  من 
املعنيني. والتوجه كان بالتعاون 
والتفاهم مع كل الزمالء النواب، 
مبن فيهم الزميل جورج عدوان، 
يف  املوازنة  نقاش  باستكمال 
ويف  االستثنائي،  الظرف  هذا 
جتاه  الكبرية  مسؤوليتنا  ضوء 
املوازنة  تشكله  ملا  املواطنني، 
للمجتمعني  حياة  اشارة  من 
تسيري  ومن  والدولي  احمللي 

ألمور املواطنني«.
واشار اىل »اقرار كل املوازنات، 
ليبقى البت بالتخفيض يف جلسة 
تعقد الثلثاء املقبل، بعد ورود 
ايضاحات وتقارير واجابات من 
واجلدية  واإلدارات.  الوزارات 
اليت نعمل على اساسها تتطلب 
املستندات.  هذه  يف  التدقيق 
اليومني  سنخصص  لذلك، 
املهمة،  هذه  الجناز  املقبلني 
على  الثلثاء  جلسة  يف  وبتها 

ضوء االيرادات اجلديدة«.

عنه  حكي  »ما  أن  اىل  ولفت 
باألمس يف مؤمتر باريس لناحية 
ضرورة ان تكون هناك موازنة 
وعملنا  هدفنا  هو  موثوقة، 
والتدقيق  املال،  جلنة  يف 
لتحقيق  هو  به  نقوم  الذي 
موازنة  ومشروع  الغاية.  هذه 
احلكومة يعدل يف اللجنة، وقد 
زودنا معالي وزير املالية اليوم 
املتوقعة،  اجلديدة  بااليرادات 
بها  مررنا  اليت  للظروف  وفقا 
يف اخلمسني يوم املاضني منذ 

17 تشرين األول«.
»وحبسب  أنه  كنعان  واوضح 
هناك  املالية،  وزير  ذكره  ما 
يف   %40 بنسبة  اخنفاض 
خطري  امر  وهو  االيرادات، 
ينعكس على كل النسب. لكن 
بعض توقعات احلكومة ال تزال 
قائمة، وهو ما سيدرس بعناية 
ايرادات  جانب  اىل  وتدقيق، 
الوضع  وهذا  متوقعة.  أخرى 
السياسي،  بالوضع  مرتبط 
بني  ختتلف  احملققة  والنتائج 
وجود حكومة وعدمها، ويفرتض 
األخذ  املوازنة  بت  وأثناء  بنا 
وحتسب  االحتماالت  بأسوأ 
املأزوم،  الوضع  استمرار 
مقتضاه  الشيء  على  للبناء 
املالية  والسياسات  بالنفقات 
والتخفيضات وهو ما سينعكس 

على نسبة العجز«.
وأكد أن »التخفيض الذي نطرحه 
ويصل اىل 543 مليار لرية ليس 
غوغائيا او سياسيا، بل خيضع 
باملستندات  الالزمة  للتربيرات 
كل  درسنا  وقد  والوثائق، 
جلهة  ومؤسسة،  ووزارة  ادارة 
ال  باعتمادات  االستمرار  عدم 
حاجة هلا، او مل تصل لألهداف 
اليت رصدت من أجلها وحتولت 
والتدقيق  انفاق غري جمد.  اىل 
عالية  درجة  بلغ  به  قمنا  الذي 
من القساوة بالتكامل مع دوائر 
الدولة، وعلى اجلميع ان يقتنع 
باالنفاق يف  بند يتعلق  اي  ان 
وزارة او ادارة او مؤسسة عامة 
التربيرات  مع  يرتافق  ان  جيب 

الالزمة«.
النيابي  »اجمللس  أن  أكد  كما 
يسري  يقرره  وما  نفسه  سيد 
القوانني  واحرتام  اجلميع،  على 
بل  اختيارية  عملية  ليس 
دولة  يريد  ومن  الزامية، 
القانون واملؤسسات ان حيرتم 
القانون، )ومش ميرق من حدو 

كنعان: سنقاوم ماليا ومؤسساتيا ومراجعة نهائية الثالثاء 
وختفيض الـ 543 مليار لرية ليس غوغائيا او سياسيا

ويسلم عليه ويكفي طريقو(«.
املدني،  الدفاع  ملف  وعن 
املال  جلنة  ب«أن  كنعان  ذكر 
هذه  أثارت  من  هي  واملوازنة 
اثرتها شخصيا.  وقد  املسألة، 
ويف ضوء اإلجابات اليت وردت 
ووزارة  الداخلية  وزارة  من 
املالية، تبني ان هناك 100 مليار 
السنوي  واملبلغ  االحتياط،  يف 
املطلوب لتثبيت عناصر الدفاع 
املدني هو 50 مليار لرية، لكن 
مطلوبة.  التمويل  استمرارية 
هو  اليوم  يدرس  فما  لذلك، 
يف  االستمرارية  تأمني  كيفية 
السنوات املقبلة واعطاء عناصر 
الدفاع املدني حقوقهم، آخذين 
وتضحياتهم  حقوقهم  باالعتيار 
خطوة  اي  خنطو  ان  دون  من 

باجملهول«.
كلية  اساتذة  مستحقات  وعن 
الفنون الفرع الرابع يف اجلامعة 
اللبنانية، قال كنعان: »وردني 
رئيس  من  خطي  جواب  اليوم 
بي  واتصل  اللبنانية،  اجلامعة 
الرتبية، واطلعاني  معالي وزير 
على ان امللف بات لدى ديوان 
املستحقات  وان  احملاسبة، 
وهو  امللف،  اجناز  فور  ستدفع 
أناشد  لذلك  به.  اقبل  مل  ما 
ديوان احملاسبة بأن تتم االجابة 
ينتظرون  االساتذة  ألن  فورا، 
 ،2016 العام  منذ  حقوقهم 
والبريوقراطية ال جيب ان تؤخر 
حقوقهم، واملطلوب ان حيصلوا 
األعياد.  قبل  مستحقاتهم  على 
واملبلغ املعلق بالنسبة للجامعة 
للتعاقد  بالنسبة  كبري  اللبنانية 
والصيانة، الجناز موضوع كلية 
واساتذة  الدكوانة  يف  الزراعة 
اجيابي  واملسار  الفنون.  كلية 

لكنه يتطلب همة أكرب«.
وزارة  اىل  »بالنسبة  اضاف: 
الشؤون االجتماعية، ويف ضوء 
ما امسعه عن اجلميعات والتقصر 
كنا  بعضها،  منه  يعاني  اليت 
وزير  معالي  حضور  نتمنى 
الشؤون االجتماعية جلسة اليوم 
ليدافع عن هذه الوزارة املهمة 
الناس  مستحقات  وعن  جدا 
رقبتنا،  يف  امانة  هم  الذين 
ونقوم بواجبنا الوطين جتاههم. 
وزارة  موازنة  ان  الحظت  وقد 
عن  زيادة  شهدت  الشؤون 
البنود،  كل  املاضي يف  العام 
وقد  كافية.  تكون  ال  قد  وإن 
ملعالي  بشأنها  كتبا  ارسلنا 

اجابات  على  للحصول  الوزير 
املقبل،  الثلثاء  وبتها  حوهلا، 
وهناك اولوية بالتعاطي معها، 
لكن شرح اهدافها وسياساتها 
بتقارير  الوزارة  اجوبة  يتطلب 
للمواطن  خدمة  مفصلة 

واجملتمع«.
وشكر كنعان »كل النواب الذين 
شاركوا يف اجتماعات جلنة املال 
يف هذه املدة القياسية، العطاء 
واخلارج.  للداخل  جدية  اشارة 
جديني  حنن  ندرسه  رقم  وكل 
فيه، واؤكد انين لن اوقع على 
املال  للجنة  النهائي  التقرير 
قبل التأكد من كل رقم وايراد 

ونفقة«.
وعن قطوعات احلسابات، أعلن 
»اىل  رسالة  وجه  انه  كنعان 
شأنها،  يف  احملاسبة  ديوان 
الساعات  يف  متوقعة  واالجابة 

املقبلة«.
يف  جديدة  ضرائب  وعن 
ضرائب  »ال  ان  أكد  املوازنة، 
لنا  وكان  املوازنة،  يف  جديدة 
هذا  يف  ثغرة  أي  من  موقف 

اخلصوص«.
واشار كنعان اىل »ورود رسالة 
تطالب  اليت  املستشفيات  من 
وردتين  وقد  مبستحقاتها، 
من  طلبتها  اليت  التفاصيل 
بها  للبت  العامة  الصحة  وزارة 

الثلثاء املقبل«.
احلالية،  املوازنة  وصفه  وعن 
استثنائية  موازنة  »هي  قال: 
تقول  والدولة  حياة،  واشارة 
موجودة،  انها  خالهلا  من 
بشكل  يعمل  النيابي  واجمللس 
ألي  نستسلم  ولن  جدا،  جدي 
قدر او شائعات او واقع، ولن 
أو  االنهيار  يف  أكنا  نستسلم 

على حافته«.
ماليا  »سنقاوم  كنعان:  وختم 
البلد  حلماية  ومؤسساتيا 
بالفعل  ومواطنينا  واالقتصاد 
ليست  وجلساتنا  بالقول،  ال 
السياسات  وكل  شكلية، 
أمام  تسقط  واالنقسامات 
حيتاجون  الذين  ناسنا  واقع 
الينا اليوم، ومن غري املسموح 
احزاب  على سياسات  االختالف 
حزبية  مصلحة  اي  وتغليب 
وطائفية وسياسية على مصلحة 
االنقاذ،  على  وقادرون  لبنان، 
بهذا  اجلميع  يفكر  ان  شرط 
املماحكات  من  بعيدا  التوجه 

وتسجيل النقاط«.

كنعان يتحدث خالل الجلسة

استقبل رئيس جملس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية يف 
عني التينة وزير اخلارجية يف حكومة تصريف االعمال رئيس التيار 
الوطين احلر جربان باسيل. ومت يف خالل اللقاء الذي انضم اليه 
وزير املال يف حكومة تصريف االعمال علي حسن اخلليل، عرض 

للتطورات السياسية.
وغادر باسيل من دون االدالء بأي تصريح .

بري التقى باسيل وعرضا التطورات السياسية

انطاكية  بطريرك  ترأس   
وسائر املشرق للروم امللكيني 
العبسي  يوسف  الكاثوليك 
ملطارنة  الشهري  االجتماع 
العامني  والرؤساء  الطائفة 
املقر  يف  العامات  والرئيسات 
البطريركي يف الربوة وتدارسوا 

شؤونا كنسية ووطنية.
بيان  يف  اجملتمعون  وأسف 
حصول  »لعدم  االجتماع،  إثر 
اإلستشارات النيابية يوم اإلثنني 

املاضي كما كان مقررا«. 
امللف  عن  »املسؤولني  ودعوا 
إىل  التطلع  اىل  احلكومي 
إىل  ال  للبالد  العليا  املصلحة 
وشخصية  حزبية  خاصة  مصاحل 
تأليف  يف  واإلسراع  وسواها 

احلكومة«.
»املنتفضني  دعمهم  وأعلنوا 
من  الشارع  يف  املتواجدين 
بإنهاء  واملطالبني  األعمار  مجيع 
الفساد وبالعمل على خلق لبنان 
بعيدة  نظيفة  بذهنية  جديد 
واحملاصصات  الطائفية  عن 
»نداء  على  وأثنوا  الفئوية«. 
كلمته  موجها  فرنسيس  البابا 
»إىل سكان أرض األرز النبيلة« 
والشبان  الشابات  داعيا 
وهي  مبطالبهم  التمسك  اىل 
من  لبنان  إلنقاذ  الوحيد  األمل 

حمنته«.
االقتصادية،  األزمة  وعن 

»حكومة  اجملتمعون  دعا 
ممارسة  إىل  األعمال  تصريف 
»بدور  متمسكني  صالحياتها«، 
األسعار«  مبراقبة  احلكومة 
املختصة  »اإلدارات  ومطالبني 
عدم  جلهة  بعملها  بالقيام 
التالعب فيها مما يفقر اللبنانيني 
وحيرمهم لقمة عيشهم«. ودعوا 
األخوة  »تعزيز  إىل  املواطنني 
بأخيه  منا  كل  ليهتم  بينهم 
قبل نفسه ليبقى لبنان«، وإىل 
ووطنهم  بأرضهم  »التمسك 
وعدم اإلنكباب على اهلجرة اليت 
تفرغ البالد، فاحملنة ال بد وأن 
متر بتكاتفنا وتضامننا«. كذلك، 
لتحمل  الكربى  »الدول  دعوا 

مسؤولياتهم جتاه لبنان«.
وختم البيان: »إنه زمن امليالد. 
دعا اآلباء ألن نتحضر هلذا العيد 
أبعاد  ونعيش مع طفل املغارة 
التجسد املقدس. هناك بساطة 
إىل  يدعونا  ويسوع  اإلجنيل 
البساطة يف احلياة. أمام املغارة 
مشاكلنا.  مجيع  حنل  أن  ميكن 
يريد  وال  أجلنا  من  أتى  يسوع 
مجيع  حنل  هكذا  لنفسه.  شيئا 
لذواتنا.  شيئا  نطلب  أال  عقدنا 
لآلخرين.  هو  ما  أوال  ونطلب 
لنعزز  املناسبة  من  فلنستفد 
املغارة  دعاء طفل  أخوتنا. هذا 
يف امليالد. أعاد اهلل علينا مجيعا 

هذه املواسم باخلري والربكة«.

املطارنة الكاثوليك: للتطلع 
اىل مصلحة لبنان العليا ال اىل 

مصاحل خاصة

الدكتور  السابق  النائب  رأى 
أنه  تصريح،  يف  نقوال  نبيل 
يف  الطائف  ضرب  أن  »بعد 
دور  إلغاء  خالل  من  الصميم 
وتسمية  النيابي،  اجمللس 
مفيت  قبل  من  احلكومة  رئيس 
اجلمهورية عبد اللطيف دريان مل 

يعد هناك منطق للدولة«.
ولفت اىل أن »الذين يطالبون 
نسمع  مل  الطائفية،  بدولة 
بهذا  يقبلون  وهل  أصواتهم 

املنطق؟«.
امتنى  شخصيا  »انا  وقال:   
وكل  احلر،  الوطين  التيار  على 
يقاطع  أن  بالدولة  يؤمن  من 
اجلميع  وليتحمل  حكومة،  هكذا 

مسؤولية ما حدث«.
ال  نشارك  أال  »أمتنى  وختم: 
من  وكل  تأليفا،  وال  تكليفا 
يريد ما يسمى حكومة تكنوقراط 
ما  ملعرفة  املعجم  يراجع  أن 

تعنيه هذه الكلمة«. 

نقوال: أمتنى أال نشارك ال تكليفا وال 
تأليفا

التنمية  »كتلة  عضو  رأى 
والتحرير« النائب علي عسريان، 
االول،  امس  له،  تصريح  يف 
ملساعدة  تسعى  الدول  »ان 
نفسه،  يساعد  ال  ولبنان  لبنان 
وماذا بعد وكيف لنا ان نطلب 
من  نتمكن  ال  وحنن  املساعدة 
ان  مؤكدا  أنفسنا«،  مساعدة 
النظر يف  »اجلميع مدعو العادة 
وشعبه  الوطن  مساعدة  كيفية 
على  معقود  واالمل  ومؤسساته 

البالد  يف  املسؤولني  حكمة 
كافة«.

لنجد  مدعوون  »اننا  وقال: 
فيه  ملا  لبنان  لنجدة  طريق 
مصلحة اوالدنا واحفادنا، اليوم 
احللول  اجرتاح  مبكان  احلكمة 
بعضنا  بني  والتقارب  والتنازل 
لبنان  مصلحة  الن  البعض 
الضمائر  كل  تستصرخ  العليا 
احللول  الجياد  جبد  للعمل  احلية 

لالزمات واملشاكل كافة«. 

عسريان: املصلحة العليا تستصرخ الضمائر 
احلية الجياد احللول لالزمات
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اجلمهورية  رئيس  واصل   
العماد ميشال عون لقاءاته قبل 
يف  اخلميس  االول  امس  ظهر 
متابعته  اطار  يف  بعبدا،  قصر 
اليت  واملشاورات  االتصاالت 
جيريها ملعاجلة االوضاع الراهنة، 

ال سيما منها الوضع احلكومي.
واستقبل يف هذا االطار رئيس 
اللبناني«  الدميوقراطي  »احلزب 
ووزير  ارسالن  طالل  النائب 
حكومة  يف  النازحني  شؤون 
تصريف االعمال صاحل الغريب، 
واجرى معهما جولة افق تناولت 

املستجدات االخرية.

ارسالن
ارسالن  ادىل  االجتماع،  بعد 
بتصريح اىل الصحافيني، فقال: 
»كان اللقاء مناسبة للتداول مع 
فخامة الرئيس باالمور املطروحة 
واملتعلقة  احمللية  الساحة  على 
رأينا  وابدينا  احلكومة.  بتشكيل 
خص  ما  يف  لفخامته  بوضوح 
مسألة  حول  واملضمون  الشكل 
من  احلكومة.  رئيس  تسمية 
التسمية  فأن  الشكل،  حيث 
وفق الطريقة اليت حصلت فيها، 
الئقة  غري  ملطفة،  بكلمة  هي، 
وال متت اىل الروحية الدستورية 
البلد.  يف  املتبعة  القانونية  او 
وتاليا، فإن االمر يشكل سابقة 
خطرية اذا ما اردنا االعتماد على 
هذا االسلوب لتطبيق ما يسمى 

بني هاللني: امليثاقية«.
على  بداية  »لنتفاهم  اضاف: 
تعطي  هي  امليثاقية.  معنى 
للشخص  املذهبية  الشرعية 
املكلف، امنا ال تعطيه حتت هذا 
الشعار حق تأليف احلكومة، سواء 
كانت من 10 أم 14، أم 24، أم 
ان  وزيرا. من هنا ال جيب   30
يتم التالعب على هذا املوضوع 

او تدوير الزوايا حوله«.
ولفت اىل أن »ليس هناك من 
الرئيس  ان  مبدأ  حول  خالف 
سعد احلريري ميثل االكثرية عند 
اخواننا يف الطائفة السنية. هذا 
موقف  اىل  يكن حباجة  االمر مل 
هناك،  من  أم  هنا  من  نسمعه 
الكالم  لكن  معروفا.  كونه 
بهما  صدرا  اللذين  والشكل 
مستوى  على  باخلري  يبشران  ال 
الدستورية  النصوص  تطبيق 
املؤسسات  واحرتام  البلد  يف 

الدستورية فيه«.
بالضبط  نتفهم  »دعونا  وتابع: 
الداخلية  الساحة  على  جيري  ما 
يوما.  اخلمسني  قرابة  منذ 
طلبات  وله  قام  حراك  هناك 
ال  جيوز  وال  وصرحية  واضحة 
ان  بعيد  من  وال  قريب  من 
نراها  ال  كأننا  ونتصرف  نكابر 
ومبفهومي،  بها.  نشعر  مل  أو 
ان  ميكن  احلراك  مطالب  فإن 
تتلخص بأمرين: الدولة املدنية 
اليت يطالب بها فخامة الرئيس 
وطالبنا بها حنن ألكثر من مرة 
احلوار  طاوالت  خمتلف  على 
العام  بعد  ما  منذ  عقدت  اليت 
الفساد  حماربة  وكذلك   .2011
ما  اذا  وحنن  االصالح.  واجراء 
شئنا تطبيقهما كدولة، للتفاعل 
أن  لوجدنا  احلراك،  مطالب  مع 
واملضمون  بالشكل  حصل  ما 
احلكومة،  رئيس  بتسمية 
استباقا ألي استشارات نيابية، 
مباشرة  غري  بطريقة  يوجه  كأنه 
رسالة بأنه ضد الدولة املدنية، 
مع  يتالءم  ال  املوقف  هذا  ألن 
يكون  وهنا  املدنية.  الدولة 
احلراك،  مع  التناقض  بدأ  قد 
يف  االمر  على  نتكلم  ان  قبل 

السياسة«.
وإذ سأل: »هل املطلوب حكومة 
قال:  فعال؟«،  اختصاصيني 
مستعدون  فنحن  »تفضلوا، 
اختصاصيني  حبكومة  نقبل  ان 
لكن  الثقة،  كامل  ونعطيها 
شرط جناح هكذا حكومة هو اال 
يوما  فيها  احدهم  الباس  يتم 
عباءة سياسي ويف اليوم التالي 
كان  اذا  اختصاصي.  عباءة 
اختصاصيني،  حكومة  املطلوب 
اىل  رئيسها  من  كذلك  فلتكن 
وزرائها. تفضلوا اىل ذلك، فما 
من مشكلة يف هذا املوضوع«.

وأوضح: »هذه هي النقاط اليت 
احببت طرحها مع فخامة الرئيس 
واعطاءه رأيي يف شأنها كقوة 
سياسية وكحزب سياسي، ألنه 
علينا ان حنرتم احلراك الذي نزل 
تشرين   17 يف  الساحات  اىل 
مبطالبه  مدويا  صوته  وكان 
اللبناني  والشعب  الواضحة. 
بغض  بها،  يطالب  فئاته  بكل 
ينزل،  مل  ام  نزل  عمن  النظر 
لكننا مجيعا نعرف ان هذا الكالم 
هو  الناس  وبني  البيوت  يف 

ارسالن من بعبدا: امليثاقية تعطي الشرعية 
املذهبية للمكلف ال حق التأليف واذا املطلوب 

حكومة اختصاصيني فلتكن من رئيسها اىل وزرائها

كالم واحد، فما من احد راض، 
والتغاضي  الفساد  بسياسة  ال 
الدولة  تبقى  بأن  وال  عنها 
امكانية  اي  دون  من  هي  كما 
ولو  بذلك  التقدم  او  لتطويرها 
خبطوة. من هنا خويف الذي اعود 
حصل يف  ما  ان  عليه،  واؤكد 
احلكومة  رئيس  بتسمية  الشكل 
الدولة  باجتاه  موجهة  هو ضربة 
املدنية ألي نظام سياسي نريد 

للبنان، وهذه سابقة خطرية«.
الذي  اجلوع  »وبعد  واردف: 
واملآسي  اللبناني  الشعب  يعم 
حنن  اليت  واالقتصادية  املالية 
ان  جيب  وعمقها،  وسطها  يف 
مجيعا  لنا  درسا  األمر  يشكل 
من  التخفيف  كيفية  لنعرف 
البلد،  اليت وقعت يف  املصيبة 
شئنا ام ابينا. وحنن نأمل اخلروج 
االنهيار، لكن ذلك يتطلب  من 
حيصل  لن  وهو  الوقت،  بعض 
حتى  وال  يومني  ام  يوم  يف 
لو  وحتى  اسبوعني.  او  اسبوع 
تألفت احلكومة، فنحن حباجة اىل 
اجراءات طويلة األمد. امنا دعونا 
املكان  وهذا  ما.  مبكان  نبدأ 
جيب علينا ان نبدأ به على ارض 
مستقبلية  ورؤية  بوضوح  ثابتة 
لبنان  ألي  وصرحية  واضحة 
احلفاظ  من  نتمكن  كي  نريد، 
ودستورنا  وكياننا  هويتنا  على 
امام  كلبنانيني،  ووحدتنا 
املآسي واملصاعب اليت نتعرض 
هلا، وللدول املاحنة اليت تطالب 
حبكومة فاعلة وتعطي ثقة، فإننا 
حكومة،  هكذا  على  موافقون 
بني  ختلطها  ان  ميكن  ال  واليت 
رئيس حكومة سياسي واعضاء 
وساعة  االختصاصيني،  من 
السياسي  الثوب  نلبسها  نشاء 

أو الثوب االختصاصي«.

سفري اليونان
الدبلوماسي،  الصعيد  على 
سفري  عون  الرئيس  استقبل 
اليونان فرنشيسكوس فريوس، 
يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء 

مهمته الدبلوماسية يف لبنان.
وقد شكر الرئيس عون السفري 
اليوناني على »اجلهود اليت بذهلا 
لتطوير  لبنان  يف  وجوده  خالل 
العالقات اللبنانية - اليونانية«، 
مهمته  »التوفيق يف  له  متمنيا 

اجلديدة«.

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
سالم  متام  الرئيس  الراعي، 
السابقون:  الوزراء  يرافقه 
قزي  سجعان  درباس،  رشيد 

وحممد املشنوق.
الرئيس  صرح  الزيارة،  بعد 
هي  اليوم  »زيارتي  سالم: 
البطريرك  بركة  على  للحصول 
وطنية  مرجعية  وهو  الراعي 
يف  قيادي  ودور  مواقف  هلا 
به  مجيعا  نشتد  املرحلة  هذه 
يعطينا  مما  بالكثري  ونسرتشد 
لنتساعد  وآراء،  أفكار  من  إياه 
لتجاوز  املرحلة  هذه  يف  مجيعا 
بها  مير  اليت  الكبرية  الصعاب 

لبنان واللبنانيون«.
صعب  الوضع  »إن  وأضاف: 
ومأزوم ومعقد، ويتطلب الرتفع 
أجل  من  والتضحية  والتواضع 
مجيعا  بها  نتمسك  حلول  إجياد 
لبنان  إلنقاذ  حوهلا  ونلتف 

احلبيب.
اىل  وبسرعة  أدعو  جهيت،  من 
تأليف حكومة، وهو ليس مطلب 
فقط من أصدقاء لبنان، ولكنه 
يريد  لبناني  مواطن  كل  مطلب 
دولة  هناك  أن  اىل  يطمئن  أن 
لبنانية ترعي حاجاته، فاملطلوب 
تنفيذية  أن يكون هناك سلطة 
وصلنا  ما  مواجهة  يف  تنهض 
يكاد  وتدهور  تراجع  من  إليه 
وعلينا  كبرية،  بأخطار  ينذرنا 
قول  يف  صرحيني  نكون  أن 
مسؤولون  ألننا  املوقف  هذا 
فإن  ووطننا،  أبنائنا  جتاه 
واملالي  االقتصادي  االنهيار 
ميكن  ال  نفقه  يف  دخلنا  الذي 
اخلروج منه ببعض االجراءات من 
بإجراءات  بل  هناك،  ومن  هنا 
ستجنب  حصلت  ما  إذا  جذرية 
األسوأ.  اىل  االنزالق  لبنان 
فنحن ال خنتلف عن دول كثرية 
ونالت  مشابهة  بظروف  مرت 
نصيبها من األذى والضرر الذي 
استغرق سنوات طويلة للخروج 
اجلميع،  ندعو  هنا،  من  منه. 
اىل  املسؤولون،  مقدمهم  ويف 
مشرتكة  أرض  اىل  التوصل 
للتفاهم على تأليف حكومة ويف 

أسرع وقت«.
وتابع: »ال بد لي من أن أوجه 
حتية اىل اللبنانيني خارج الطوائف 
واملذاهب اليت كنا نعهدها يف 
عاليا  صرخوا  الذين  املاضي، 
أجل  من  الوطن  أرجاء  كل  يف 
حقوقهم وكرامتهم وعزة وطنهم 
لبنان، حتية هلم مهما صنفوهم، 
حراكا أم انتفاضة أم ثورة، فهم 
زال  وما  وكان  لبنان،  ضمري 
للبطريرك الراعي دور كبري يف 

احتضان هؤالء الشباب«.
اخواننا  اىل  »أتوجه  وختم: 
عموما  واللبنانيني  املسيحيني 
ولو  اجمليدة،  باألعياد  بالتهنئة 
الظروف،  هذه  يف  مرة  أنها 
ال  واملؤمن  مؤمنون  حنن  ولكن 

ييأس«.
املستشار الثقايف االيراني

وكان الراعي استقبل املستشار 
اإليرانية  السفارة  يف  الثقايف 
إعترب  الذي  خاميار،  عباس 
غبطة  »زيارة  أن  اللقاء  بعد 

فرتة  يف  الراعي  البطريرك 
مناسبة  كانت  اجمليدة  األعياد 
لتبادل الشؤون الثقافية ودور 
جمتمعاتنا،  يف  والثقافة  الدين 
والتحدث عن التعايش السلمي 
والوحدة الوطنية ودور األديان 
اىل  ولفت  اإلطار«.  هذا  يف 
أوضاع  غبطته  مع  »طرح  ان 

الرئيس عون مستقبال النائب طالل ارسالن والوزير صالح الغريب

سالم زار الراعي برفقة درباس وقزي واملشنوق:
 لالسراع يف تأليف حكومة جتنب لبنان االنزالق حنو 

األسوأ.. وخاميار دعا البطريرك اىل زيارة ايران

واحلوار  إيران  يف  املسيحيني 
الذي  املسيحي   - االسالمي 
اإليرانية«. اجلمهورية  تتبناه 
الراعي  البطريرك  خاميار  وشكر 
اىل  ودعاه  االستقبال  على 
»زيارة إيران واملراكز املسيحية 
أكثر  اىل  تعود  اليت  والكنائس 

من ألف عام«. 

 عقدت اهليئة التنفيذية للمجلس 
األعلى لطائفة الروم الكاثوليك، 
البطريركي  املقر  يف  اجتماعا 
البطريرك  برئاسة  الربوة،  يف 
نائب  وحضور  العبسي  يوسف 
السابق ميشال  الوزير  الرئيس 
لويس  العام  األمني  فرعون، 
فادي  الصندوق  أمني  حلود، 

مساحة واألعضاء.
جدول  اجمللس  درس  بداية، 
أعماله وأقره، ثم عرض األوضاع 
خالله  عرب  بيانا  وأصدر  الراهنة 
عن »بالغ قلقه ملا وصلت إليه 
املالية  األزمات  نتيجة  البالد 
واالجتماعية  واالقتصادية 
الناس  تواجهها  اليت  واحلياتية 
والقطاعات كافة العام واخلاص 
واالنتفاضة  سواء،  حد  على 
أمام غياب املعاجلات،  الشعبية 
السياسية  األزمة  باإلضافة اىل 
واحلكومية املتصاعدة اليت تهدد 
االستقرار اذا مل يتم إجياد خطة 
وبداية  طارئة  وحلول  إنقاذ 
تطبيق هلا قبل تفاقم األزمة«.

»احلراك  ان  اجمللس  واعترب 
من  أكثر  منذ  املستمر  الشعيب 
كثري  على  مصر  يوما،  مخسني 
من املطالب الشرعية اليت سبق 
وعلى  اجمللس  عنها  عرب  ان 
واستعادة  احملاسبة  رأسها 
آلية  ورفض  املنهوبة  األموال 
واليت  املستشرية،  الفساد 
وهي  تستمر  ان  جيوز  ال 
ملا  األساسية  املسببات  إحدى 
مع  األوضاع،  إليه  أوصلت 
احلاجة اىل اإلسراع يف تشكيل 

وخاصة  بالثقة  توحي  حكومة 
هذه  مواجهة  على  قدرتها  يف 
صارمة  خطوات  وأخذ  الظاهرة 
فيها  مبا  واحملاسبة،  للمعاجلة 
ملسؤولياتها  املصارف  حتمل 
جتاه  القانونية  وواجباتها 
واعتماد  والشركات  املودعني 

الشفافية يف عملها«.
احللول  إجياد  »إمكانية  واكد 
السريعة والطويلة املدى ضمن 
وتطبيق  الدستورية،  األطر 
صحيح لروحية امليثاق والدستور 
والقانون وتنفيذ قرارات احلوار 
وتطوير  واستكماله،  الوطين 
جملس  تأسيس  حنو  النظام 
الدولة  وحتصني  الشيوخ 
متمنيا  الدميقراطية«،  املدنية 
اجل  من  »الدول اجملتمعة  على 
األقوال  ترتجم  ان  لبنان  دعم 
يعد  لبنان مل  ان  اذ  باألفعال، 
يستطيع ان يتحمل عبء مئات 
اآلالف من النازحني والالجئني، 
وشعبه يواجه خطر االنزالق اىل 
أمنه  يهدد  الفقر  من  مستوى 
االجتماعي ودولته وخطر زعزعة 

بنيته املؤسساتية«.
وختم: »مع اقرتاب عيد امليالد 
أبناء الطائفة  اجمليد نتقدم من 
اللبنانيني  وعموم  واملسيحيني 
بعناوين  ونذكر  باملعايدة، 
الرجاء واألمل اليت حيملها العيد 
املعيشية  األوضاع  هذه  يف 
بالذات، اليت حتتاج اىل التكاتف 
والسالم  واإلنسانية  والتضامن 
لرسالة  جتسيدا  اجلميع  بني 

املسيح«.

البطريرك الراعي مستقبال الرئيس سالم

جملس الروم الكاثوليك: حلكومة تتخذ 
خطوات صارمة للمعاجلة واحملاسبة

اللطيف دريان يف  اللبنانية الشيخ عبد  استقبل مفيت اجلمهورية 
دار الفتوى، السفري املصري يف لبنان ياسر حممد علوي يف زيارة 
بروتوكولية بعد تسلم مهامه اجلديدة يف لبنان، وجرى البحث يف 
توطيد  اىل  باإلضافة  العربية  املنطقة  وأوضاع  اللبنانية  الشؤون 

العالقات األخوية بني لبنان ومصر .

دريان عرض االوضاع مع السفري املصري 
اجلديد يف لبنان
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السيد  جبيل  بنت  مفيت  رأى 
انه  بيان  يف  االمني،  مهدي 
»يف حلظات تارخيية من الصراع 
بني احلق والباطل يف منطقتنا 
يصاغ  ما  ضوء  ويف  والعامل، 
اىل  تهدف  مؤامرات  من  ألمتنا 
مزيد من التمزق وتضيع احلقوق، 
عاصمة  بالقدس  كاالعرتاف 
وصفقة  الصهيوني  للكيان 
على  القضاء  وحماولة  القرن 
والنضال  املقاومة  أشكال  كل 
الستعادة احلق املغتصب، يعلم 
التطبيع  ان  والداني  القاصي 
أشد  يصبح  األصل  احملرم يف 
فيكون  الرصاص  من  فتكا 

خنجرا يف خاصرة الشرفاء«.
ودان »بشدة مؤمتر التطبيع مع 
تنظيم  من  الصهيوني  العدو 
العرب  من  اجلدد  الصهاينة 
ان  مؤكدا  املنامة،  املنعقد يف 
»ال مكان ألي نوع من املهادنة 
أو املماألة للعدو الذي ال يزال 
ميارس الظلم والقهر واالحتالل 
سيما  ال  أمتنا،  على  واالعتداء 
واللبناني،  الفلسطيين  الشعب 
االعتداءات واالحتالل  تزال  وال 
وحشية  جرائم  من  رافقها  وما 
وصمة عار ال متحى على جبني 

مفيت بنت جبيل: التطبيع 
خنجر يف خاصرة الشرفاء

لن  كما  واإلنسانية.  التاريخ 
تضحيات  من  قابلها  ما  ننسى 
شهداء  من  أهلنا،  من  جسام 
رفضا  وأهوال،  وأموال  ودماء 

ومشوخا وإباء«.
من  الشرفاء  وقال:«ان 
أشد  يستنكرون  االمني  آل 
املعمم  حضور  االستنكار 
السيد علي االمني هلذا املؤمتر 
ومشاركته فيه حتت أي ذريعة 
أو مسمى أو عنوان«، معتربا »ان 
فعلته شكلت طعنة يف الصميم 
لشرفاء الوطن واألسرة وتنكرا 
لقيم العلماء والشهداء وتاريخ 
والنضالي،  اجلهادي  األسرة 
حممد  السيد  املفيت  من  بدءا 
األمني وجزار عكا، مرورا بالسيد 
حمسن األمني واستقالل سوريا 
بالشهيد  وانتهاء  ولبنان، 
اللطيف  عبد  السيد  السعيد 
العلماء  قوافل  وبكل  األمني 
آل  من  اجملاهدين  والشهداء 
عامل  جبل  أبناء  وعموم  األمني 
على  قضى  من  وكل  األشم 

ذات الدرب«.
وختم: »لذلك نعترب إنه ال ميثل 
إال نفسه املتلفعة بزي العلماء 

الذين هم من فعاله براء«.

 استقبل األمني العام للتنظيم 
الشعيب الناصري النائب أسامة 
صيدا،  يف  مكتبه  يف  سعد، 
الثالث  الصف  من طالب  وفدا 
الفنون  مدرسة  من  الثانوي 
صيدا   - الوطنية  االجنيلية 
القسم  عن  املسؤول  يرافقهم 
يف  مشنتف،  شادي  الثانوي 
الكردي  خالد  الدكتور  حضور 
وأمحد البين وخالد مارديين عن 

املكتب الرتبوي للتنظيم.
سعد  لتسليم  اللقاء  جاء  وقد 
نسخة من وثيقة » لبنان الذي 
أطلقها  وثيقة  وهي  نريد«، 
الطالب تتضمن »رؤيتهم للبنان 
األزمة  ظل  يف  يريدونه  الذي 
اليت تعصف بالوطن، وتتضمن 
بنودا عدة تعاجل خمتلف القضايا 
اليت تهم املواطن، وهي قضايا 
وتربوية  وبيئية  اقتصادية 

وصحية وغريها«.
عرب الطالب خالل نقاشهم بنود 
الوثيقة مع سعد عن تطلعاتهم 

أسامة سعد : بذور اجليل 
الثائر زرعت وسنحصد وطنا 

يليب طموحات الشباب
ورؤيتهم للوطن الذي يريدونه 
»يتطلعون  انهم  أكدوا  حبيث 
وال  فيه  يبقون  وطن  اىل 
يوفر  وطن  منه،  يهاجرون 

حقوقهم وحيميها«.
وأكد الطالب ان »الوثيقة اليت 
اطلقوها جاءت بعد جلسات حوار 
عدة للطالب لدعم االنتفاضة«.

بدوره، شكر سعد الطالب على 
يف  أمله  عن  وعرب  مبادرتهم 
طموحات  يشبه  وطن  »والدة 
الشباب  أن  خباصة  الشباب، 
قد  خصوصا  والطالب  عموما 
أهمية  وأكدوا  أنفسهم  أثبتوا 
الشعيب  احلراك  يف  دورهم 
أرائهم كجيل  التعبري عن  ويف 

جديد«.
وأكد أن »بذور اجليل الثائر قد 
زرعت وسنحصد يف املستقبل 
الشباب  طموحات  يليب  وطنا 
عادلة  عصرية  مدنية  بدولة 
تضمن احلقوق للمواطنني وتعزز 

قدرات الشباب وتقدرهم«. 

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رأت 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
مبقرها يف حارة حريك، برئاسة 
»مع  أنه  رعد،  حممد  النائب 
هطول الدفعة األوىل من امطار 
الدولة  تبذل  املومسية،  الشتاء 
ماء  كل  الصدئة  ومؤسساتها 
وهي  املواطنني  امام  وجهها 
بأسباب  اقناعهم  عبثا  حتاول 
يتسبب  الذي  املتكرر  التقصري 
يف  السري  حركة  بتعطيل 
الطرقات واالنفاق، وبفيضانات 
املياه اليت تتسرب اىل البيوت 
والبلدات  األحياء  بعض  يف 
األضرار  من  الكثري  خملفة 
ان  الطبيعي  ومن  واخلسائر. 
أهلية  بعدم  الشعور  يتفاقم 
املسؤولني لتولي مهام الرعاية 
والعناية باللبنانيني، وأن تنعدم 
وأن  وأهلها،  بالسلطة  الثقة 
مطالبة  الناس  حناجر  تصدح 
بلد  يف  املدنية  حقوقها  بأدنى 
مع  فيه  احلكام  معظم  يتعاطى 
انها  على  مسؤوليتهم  مواقع 

تشريف دون تكليف«.
تنهمر  »هنا  أنه  اىل  وأشارت 
األسئلة، مصحوبة بغضب عارم 
كل  وتغدو  استياء،  وبفيض 
األجوبة جمرد مسكنات المتصاص 
العالج.  تقديم  دون  من  اآلالم 
املواطنني  يدهم  الذي  الغرق 
داخل بيوتهم، هو دليل اهرتاء 
ومؤسساتها،  وسلطاتها  الدولة 
واحلل ال يرجتى إال من خالل تغيري 
جدي يف منهج السلطة وادائها. 
اللبنانيون خاضوا جتارب كثرية، 
اقناعهم  السهل  من  يعد  ومل 
تعديالت  عرب  التجارب  مبواصلة 
بالشكل مع التزام صارم بنهج 
ازاء  والالمباالة  النفعية اخلاصة 
اليوم  والوطن.  الناس  قضايا 
وقد مت تقطيع الوقت وأوصال 
الطرقات يف البالد، ووصلنا اىل 
حلظات احلسم يف تسمية رئيس 
احلكومة والتفاهم حول التشكيلة 
اجلديدة، ال بد من التذكري بأن 
التصدي للسلطة وللشأن العام 
يف البالد بات يتطلب أكثر من 
جديدة  منهجية  مضى  وقت  اي 
ومقاربة  واحلكم،  االدارة  يف 
مدروسة تالقي تطلعات الناس 
وتنهض  مشاكلهم  وتعاجل 

بالبالد إمناء وصون سيادة«.
»حرص  الكتلة  قدرت  وإذ 
رئاسة اجلمهورية على استنفاد 
مع  املسؤول  والتعاطي  الوسع 
اللحظة االستثنائية اليت تعيشها 
البالد«، رأت ان »االستشارات 
تقرر  واليت  امللزمة  النيابية 
املقبل،  االثنني  يوم  موعدها 
ستتحمل  اليت  النتيجة  ستحدد 
النيابية  والشخصيات  الكتل 
على  وانعكاسها  مسؤوليتها 

اوضاع البالد«.
السيادة  »صون  أن  وأكدت 
أهمية  ومراعاة  الوطنية، 
واعتماد  الوطين،  التماسك 
الشأن  ملقاربة  جديدة  منهجية 
واالقتصادي  واملالي  النقدي 
االجنبية،  الوصايات  عن  بعيدا 
وضمان حقوق املواطنني وعدم 
هي  بينهم،  ما  يف  التمييز 
الكتلة  ستعتمدها  اليت  املعايري 
والتأليف  التكليف  مرحليت  يف 
احلكومة  تقييم  يف  ثم  ومن 
وأدائها.  وأعضائها  املرتقبة 
وستحرص مع كل حلفائها على 
ممارسة الرقابة واحملاسبة ضمن 
من  يتيحه  وما  القانون  اطار 

اجراءات«.
باألمس  حدث  »ما  أن  واعتربت 
بعبدا،  يف  العدل  قصر  داخل 
ومكتب النائب العام االستئنايف 
يتناسب  ال  لبنان،  جبل  يف 
على  احلرص  منطق  مع  مطلقا 
يف  املؤسسات  وحفظ  القانون 
»تربأ  أنها  البالد«، مشرية اىل 
الشأن  رجال  خطاب  يصل  أن 
العام إىل هذا املستوى املؤسف 
يعرب يف  والذي  املقبول،  وغري 
الرتدي  حال  عن  أبعاده  أحد 
يف  البالد  بلغتها  اليت  العام 
ظل استقواء البعض بانتماءاتهم 
العصبية أو الفئوية على الدولة 

وقانونها ومؤسساتها«.
ب«االدعاء  الكتلة  رحبت  وإذ 
جلنة  تبنته  الذي  القضائي 
والطاقة  والنقل  األشغال 
القضاء  النيابية«، شددت على 
أن »يسارع اىل التحقيق وإصدار 
االحكام ملعاقبة املسؤولني عن 
عدم تصريف مياه االمطار، وما 
جنم عن ذلك من تعطيل حلركة 
وتضرر  الطرقات  وقطع  السري 
وبيوتهم  املواطنني  بعض 

ومصاحلهم«.
التطبيعية  »االجتماعات  ودانت 
ورجاالته  الصهيوني  العدو  مع 
تنظمها  باتت  واليت  ومؤسساته 
يف  املتهالكة  األنظمة  بعض 
منها  ال سيما  العربية،  منطقتنا 
مؤخرا  انعقادها  جرى  اليت  تلك 
برعاية واستضافة من قبل نظام 
»حضور  دانت  كما  البحرين«. 
الدين  أصحاب عمائم من رجال 
يف  األمني،  علي  السيد  أمثال 
جنبا  االجتماعات  هذه  مثل 
االسرائيلي  احلاخام  جنب  اىل 
ما  »أقل  أن  معتربة  االسبق«، 
يقال يف ذلك إنه حماباة للعدو 
وخروج عن موقف األمة التارخيي 
احملتلني  االسرائيليني  ضد 
للقانون  وحتد  لفلسطني، 
وهو  بالدنا  يف  االجراء  املرعي 
أمر يستوجب مالحقة وإحالة اىل 

القضاء«.

الوفاء للمقاومة: ملنهجية جديدة يف االدارة 
واحلكم ومقاربة مدروسة تالقي تطلعات الناس

عقيص  جورج  النائبان  عقد 
وسيزار املعلوف اجتماعا، مساء 
البيان  واصدرا  االول،  امس 
التالي: »ال يسعنا اال ان نوجه 
حتية اكبار للثائرين واملنتفضني 
منذ 17 تشرين االول املاضي، 
ولتحركاتهم  احملقة  وملطالبهم 
اليت غلب عليها الطابع السلمي 
الضغوط  كل  من  الرغم  على 
سيما  ال  هلا،  يتعرضون  اليت 
ان  ونتمنى  منها.  املعيشية 
السماع  اىل  السلطة  تسارع 
بتشكيل  بدءا  املطالب  هلذه 
حياديني  اختصاصيني  حكومة 
إنقاذ  خطة  تنفيذ  على  ينكبون 
وخنص  واقتصادي.  مالي 
بالتحية اهلنا يف زحلة والبقاع، 
تعدد  من  الرغم  وعلى  الذين 
انتماءاتهم احلزبية والسياسية، 
احرتام  مستويات  اعلى  مارسوا 

الرأي اآلخر«.
احلركة  »ان  البيان:  اضاف 
االقتصادية والتجارية يف زحلة 
هي يف ادنى مستوياتها، وقد 

وردتنا من اصحاب املؤسسات 
يف مدينة زحلة معطيات خميفة 
ان  يأملون  باالسوأ، وهم  تنذر 
فرصة  األعياد  موسم  يشكل 
اللتقاط انفاسهم، قد ال يكون 
املدى  يف  سواها  هلم  متاحا 
مجيع  نناشد  وعليه،  املنظور. 
يف  االرض  على  الناشطني 
زحلة، ال سيما القواتيني منهم، 
اخواننا  مع  الكامل  التعاضد 
التجارية  املؤسسات  اصحاب 
يف  والسياحية  والصناعية 
زحلة، يف هذه الفرتة العصيبة 
عن  االمتناع  خالل  من  بالذات، 
زحلة  وطرقات  مداخل  إغالق 
يف  للحركة  تسهيال  الداخلية 
على  اهلل  أعادها  األعياد،  فرتة 
الزحليني والبقاعيني واللبنانيني 

مجيعا يف ظروف أفضل«.
وختم: »نعلن إدانتنا ألي عمل 
احلاضرة  دعوتنا  مع  يتناقض 
التجاوب  اجلميع  من  ونأمل 
الثابت  تأكيدنا  مع  معها، 
والدائم ألحقية مطالب الثوار«. 

عقيص واملعلوف ناشدا الناشطني يف زحلة االمتناع 
عن إغالق الطرقات الداخلية تسهيال للحركة يف 

فرتة األعياد

نبه شيخ عقل طائفة املوحدين 
حسن،  نعيم  الشيخ  الدروز 
اىل »دقة املرحلة اليت مير بها 
لبنان راهنا، واليت تتطلب من 
اجلميع حتمل املسؤولية الوطنية 
تأخري  أي  جتاه  واألخالقية 
املمكنة  احللول  استنباط  يف 
لتجاوز هذه احملنة، ويف تقديم 
على كل  العليا  الوطن  مصلحة 
والسياسية،  اآلنية  املكتسبات 
املطلوبة  التنازالت  خالل  من 
تشكيل  امام  العوائق  وإزالة 
الثقة  تعيد  انقاذية  حكومة 
للوطن وأبنائه وحتد من تراجع 
االقتصادية واملالية  القطاعات 
اليت انعكست على لقمة عيش 
العائالت الفقرية واملستورة«.

والتقى الشيخ حسن اليوم يف 
دار الطائفة يف فردان، عضو 
كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
يف  وضعه  الذي  اخلليل،  أنور 
صورة األوضاع الوطنية الراهنة 
اجلارية  السياسية  واالتصاالت 

بهذا اخلصوص.

حقوقيا  وفدا  التقى  كما 
صورة  يف  وضعه  وإعالميا، 
جتاه  به  يقوم  الذي  التحرك 
الروحية  واملرجعيات  القيادات 
»التوقيفات  امساه  ما  لعرض 
املتظاهرين  مع  حتصل  اليت 
السلميني ومدتها، يف انتهاك 
فاضح لكل القوانني واألنظمة، 
وإحصاءات  صور  مبلف  موثقة 
العقل«،  لشيخ  الوفد  قدمها 
طالبا منه »رفع الصوت لوقف 
اإلنسانية  تطال  تصرفات 
املعتدي  العدالة بني  وممارسة 

واملعتدى عليه«.
واعرب شيخ العقل امام الوفد 
اليه  تؤول  »ملا  اسفه  عن 
مشددا  البلد«،  أمور  بعض 
قيمه  احرتام  »ضرورة  على 
سيما  ال  ومواطنيه،  اإلنسانية 
حبقوقه  يطالب  الذي  الشباب 
وبدولة ترعاه يف التعبري ضمن 
األطر السلمية والقانونية، منعا 
الهتزاز الثقة بني القيمني على 

السلطات واملواطنني«.

شيخ العقل : حلكومة انقاذية تعيد الثقة للوطن وألبنائه

شكر رئيس حزب احلوار الوطين 
بيان  فؤاد خمزومي يف  النائب 
على  الدولية  الدعم  جمموعة 
باريس  انعقد يف  الذي  املؤمتر 
األزمة  ملعاجلة  لبنان  ملساعدة 
االقتصادية املتفاقمة، ودعمها 
على  اللبناني  الشعب  لثورة 

الفساد.
على  اجملموعة  خمزومي  وشكر 
خطة  عرب  لبنان  اهتمامها  إيالء 
تضع املسؤولني يف لبنان أمام 
شرط  فرض  عرب  مسؤولياتهم 
عن  بعيدة  نظيفة  حكومة  قيام 
الفاسدين، وعدم ربط املساعدة 
يؤشر  مبا  باألشخاص،  الدولية 
اجلمهور  شروط  اعتماد  إىل 
الشارع  اىل  نزل  الذي  اللبناني 
يوما  مخسني  من  اكثر  منذ 

وطين  انقاذ  حكومة  وراء  سعيا 
عن  بعيدة  وخرباء  خمتصني  من 

الطبقة السياسية الفاسدة.
حتديدا  »نشكر  خمزومي:  وقال 
اميانويل  برئيسها  ممثلة  فرنسا 
ماكرون جلهوده يف رعاية هذا 
دعم  بسياسة  والتزامه  املؤمتر 
لبنان لناحية االصرار على عدم 
أي  بشخص  املساعدات  ربط 
انقاذية  بل خبطة  مكلف  رئيس 
وتتخذ  واهلدر  الفساد  توقف 
قرارات إصالحية سريعة وفاعلة، 
خصوصا ان مؤمتر الدول املاحنة 
األزمة  حقيقة  على  اليد  وضع 
واالقتصادية  املالية  اللبنانية 
الناجعة  احللول  بنجاح  وصوب 
مقررات  عرب  املطلوب  والدعم 

مهمة«. 

خمزومي شكر اجملموعة الدولية على وضع املسؤولني 
يف لبنان أمام مسؤولياتهم عرب فرض شرط قيام 

حكومة نظيفة بعيدة عن الفاسدين

»التيار  لـ  العام  االمني  اعترب 
يف  االسعد  معن  االسعدي« 
النائب  اقتحام  »ان  تصريح 
ليس  حبيش  هادي  احملامي 
جبل  يف  العام  النائب  ملكتب 
لبنان القاضية غادة عون فقط، 
بل لقصر العدل مع مرافقيه ال 
والسكوت  عنه  التغاضي  ميكن 

أو متريره وكأن شيئا مل  عليه 
ما  على  سيقضي  النه  حيصل، 
تبقى من هيبة واستقالل القضاء 
ومبدأ فصل السلطات«. وقال 
السياسية  القوى  كانت  :«اذا 
االصالح  فعال  تريد  احلاكمة 
فعليها قبل كل شيء أن تعزز 
استقالل القضاء وعمل السلطة 

التيار االسعدي: لتعزيز استقالل القضاء
القضائية وتطبيق قانون االثراء 
غري املشروع وغريه من القوانني 
اليت جيب أن تقر وتأخذ طريقها 

اىل التنفيذ«.
باريس  اجتماع  »ان  واعترب 
وشروطه  بامتياز  سياسي 
بشكل  عنها  عرب  احلقيقية 
االمريكي  اخلارجية  وزير  واضح 

حكومة  تشكيل  اىل  دعا  الذي 
ومراقبتها، وال يكون حزب اهلل 

مشاركا فيها«.
وأكد »أن تشكيل احلكومة بعد 
التكليف جار على قدم وساق اذا 
مل حيدث أي تطور خطري، وأن 
االستشارات  ملوعد  تأجيل  ال 

النيابية االثنني املقبل«.
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ثقة  أن  دراسة  اظهرت 
األسرتاليني حبكومتهم هي يف 
أدنى مستوياتها التارخيية، وأن 
بات  األسرتالي  الشعب  اهتمام 
التغيرّ  قضية  على  أكثر  منصبا 

املناخي.
بشأن  الدراسة  وتوصلت 
لعام  األسرتالية  االنتخابات 
األسرتالي  الناخب  أن   2019
الذي يواجه اجلفاف والفيضانات 
وحرائق الغابات املتزايدة أصبح 

مهتما بالبيئة أكثر.
وكان تباطؤ النمو االقتصادي يف 
أسرتاليا القضية األبرز للناخبني 
اليت  الربملانية  االنتخابات  خالل 
بها احلزب  مايو وفاز  جرت يف 
الليربالي برئاسة رئيس الوزراء 

احلالي سكوت موريسون.
أن  احلديثة  الدراسة  وكشفت 
واحدا من كل 5 ناخبني يرى أن 
البيئة أو التغي املناخي ميثالن 

أكرب مشكلة تواجه البالد.
الناخبني  ثقة  اخنفضت  كما 
ما  واحلكومة،  بالسياسيني 
من  بالضيق  شعورا  يعكس 
يف  يظهر  السياسية  الطبقة 
الدميقراطيات  من  العديد 

املتقدمة.
بها  قام  اليت  الدراسة  وقالت 
سيدني  جامعة  يف  أكادمييون 
األسرتالية  الوطنية  واجلامعة 
إىل  باحلكومة  الثقة  »وصلت 
مع  هلا،  قياسي  مستوى  أدنى 
أنه  يعتقدون  فقط  باملئة   25
بالسياسيني  الوثوق  باإلمكان 

فيها«.
باملئة   56 »يعتقد  وباإلمجال 
احلكومة  أن  األسرتاليني  من 
تعمل من أجل حفنة من املصاحل 
الكبية، بينما يعتقد 12 باملئة 

حكومة أسرتاليا يف ورطة..
فقط أن احلكومة تعمل من أجل 

مجيع الناس«.

بدء  على  تقريبًا  شهر  مضى 
تلتهم،  اليت  اهلائلة  احلرائق 
مساحات  توقف،  دون  ومن 
واألحراج  الغابات  من  شاسعة 
يف  الزراعية  واملناطق 
من  أسابيع  سبقته  أسرتاليا، 
حرائق الغابات بدأت منذ مطلع 
على  واستمرت  األول  تشرين 

فرتات متقطعة.
عن  النامجة  الصحية  األضرار 
كثيف  بدخان  األجواء  تلوث 
مستمرة، وقد جتاوزت مساحات 
املليون  احملروقة  األرض 

هكتار.
احرتقت  اليت  املساحات  معظم 
واملنازل اليت أتت عليها النيان 
والييْت  يف  اآلن  حتى  هي 
وكوينزالند،  ويلز  ساوث  نيو 
مشلت  احلرائق  أن  حني  يف 
أسرتاليا  جنوب  والييْت  أيضًا 
أقل  بدرجات  وإن  وفيكتوريا، 

حدًة.
يعتربون  البيئيون  الناشطون 
العالمات  من  هو  جيري  ما  أن 
اجلديدة على تغيرُّ املناخ، فيما 
ترى احلكومة الفدرالية احملافظة 
كونها  تتعدى  ال  املسألة  أن 
باكرًا هذه  أتى  للحرائق  مومسًا 

السنة.
لكن هناك من يتحدث عن نظرية 
هذه  حيصل.  ما  يف  مؤامرة 
tottnews. النظرية نشرها موقع
بالتحقيقات  املتخصص   com

واالستقصاءات الصحافية.

احلرائق قد تكون مربجمة لبناء قطار سريع و8 مدن ذكية
معظم  أن  التحقيق  يف  وجاء 
وتلك  اآلن  املندلعة  احلرائق 
التهمت  بعدما  ُأمخدت  اليت 
تقع على  واليابس«،  »األخضر 
من  للقطار  سريع  خط  طول 
مدينيْت  بني  إنشاؤه  املقرتح 
ملبورن يف اجلنوب وبريزبن يف 
الشمال. وقد ورد هذا االقرتاح 
يف خطة متكاملة وضعتها شركة 
باسم  اختصارًا  ُتعرف  أسرتالية 
للحكومة  متها  وقدرّ  CLARA

الفدرالية يف العام 2017.
ما  بناء  اخلطة  هذه  وتلحظ 
ى بثماني مدن ذكية جديدة  ُيسمرّ
على امتداد خط القطار السريع 
كيلومرت،   2500 بطول  املقرتح 
على أن يرتاوح عدد سكان كلٍّ 
ألف   200 بني  املدن  هذه  من 

و600 ألف نسمة.
وتتماشى هذه اخلطة مع برنامج 
مدن  إلنشاء  املتحدة  األمم 
منوذجية مستدامة يف كل أحناء 

العامل حبلول العام 2030.
هذا  كشفه  ما  صحرّ  إذا 
التحقيق الصحايف، فإن معظم 
والزراعية  احلرجية  املساحات 
وجه  يف  تقف  اليت  والسكنية 
تكون  السريع  القطار  خط 
سكك  ملد  جاهزة  أصبحت  قد 
للسكان  ُيسمح  ولن  احلديد، 
بل  ممتلكاتهم،  إىل  بالعودة 
سوف يتم إغراؤهم للعيش يف 
املدن الذكية اليت سُتبنى على 

امتداد هذا اخلط.

وزراء  رئيس  ابنة  قالت 
هوك،  بوب  السابق،  أسرتاليا 
يف  لالغتصاب  تعرضت  إنها 
الثمانينات، ولكن والدها طلب 
حتى  القضية  على  التكتم  منها 
ال تؤثر على مشواره السياسي.
عن  ديلون،  روزلني  وكشفت، 
قضائية  وثائق  يف  احلادثة 
ديلي  نيو  موقع  عليها  اطلع 

األسرتالي.
وتقول إنها تعرضت لالغتصاب 
النائب  لنديريو،  بيل  قبل،  من 
يف حزب العمال الذي ينتمي إليه 

والدها. وقد تويف الرجالن.
من  البالغة  روزلني،  ورفعت 
عاما، دعوى قضائية   59 العمر 
ماليني   4 مببلغ  فيها  تطالب 

دوالر من أمالك والدها.
إن  موثقة  شهادة  يف  وقالت 
كانت  عندما  اغتصبها  لنديريو 
والدها  تعمل يف مكتبه. وكان 
زعيما  ليصبح  يسعى  وقتها 

حلزب العمال.
أنها  تصرحياتها  يف  وتضيف 
تعرضت لالعتداء اجلنسي ثالث 

مرات.
ويف املرة الثالثة أخربت والدها 
بأنها تعرضت لالغتصاب وأنها 

رئيس وزراء سابق »طلب من 
ابنته التكتم على اغتصابها«

ستبلغ الشرطة، ولكنه قال هلا، 
حسب تصرحياتها: »ال ميكن أن 
تفعلي ذلك. ال أريد أي مشاكل 
حاليا. أنا آسف، ولكنين أتنافس 

من أجل زعامة احلزب«.
الثانية،  هوك  ابنة  وأكدت 
نيو  ملوقع  تصريح  يف  سو، 
إن  قائلة  أختها،  كالم  ديلي، 
حبادثة  علم  على  كانت  العائلة 

االغتصاب.
وترجع روزلني حادثة االغتصاب 
املزعومة إىل عام 1983، ولكن 
إن  يقول  ديلي  نيو  موقع 
التواريخ ال تتفق مع ادعاءاتها، 
سنوات  عليها  اختلطت  ورمبا 

العمل يف مكتب لنديريو.
إن  نقابي سابق  وقال مسؤول 
الربملان  يف  نائبا  كان  لنديريو 
من 1976 إىل 1992 وكان على 
عالقة طيبة برئيس الوزراء طيلة 

واليته.
بارزة  شخصية  هوك  وكان 
يف  األسرتالية  السياسة  يف 
باالنتخابات  فاز  إذ  الثمانينات، 
وأدخل  مرات.  أربع  العامة 
واجتماعية  اقتصادية  إصالحات 

واسعة يف البالد.
املصدر: بي بي سي

بوب هوك يحتسي البرية مع مغتصب ابنته النائب العمالي بيل لنديريو

رئيس وزراء أسرتاليا السابق، بوب هوك وابنته روزلني ديلون هوك

والحظ التحقيق أيضًا أن حكومة 
احملافظة  ويلز  ساوث  نيو 
بيجيكيليان  غالديس  برئاسة 
األخية  ميزانيتها  اقتطعت يف 
اإلطفاء  هيئة  خمصصات  من 
واإلنقاذ اليت خسرت حواىل 13 
مليون دوالر، ومن هيئة خدمات 
اإلطفاء يف األرياف واليت بلغت 
 26 منها  املقتطعة  األموال 
وقد  دوالر.  ألف  و700  مليون 
قبيل  االقتطاعات  هذه  جاءت 
ما  أو  االحتياطي  باحلرق  البدء 

.Back burning يسمى
وأشار التحقيق الصحايف أيضًا 
مناذج  من  غريبة  حاالت  إىل 
املناخ تشهدها أسرتاليا حاليًا، 
إذ مل حيصل أبدًا احنباس املطر 
بشكل تام عن كل أحناء البالد 
التاريخ.  يف  واحد  ليوم  ولو 
وتساءل كاتبو التحقيق عما إذا 
كانت البالد تتعرض اآلن إلعادة 

هندسة اصطناعية جيولوجية عرب 
تكنولوجيا فائقة التطور.

الذي حيصل وإىل أي مدى  ما 
تكون  أن  النظرية  هلذه  ميكن 

صحيحة؟
غرب  جامعة  لدى  البيئة  خبي 
رزق  مجال  الدكتور  سيدني 
النظرية  هذه  تصديق  رفض 
تقدمها  اليت  احلجج  أن  معتربًا 
أن  إىل  والفتًا  متماسكة،  غي 
غي  اصطناعيًا  املطر  حبس 
وجرى  سبق  وإن  علميًا  مثبت 
احلديث عن مثل هذا األمر خالل 

أوملبياد موسكو.
حديث  يف  رزق  الدكتور  ودعا 
مع أس بي أس عربي 24 إىل 
للتحقيق  إنشاء مفوضية ملكية 
ونيو  كوينزالند  حرائق  يف 
ساوث ويلز ووضع اسرتاتيجية 
وطنية متكاملة ملكافحة احلرائق 

اليت تتكرر كل سنة.

واستطلعت الدراسة اليت جترى 
بعد كل انتخابات منذ عام 1987 

حنو ألفي شخص.
هناك  كانت  االنتخابات  ومنذ 
النطاق حلض  احتجاجات واسعة 

من  املزيد  بذل  على  احلكومة 
اجلهد للتصدي للتغيرّ املناخي، 
فيه  تشهد  الذي  الوقت  يف 
ملوسم  مروعة  بداية  أسرتاليا 

احلرائق.

National 
Strata Management
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فِشل النائب هادي حبيش يف إقناع مّدعي عام 
القاضية  إشارة  َكْسَر  عويدات  غسان  التمييز 
السري  إدارة  هيئة  رئيسة  بتوقيف  عون  غادة 
ليتوّجه إىل عدلية  هدى سّلوم، فاشتعَل غضبًا 
بعبدا. هناك هّدد نائب املستقبل وأرعد. شَتَم 
القاضية وتهّجم عليها متهمًا إياها بالفساد ثم 
حاول اقتحام مكتبها استنكارًا لتوقيف قريبته. 
يبقى على جملس النواب ورئيس كتلة املستقبل 

سعد احلريري تأديب هذا النائب البلطجي.
وكأن ال حراك شعبيًا وال مطالبني يف الشارع، 
منذ حنو شهرين، بدولة خالية من الفساد يستحيل 
أن تستقيم من دون قضاء عادل وشجاع يأخذ 
على يد املفسد مهما عال كعبه. احملامي هادي 
كتلة  عن  النواب  جملس  يف  النائب  حبيش، 
»املستقبل« صاحبة شعار »العبور إىل الدولة«، 
األرض.  بهما  ومسح  والقضاء  الدولة  »مرمط« 
ببلطجة قّل نظريها، ومل يقدم عليها حتى يوم 
كان مدّلل ضباط االستخبارات السورية قبل عام 
مرافقني،  مع  احملامي   - النائب  اقتحم   ،2005
االربعاء املاضي، مكتب املدعي العام جلبل لبنان 
القاضية غادة عون، مهّددًا وشامتًا بعدما أشارت 
السري  إدارة  هيئة  رئيسة  قريبته  توقيف  إىل 
)النافعة( هدى سّلوم مبوجب قانون اإلثراء غري 
املشروع. بدا واضحًا من حالة اهلياج اليت اعرتت 
منه  أصاب  سلوم  توقيف  أن  حبيش  تصرفات 
مقتاًل جلهة احتمال أن يقود توقيف األخرية إىل 

توّرطه يف ملفات قيد التحقيق.
االربعاء  عون  ارتكبته  الذي  الكبري  اخلطأ  ولعل 
تشر  ومل  حبيش  توقيف  تقرر  مل  أنها  املاضي 
يديه  األصفاد يف  بوضع  األمنية  العناصر  إىل 
قاض  على  بالتهّجم  مشهودًا  جرمًا  الرتكابه 
الذي  للنائب  القاضية  مسحت  فبعدما  وشتمه. 
انتابته ثورة من اجلنون بدخول مكتبها، فوجئت 
بيديه  الطاولة  منها صارخًا ويضرب  به يقرتب 
مهّددًا. وعندما طلبت منه اخلروج وعدم التدّخل 
يف ما ال يعنيه ُجّن جنونه، فهّدد وتوّعد بصفته 
لدى  التحقيق  إىل  »جرجرتها«  بـ  وحماميًا  نائبًا 
التفتيش القضائي، واّتهمها بالفساد والتشبيح 
وبإدارة »كرخانة«، من دون أن يتدّخل أحد ملنعه 

ومن رافقوه من التعرض للقاضية يف مكتبها!
محية »نائب األمة« هذا مل تثر انتصارًا لقضية 
اجتماعية وال طلبًا إلصالٍح، وإمنا لدوافع حمض 
أمام  تبجحه،  دون  ذلك مل حيل  لكن  شخصية. 
كامريا »الناشط« يف قطع الطرقات ربيع الزين، 
علمًا  الفساد.  ومكافحة  اإلصالح  عن  باحلديث 
كثرية  ملفات  العكاري  النائب  أرشيف  يف  أن 
 4500 بدءًا من قطع  ُيساءل عليها،  أن  يستحق 
شجرة لشّق طريق فرعية إىل قصره يف القبيات 
على نفقة الدولة بكلفة حنو مليون دوالر، مرورًا 
نهاد  السابق  الداخلية  وزير  لدى  بـ »التوسط« 
املشنوق للرتخيص ملقالع وكسارات، وصواًل إىل 
 parkmeterاملشاركة يف صفقات امليكانيك والـ
يف  لسماسرة  والرتخيص  السيارات  ولوحات 

النافعة اليت ترأسها سّلوم.
إال أّن أكثر ما يثري االستغراب أّن وقاحة حبيش 
وال  النّواب  جملس  تستفّز  مل  املسبوقة،  غري 
التصرف  الستنكار  احلريري  كتلته سعد  رئيس 

الصبياني لعضو كتلته النيابية.

 هادي حبيش... النائب البلطجي
رضوان مرتضى

وكانت سّلوم مثلت أمام عون االربعاء املاضي 
تقّدم  إخباٍر  مبوجب  ومساءلتها  إليها  لالستماع 
غري  وإثراء  رشى  بشأن  عقل  وديع  احملامي  به 

مشروع.
أّن  »األخبار«  للزميلة  قضائية  مصادر  وتؤكد   
فرع  من  كل  لدى  مفتوحة  ملفات حتقيق  هناك 
املعلومات وأمن الدولة تتعّلق بدفع وقبض رشى 
وغّض نظر عن موظفني فاسدين. استمعت عون 
باستدعائها  اإلذن  نيلها  بعد  سّلوم  إفادة  إىل 

كمستمٍع إليها. 
بشبهة  القاضية  لدى  توّلدت  قناعة  أّن  غري 
توّرطها، فاّدعت عليها وطلبت توقيفها يف نظارة 
قصر العدل. وعلمت »األخبار« من مصادر مقّربة 
معطيات  ملست  األخرية  أّن  عون  القاضية  من 
بارتكابات  وتتعّلق  سلوم،  توقيف  تستوجب 
وكشفت  خمالفات.  عن  نظر  وغّض  ورشاوى 
للتحقيق  خيضعون  آخرين  موظفني  تسعة  أن 
لتوقيف  توّجهًا  هناك  وأن  نفسه،  امللف  يف 

املتورطني منهم.

  تأديب النائب البلطجي برسم الحريري ومجلس 
النوّاب

مرجع قضائي أوضح أن »غادة عون مّدع عام، 
إليه.  إمنا مستمٌع  عليه،  مدعى  أمامها  وال ميثل 
وهذه الصفة اليت حضرت بها سّلوم«. وأضاف: 
مرتكبًا،  أو  شاهدًا  يكون  قد  إليه،  »املستمع 
وتبعًا جملريات التحقيق، ُيّدعى عليه إذا ما اقتنع 
عن  ماذا  ولكن،  تورطه«.  يف  العام  املّدعي 
اإلذن باملالحقة مع اتهام القاضية عون مبخالفة 
القانون بتوقيفها موظفًا من فئة أوىل من دون 
إذن من وزيرة الداخلية؟ يؤكد املرجع القضائي 
ميكن  املشروع  غري  اإلثراء  دعوى  »يف  نفسه: 
للقاضية عون مالحقتها من دون إذن، إذ تسقط 

احلصانات أمامها«.
الذي  رزق  جورج  بريوت  يف  التحقيق  قاضي 
رفض  املوقوفة،  مع  إليه  امللف  عون  أحالت 
استالمه. وطلب إرساله عرب اآللية القانونية، أي 
من خالل النيابة العامة التمييزية أو االستئنافية 

يف بريوت.
بصورة  األعلى  القضاء  جملس  اجتمع  كذلك   
عن  ليعلن  املاضي،  االربعاء  مساء  استثنائية 
دعمه الكامل للقضاة مستنكرًا هول مشهد أحد 
نواب األمة يف قصر عدل بعبدا يكيل االتهامات 
مكتبها.  عون يف  للقاضية  والتحقري  واإلهانات 
العام  النائب  األعلى من  القضاء  وطلب جملس 
النواب  جملس  داعيًا  حبيش،  مالحقة  التمييزي 
ونقابيت احملامني إىل اختاذ املوقف املناسب جتاه 

ما حصل. 
وحضر وزير العدل ألربت سرحان االجتماع معربًا 
عن تضامنه الكامل كوزير للعدل وقاض ومواطن 
من  له  تتعرض  ما  إزاء  القضائية،  السلطة  مع 
غري  التعدي  واستهجن  وإفرتاءات،  جتّن  محالت 
رسالتها  أدائها  أثناء  عون  طاول  الذي  املرّبر 
القضائية داخل قصر العدل. كما استنكر نقيب 
احملامني ملحم خلف تصّرف حبيش معلنًا عن تدابري 
سُتتخذ داخل نقابة احملامني يف هذا اخلصوص. 
وقبيل منتصف الليل، انتشر خرب إحالة القاضية 

عون إىل هيئة التفتيش القضائي.

)هيثم املوسوي(

نّظمت شركة Its وبعض أصدقاء 
مبنى  يف  نشاطًا  مالكها، 
بريوت،  وسط  يف  »البيضة« 
يدعو  املاضي،  االربعاء  يوم 
إىل  اخلاص  القطاع  شركات 
هنا  احلجة  الضرييب.  العصيان 
املدفوعة  القطاع  هذا  أموال  أن 
تتم  للدولة  ضرائب  شكل  على 
السياسية  السلطة  من  سرقتها 
أن  يتبني  أن  قبل  الفاسدة... 
صاحب الدعوة، وضاح الصادق، 
الذين  ومن  مّنن«،  »واحد  هو 

يريدون تسّلق االنتفاضة.
الشركات  »محاية  عنوان  حتت 
اخلاصة يلي هي مصدر التمويل 

 رجل احلريرّية يقود »الثورة الضريبّية«: 

وّضاح الصادق متسلّقاً االنتفاضة
رىل ابراهيم

يدور يف فلكهم، تلّزم لشركة ITS. مبوازاة ذلك، 
يعمل الصادق وشريكه عزت قريطم )يقيم يف 
اخلليج  بلدان  من  عدد  يف  اليوم(  السعودية 
مع  بالتنسيق  مشاريع  على  السعودية  وأبرزها 
تركي آل شيخ، املستشار يف الديوان امللكي، 
العهد  »الرتفيه« احملسوب على ولي  ومسؤول 

حممد بن سلمان.
وأحد  مّنن«،  »واحد  هو  الصادق  وضاح  إذًا 
ملصاحله  والثوار«  »الثورة  على  املتسلقني 
الشخصية. وال ميكن استبعاد املصاحل السياسية 
املضمار.  هذا  يف  )»املستقبل«(  لتياره 
الصادق يدخل يف خانة املستفيدين من السلطة 
ُتصرف  اليت  الناس  وأموال  احلاكمة  السياسية 
على مهرجانات سياسية ونشاطات تنفيعية بغية 
اليوم  لكنه  األموال.  هلدر  قانوني  مسّوغ  إجياد 
يعلنها ثورة ويضع نفسه يف تصّرف املواطنني 
السلطة  على  حتديدًا؟  من  على  ثورة  والعمال. 
طوال  منها  استفاد  اليت  السلطة  السياسية. 
اليت سّبب منوذجها االقتصادي  السلطة  عقود. 
االنهيار الذي تشهده حاليًا مجيع القطاعات مبا 

فيها أعمال الشركات الصغرية واملتوسطة.

    شركة الصادق عملت مع »بيستس« التي 
أغدقت عليها بلدية بريوت أموااًل طائلة

صرخة  استغالل  وقاحة  بكل  الصادق  أراد 
العصيان  حنو  وأخذها  باألمس  الشركات  هذه 
الضرييب، علمًا بأن شيطنة الضرائب هي السمة 
وزن  من  األعمال،  رجال  كبار  خلطاب  الغالبة 
الصادق ورفاقه. أليست االنتفاضة على أمثال 
السياسيني؟  وعرابيهم  ميثلهم  ومن  الصادق 
املالي  الفساد  هي  االنتفاضة  شرارة  تكن  أمل 
املواطنني  أرهق  الذي  والتنفيعي  واإلداري 
وأفقرهم؟ والسؤال الرئيسي هنا: من أين بنى 
الصادق »امرباطوريته« اإلعالنية وكيف استفاد 
النظام؟  له  وّفرها  اليت  السياسية  عالقاته  من 
من يعرف األخري من جمموعات احلراك املوجودة 
إىل  االنتفاضة  بداية  منذ  سارع  الشارع  يف 
إدارة ظهره له ورفض عروضه املتكررة بتقديم 
إجياد  يف  ينجح  مل  هلم.  ومسرح  »صوتيات« 
ريادي، فكان  دور  للعب  مكان فعلي وسطهم 
أن استدار حنو الشركات اخلاصة مستخدمًا أوجاع 
املوظفني احلقيقية ومعاناة بعض الشركات يف 
حماولة لرتسيخ دور له يف الساحات. وقد ثبت 
معايري  أي  إىل  يفتقد  فالنشاط  ذلك.  باألمس 
تنظيمية، ويبدو أن منفذيه كانوا يسعون جلّس 
نبض الشركات وحجم التجاوب معهم، إذ يدعو 
الصادق وأحد املنظمني املشاركني معه )مسري 
إىل  سبورتس«(  »مايك  شركة  صاحب  صليبا، 
االمتناع عن دفع الضرائب ومن ضمنها الضريبة 
الضمان  رسوم  أو  الدخل  وضريبة  األرباح  على 
االجتماعي أو الضريبة املالية. وعندما ُيسأل عن 
آلية التنفيذ جييب أن جتمع رجال األعمال الذي 
أّسسوه والذي يضم حنو 500 شركة يف صدد 
األمور،  هذه  يف  للبحث  قانونية  جلنة  تشكيل 
طالبًا من أصحاب الشركات املوجودين تسجيل 

أمسائهم للتواصل معهم...

)مروان طحطح(
الوحيد للبلد ومحاية ملئات اآلالف من موظفينا«، 
»أنا خط أمحر« نشاطًا يف مبنى  نظمت جمموعة 
السينما يف وسط بريوت املعروف بـ »البيضة« 
العصيان  على  اخلاص  القطاع  شركات  حلّث 
وضاح  ُيدعى  اجملموعة  صاحب  الضرييب. 
شركة  صاحب  عينه  الوقت  يف  وهو  الصادق 
لصادق  بكلمة  النشاط  بدأ  لإلعالنات.   »ITS«
كما  »حنن«  أو  اخلاص  القطاع  أن  فيها  يوضح 
قال، »ندفع %75 من عائدات الدولة اليت تصرف 
الثاني  واجلزء  العام.  القطاع  ملوظفي  كرواتب 
ال  اآلخر  والبعض  ُينفذ  بعضها  إمنائية  ملشاريع 
ينسرق«.  عم  كلها  األحوال  مجيع  ويف  ُينفذ. 
ثم  األمحر«  اخلط  وحنن  الثورة  »حنن  يصرخ: 
يعاتب النقابات واهليئات االقتصادية على دعم 
السياسيني. منذ مدة ليست ببعيدة كانت شركة 
الصادق، الثائر إياه، تنظم بالتعاون مع مجعية 
السنة يف وسط بريوت.  رأس  »Beasts« حفل 
بلدية  من  دوالر  مليون  اجلمعية  قبضت  يومها 
مبا  املوضوع  حول  فضيحة  وأثريت  بريوت، 
تضمنه من هدر ألموال سكان العاصمة. ذهب 
حنو 400 ألف دوالر من هذه األموال إىل شركة 
)منظم  قريطم  عزت  وزميله  الصادق  وضاح 
ذلك  قبيل  املستقبل(.  تيار  مهرجانات  غالبية 
بعام أيضًا، كلف رئيس احلكومة سعد احلريري 
السنة  رأس  حفل  تنظيم  وقريطم  الصادق 
)2018( يف ساحة جملس النواب. يف أيار 2017، 
الصادق  مع  بالتعاون   »Beasts« شركة  نظمت 
ورعاية  بريوت  بلدية  من  مالي  ودعم  وقريطم 
على  الفورموال  لسيارات  عرضًا  احلريري،  من 
واجهة بريوت البحرية. ومنذ بضعة أشهر، نظمت 
إحدى الشركات اليت ميلكها مقّرب من احلريري، 
افتتاح شارع  بلدية بريوت طبعًا، حفل  وبرعاية 
إدارة   Its أوروغواي. درغام كلف يومها شركة 
اسم  يربز  مل  الواقع  يف  اإلعالمية.  االتصاالت 
الصادق يف األعوام األخرية، بل بدأ مسريته مع 
إطار  الراحل رفيق احلريري، يف  الوزراء  رئيس 
العالقات العامة واحلمالت اإلعالنية. وبعد اغتيال 
اإلعالنية  احلمالت  يف  الصادق  عمل  احلريري، 
لفريق 14 آذار، وفق أصدقائه، بدعم من »عّرابه 
دياب  سليم  السابق(  )النائب  الروحي  ووالده 
)وهو الوصف الذي أطلقه الصادق على النائب 
البريوتي السابق، يف مقابلة مع جملة »االقتصاد«( 
وهو كان من أهم مستشاري سعد احلريري يف 
تلك احلقبة. ودياب هو من أدخل الصادق اىل 
»قناة املستقبل«، كما يقول األخري يف املقابلة 
2016، ليتسلم بعدها  أجريت معه يف عام  اليت 
املقربون  ويشري  الرياضة.  قسم  مدير  منصب 
منه إىل أن عالقته باحلريري االبن تشهد صعودًا 
تيار  محلة  عمله يف  عند   2009 عام  منذ  ونزواًل 
املستقبل اإلعالنية لالنتخابات النيابية، إذ ساهم 
بعض من يف فريق احلريري بإبعاده عنه وصواًل 
إىل »االمتناع عن دفع أتعابه له«. لكن يبدو أن 
العالقة ما لبثت أن عادت إىل قواعدها السعيدة 
يف ما بعد، وعاد الصادق إىل تنظيم نشاطات 
ومهرجانات يف بريوت. يذهب البعض إىل القول 
بأن غالبية محالت »أهل السلطة« اإلعالنية ومن 
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ال تزال الصورة احلكومّية ضبابّية منذ إعالن 
من  انسحابه  اخلطيب   األعمال  مسري  رجل 
السباق إىل  رئاسة احلكومة  من  دار الفتوى 
، وفق قاعدة أّن مفيت  اجلمهورية   الشيخ عبد 
اللطيف دريان  داعٌم لرئيس حكومة  تصريف 
األخري،  كّرس  ما  احلريري ،  األعمال   سعد 
بشكٍل أو بآخر، مرشحًا شبه وحيد للمنصب، 

ولو قال إّنه زاهٌد به وال يريده.
احلكومّية  السيناريوهات  عن  وبعيدًا  لكن، 
تبلور  االتصاالت   بانتظار  تداوهلا،  بدأ  اليت 
السابقة الستشارات اإلثنني املقبل، ُطِرحت 
الكثري من عالمات االستفهام حول »مغزى« 
والذي  دريان،  املفيت  عن  الصريح  اإلعالن 
البيت  داخل  االنتقادات،  من  للكثري  عّرضه 
»السن« قبل خارجه، على غرار وصفه مثاًل 
أصبح  بأّنه  كرامي   النائب  فيصل  قبل  من 
»مفيت احلريري«، ال مفيت السّنة يف  لبنان .
وأبعد من ذلك، مّثة من يسأل عن موقع » 
الثورة « من كّل ما حصل، هي اليت بنيت على 
واملناطق،  اهلوة بني  الطوائف   ردم  أساس 
يف وقٍت خيرج من بني »الثوار« من يقول إّن 
عليهم »مراعاة« الرتكيبة الطائفية، والقبول 
باحلريري باعتباره مرّشح السّنة. فأّي تفسرٍي 
ميكن أن ُيعطى لذلك، إال إذا كانت »الثورة« 
اليت  الطوائف«  »فدرالية  أمام  ب العجز   تقّر 

تتمّدد أكثر وأكثر؟!

انتقاداٌت باجلملة...
كثريٌة هي االنتقادات اليت ُوّجهت منذ األحد 
دريان،  واملفيت  الفتوى  دار  إىل  املاضي، 
املرشح  عنه  نقله  الذي  املوقف  خلفّية  على 
السابق لرئاسة احلكومة مسري اخلطيب والذي 
عدم  عن  واالعتذار  االنسحاب  إىل  دفعه 
الصريح  إعالنه  إكمال املشوار، وذلك جلهة 
أّنه ال يريد أحدًا غري سعد احلريري يف رئاسة 
احلكومة، بل حديثه عن مشاوراٍت أجراها مع 
إىل  أفضت  اإلسالمّية،  بالقوى  وصفها  من 

التوافق على تسميته.
ولو  لدريان،  ُوّجهت  اليت  االنتقادات  ومن 
قال البعض إّنه ليس مسؤواًل عن كالٍم مل 
بذلك  سّجل  أّنه  مباشر،  بشكٍل  عنه  يصدر 
خرقًا للدستور والقانون، بل ل اتفاق الطائف  
السّنة قبل غريهم خبٍط  لطاملا صبغه  الذي 
من  بإعالنه،  املفيت  أّن  ذلك  عريض،  أمحر 
موقعه الدين، مرشحًا أوحد لرئاسة احلكومة، 
النيابّية  االستشارات  مبدأ  كّل  على  يقضي 
امللزمة، بل يضرب صالحّيات النواب بعرض 
احلائط، وهم الذين أناط بهم  الدستور  اختيار 
املرشح الذي جيدون فيه املؤّهالت املناسبة 
أّي ضغوٍط من  مُبعَزٍل عن  لرئاسة احلكومة، 
هنا أو هناك، وبالتالي مُبعَزٍل عن »مباركة« 

املرجعّية الدينّية له من عدمها.
منذ  السياسّية جتاهر  القوى  معظم  أّن  ومع 
فرتٍة غري بعيدة بتفضيلها احلريري على غريه 
»القوي  مبدأ  من  انطالقًا  احلكومة،  لرئاسة 
رئاسيت  من  كٍل  يف  امُلطبَّق  طائفته«  يف 
املفيت  حديث  فإّن  والربملان،  اجلمهورية 
القوى  مع  أجراها  استشاراٍت  عن  دريان 
إشكالّيًة  بدوره  أثار  لتسميته  اإلسالمّية 
ف  ُيكلَّ احلكومة  رئيس  أّن  خصوصًا  جدلّيًة، 
فريٍق  باسم  وليس  اللبنانيني،  كّل  باسم 
أن  اشرتط  الدستور  أّن  ولو  د،  طائفّي حمدَّ
هو  فاملنصب  السّنية،  ال طائفة   من  يكون 
سياسّي بامتياز، وليس منصبًا شرفيًا دينيًا 

أو مذهبيًا بأّي شكٍل من األشكال.

ليس سابقة!
تبدو  انتقاداٍت  من  سبق  ما  كّل  رغم  على 
حمّقة ومنطقّية يف جانٍب كبرٍي منها، خصوصًا 
يف دولٍة تّدعي املدنّية ولو أّنها ال تطّبقها، 
فإّن كلمة حّق ُتقال إّن موقف املفيت دريان 
من استحقاق رئاسة احلكومة، ولو مل يصدر 

هل تعجز »الثورة« أمام »فدرالية الطوائف«؟!
حسني عاصي

من  سابقًة  عمليًا  يشّكل  ال  مباشرًة،  عنه 
يف  الدينّية  املرجعّيات  اخنراط  جلهة  نوعها 
العبًا  دخوهلا  بل  السياسية،  االستحقاقات 

أساسيًا على خّطها.
وقد تكون االنتخابات الرئاسّية األخرية دلياًل 
املاروني   البطريرك  اخنراط  مع  ذلك،  على 
كواليسها،  خّط  على  مباشرًة  الراعي   بشارة 
عقد  الذي  الرباعي  االجتماع  بعد  سيما  وال 
أربعة  حتديد  إىل  وأفضى  يف  بكركي ، 
مرشحني للرئاسة، علمًا أّن املعرتضني على 
موقف املفيت كانوا من حمّبذي حترك الراعي 
رئاسيًا، على رغم أّن املعايري نفسها تنطبق 
أّن البعض يرّد ذلك إىل الفراغ  عليه، ولو 
الرئاسّي، الذي تطّلب من املرجعّية الدينّية 

عدم السكوت.
وليس خافيًا على أحد أّن الطوائف األخرى ال 
تغّرد خارج هذا السرب، فللشيعة مرجعّياتهم 
أيضًا، وإن كان حضورها يف االستحقاقات 
الشيعي   أّن  الثنائي  باعتبار  وطأة،  أقّل 
ينجح يف فرض شروطه ومعايريه من دون 
إّن  بل  مرجعّياتهم،  للدروز  تدّخلها، وكذلك 
واقع طائفة املوّحدين  الدروز  قد يكون األكثر 
إثارًة للجدل، بعدما أصبح لكّل فريٍق داخل 
الطائفة مفتيه اخلاص، الذي يتحّدث بامسه، 

وينطق مبطالبه، عند كّل أزمٍة وجودّية.
بيد أّن السؤال الذي يطرح نفسه، إزاء كّل 
ما سبق، أين »الثورة« من كّل هذه املعمعة؟ 
اهلوة  ردم  أساس  على  »الثورة«  تقم  أمل 
أساس  على  بل  واملناطق،  الطوائف  بني 
أليس ما حيصل  السياسية ؟  إلغاء  الطائفية 
أو  بشكٍل  الطوائف«،  »فدرالية  لـ  تكريسًا 
»الثوار«،  أصوات  ُيسَمع  مل  ملاذا  بآخر؟ 
اعرتاضًا على موقف املفيت دريان مثاًل؟ وهل 
صحيح أّنهم حياذرون الدخول يف مثل هذه 
السجاالت، انطالقًا من »مراعاتهم« للرتكيبة 
الطائفية اللبنانية املعّقدة، خصوصًا أّن ِمن 
بينهم َمن مل ينزع الرداء املذهيّب عن نفسه، 
ولو نزع ذلك احلزبّي، إن فعل، وهو أمٌر، إن 
عليها  بنيت  اليت  األسس  بكّل  يطيح  صّح، 

»الثورة« افرتاضيًا؟!.

التحّدي احلقيقّي...
يف  اخنراطها  على  الفتوى  دار  ُتالم  ال  قد 
معركة رئاسة احلكومة، اليت ال يزال كثريون 
يعتربونها معركة الّسّنة، متامًا كما ال ُتالم  
على  دخوهلا  على  املارونية   البطريركية 
من  أّي  ُتالم  وال  الرئاسية ،  خّط  االنتخابات 
املرجعّيات على اخنراطها املباشر يف  السياسة 
، بعيدًا عن مبدأ فصل الدين عن السياسة.

ال ُيالم كّل هؤالء، برأي كثريين، ألّن »هذا 
الواقعّية  أّن  آخر،  مبعنى  أي  لبنان«،  هو 
الرمزّي  بالدور  اإلقرار  تتطّلب  السياسّية 
احملورّي الذي متتلكه املرجعّيات الدينّية يف 
مراحل  يف  خصوصًا  السياسة،  لعبة  حتريك 
رجال  أّن  يرى  من  هناك  إّن  بل  األزمات، 
وهم  السياسة،  رجال  من  »أوعى«  الدين 
بالتالي قادرون على إطفاء هليب السياسة 

يف احمَلن.
لعّل التحدي احلقيقّي األكرب الذي جيب على 
»الثورة« أن تواجهه يكمن هنا بالتحديد، وإال 
من  امليادين ،  أّي  يف  جناح  هلا  ُيكَتب  لن 
فتمامًا كما يوَضع خط أمحر اليوم حول شخص 
احلكومة، ستوَضع  لرئاسة  أو غريه  احلريري 
خطوط محراء باجلملة حول كّل »رموز« الطبقة 
سيفرمل  ما  اجتاهاتها،  مبختلف  السياسية، 

أّي اندفاعٍة ميكن أن حتصل.
السياسية،  القوى  تستخدم  ال  باختصار، 
عن  اليوم  الدين  ورقة  جمتمعًة،  أو  متفّرقًة 
عبث، ولذلك فإّن تصويب البوصلة يقتضي 
االعرتاف بأّن إلغاء الطائفّية السياسّية جيب 
أن يكون هدف »الثورة« األول، بالتوازي مع  

حماربة الفساد  بوصفه عّلة العلل...
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األحداَث  األمريكّية  املّتحدُة  الوالياُت  تواكُب 
األقل:  على  لسبَبني  يف  لبنان   اجلاريَة 
تأييُدها التقليديُّ للبنان، ومناهضُتها النفوَذ 
لبناَن  جيعل  األّوُل  السبُب  فيه.  ال إيران يَّ 
، والكلُّ هنا  بالنسبِة لألمريكّيني كالاًّ من كلٍّ
هو لبناُن حبدِّ ذاته. والسبُب اآلَخر جَيعل لبناَن 
ُجزًءا من كّل، والكلُّ هنا هو الشرُق األوَسط 
ع. يف السبِب األّول لبناُن هو الغايُة،  املوسَّ
الوسيلة. هذه  لبناُن هو  اآلَخر  السبِب  ويف 
التارخيّيَة  السوابَق  ألنَّ  ُتقِلقن  االزدواجية 
َضّحت  أنَّ  واشنطن   أثَبتت   1958 سنِة  منذ 
واالستقالُل  )السيادُة  لبنان  مبصلحِة  مراًرا 
أولوّياِتها  حلساِب  الدميغرايّف(  والتوازُن 

األخرى يف املنطقة.

مسؤولّيَة  ُيلغي  ال  واشنطن  على  مأخُذنا 
الدولِة اللبنانّية يف جهِل كيفّيِة التعاطي مع 
فشِلها  ويف  املتعاِقَبة،  األمريكّية  اإلداراِت 
اهتماٍم  مصدَر  اللبنانّيِة  القضّيِة  جعِل  يف 
أنَّ  خصوًصا  اإلدارات،  هذه  لدى  خاصٍّ 
لبناَن مَيتلُك أوراًقا هاّمًة للتأثرِي يف واشنطن 
ويف طليعِتها األمريكّيون من أصٍل لبنانّي. 
جتَعَل  أن  ِعوَض  اللبنانّيَة  الدولَة  أنَّ  غري 
القضّيَة اللبنانية حِموَر عالقاِتـها مع الوالياِت 
اآلخرين:  قضايا  َطرَحت  األمريكّية،  املّتحدِة 
الدولُة  كرَّست  والسبعينات  السّتينات  بني 
عن  للدفاِع  واشنطن  مع  عالقَتها  اللبنانّيُة 
القضّيِة الِفلسطينّية، ومن التسعينات حتى 
اآلن للدفاِع عن الوجوِد السوريِّ تارة، وعن 
سالِح حزِب اهلل تارة أخرى. ويف كل احلاالت 
َرفعت لواَء الَعداِء الـُمفِرط ل إسرائيل ، فيما 
الفلسطينّيون والعرُب تصاحلوا معها. مبعنى 
آَخر، َرفَع لبناُن ِلواَء الدفاِع عن األطراِف اّلذين 
هم على َعداٍء مع واشنطن، وِلواَء العداِء جتاه 
الطرِف الذي هو حليُفها األساسّي. فال رِبـحنا 

اّلذين داَفعنا عنهم وال رِبـحنا  أمريكا .

اإلشكالّيُة اليوَم أنَّ اللبنانّيني، دولًة وأحزاًبا، 
ال يفاوضون أمريكا. فِمنهم من َيقبُل املوقَف 
من  ومنهم  مناقشٍة،  دوِن  من  األمريكيَّ 
وانقَسموا  بديل.  تقديِم  دون  من  َيرُفضه 
بني َمن َيعترب أمريكا سلًفا حليًفا ولو َضّحت 
ا  مبصلحِة لبنان، وبني َمن َيعترُبها سلًفا عدواًّ

ولو َحِفظت مصلحَته.

إنَّ لبناَن حيتاُج تأييَد أمريكا ألّنها العٌب أساسيٌّ 
َعَرًضا  أو  جوهًرا  املؤّثرِة  القضايا  مجيع  يف 
على وجوده. وأبرُز هذه القضايا: 1( مساعدُة 
 )2 ا.  ومالياًّ ا  اقتصادياًّ النهوِض  على  لبنان 
تزويُد اجليِش اللبنانيِّ بالتجهيزاِت العسكرّيِة 
لرتسيِم  إسرائيل  مع  التوّسُط   )3 احلديثة. 
تأمنُي   )4 والبحرّيِة.  الربّيِة  اجلنوبّيِة  احلدوِد 
عليها  املتناَزِع  احلقوِل  يف  النفِط  استخراِج 
القراراِت  وتسويُقه. 5( دعُم تنفيِذ جمموعِة 
الدولّيِة بشأِن لبنان وتوسيُع نطاِق تطبيِقها. 
قبَل  السورّيني  عودِة  النازحني   تسهيُل   )6
السورّية.  للحرِب  النهائيِّ  السياسيِّ  احللِّ 
7( املشاركُة يف إجياِد حلٍّ لوجوِد  الالجئني  
اإليرانيِّ  النفوِذ  احلدُّ من  الِفلسطينّيني. 8( 
املباَشر وغرِي املباَشر. 9( تثبيُت حدوِد لبنان 
اجلاريِة  الكيانّيِة  التحّوالِت  مبوازاِة  الدولّيِة 
يف الشرِق األوسط. 10( رعايُة مفاوضاِت  

السالم  العربّيِة/اإلسرائيلّية.

جتاه  ا  إجيابياًّ األمريكيُّ  املوقُف  كان  إذا 
املواِقف  سليبُّ  فإّنه  القضايا،  هذه  غاِلبّيِة 
قضّيٍة  جتاه  النتائج  وغامُض  قضّيتني  جتاَه 
واحدٍة. هو إجيابيٌّ حياَل املساعداِت املالّيِة، 
، والقراراِت الدولّيِة، واحلدِّ  واجليِش اللبنانيِّ

، من النفوِذ اإليرانيِّ
النفِط،  واستخراِج  احلدوِد،  وتثبيِت 

االّتكاُل على أمريكا رهاٌن ُمقِلق
سجعان قزي

املواقِف  سليبُّ  وهو  السالم.  ومفاوضاِت 
والتوطنِي  السورّيني  النازحني  عودِة  حياَل 
، وهما املوضوعان األكثُر خطورًة  الفلسطينِّ
وتوازِنه  ودميغرافّيِته  لبنان  ُهّويِة  على 
فالوالياُت  ِوحدِته.  على  وبالتالي  وصيغِته، 
الالجئني  توطنَي  تؤّيُد  األمريكّيُة  املّتحدُة 
النازحني  عودَة  وتعارُض  الِفلسطينّيني 
ُجزٍء  اندماَج  ُع  ُتشجِّ بل  ال  اآلن،  السورّيني 
غاِمُض  وهو  اللبنانّي.  اجملتمِع  يف  منهم 

النتائج جتاه موضوِع إيران/حزب اهلل.

حرًبا  َتُشنُّ  األمريكّيُة،  املّتحدُة  الوالياُت 
اقتصادّيًة على إيران وَتضِرب ِحصاًرا عليها، 
وَتفِرُض عقوباٍت على حزِب اهلل بقصِد احلدِّ 
من هذا احملوِر يف لبناَن والشرِق األوسط. 
بقْدِر ما جيب أن نستفيَد من أيِّ فرصٍة لكي 
الوطنَّ  قراَرها  اللبنانّيُة  دولُتنا  َتستعيَد 
الزدواجّيِة  السالح  ا  حداًّ َتضَع  وأن  املستِقّل 
املشروِع  أعباِء  َل  حَتمُّ باملقابل  نستطيُع  ال   ،
األمريكيِّ الكبري وال مشروِع إيران/حزب اهلل. 
نريُد أن نكوَن ُجزًءا من سالِم املنطقة ال من 

حروِبها.

ُتنّفَذ  أن  تريد  واشنطن  أنَّ  قلَقنا  ُيثري  وما 
مشروَعها من دون أن تكوَن مستعّدًة لدفِع 
مثِنه. َظهَر ذلك يف انهزامّيِة املوقِف األمريكيِّ 
جتاه اعتداءاِت إيران على السفِن يف اخلليِج، 
ة، وَقصِف  وإسقاِط الطائرِة األمريكّيِة املسريَّ
منشآِت النفِط السعودّية، ويف َتّليها عن  
األكراد . فما مل َيقع يف صفوِف رعاياها أو 
حمَتمٍل،  إيرانيٍّ  اعتداٍء  َجّراَء  جنوِدها  ضحايا  
تكتفي أمريكا مبفعوِل العقوباِت االقتصادّيِة 
و  لبنان  يف  الشعوِب  وبانتفاضِة  واملالّيِة، 
تنازالٍت  بانتظاِر   ، اإليرانيِّ والداخِل  العراق  
ا أو انتهاِء االنتخاباِت الرئاسّيِة  إيرانّيٍة سلمياًّ

األمريكّية إلعادِة تقييِم الوضع.

املفاوضاِت  يف  ورقًة  لبنان  ُيصبح  هكذا، 
األمريكّيِة/اإليرانّية، إذ ال شيَء َيضَمُن عدَم 
الشعِب  انتفاضِة  دعِم  عن  واشنطن  تراجِع 
مع  تسويٍة  إىل  لت  َتوصَّ حاِل  يف  اللبنانيِّ 
إيران حوَل امللفِّ النوويِّ أو حوَل أحِد ملّفاِت  
يف  املسؤولني  أنَّ  ومع  األوسط .  الشرق 
اخلارجّيِة األمريكّيِة يعلنون العكَس ويؤّكدون 
ا »اعتماَد لبنان« يف  أن أمريكا قررت نهائياًّ
املشرِق وإحياَء دوِره االقتصاديِّ والثقايّف، 
ال َيضَمُن أحٌد منهم ثباَت هذا املوقِف يف ظلِّ 

رئاسِة  دونالد ترامب .

إنَّ تصميَم أمريكا على »دحِر« إيران قائٌم منذ 
السفارِة  فريَق  اخلمينّيُة  الثورُة  احتَجزت  أن 
األمريكّيِة يف 04 تشرين الثاني 1979. لكنَّ 
انتصاراِتها  مجيَع  ا  سياسياًّ َخِسرت  أمريكا 
العسكرّيِة يف املنطقِة واستفادت منها إيران 
و  و سوريا   والعراق  واخلليِج  يف  أفغانستان  
اليمن  وصواًل إىل لبنان. حّتى التسويُة حوَل 
األمريكية  اإلدارُة  اعترَبتها  النوويِّ  امللفِّ 
السابق  باراك  الرئيس  مه  قدَّ تنازاًل  احلالّية 

أوباما  إليران.

، لكن  إنَّ التعاوَن الوثيَق مع أمريكا ضروريٌّ
جيب أن ُيرافَقه »تأمنٌي على  احلياة «. من هنا 
أهمّيُة »جمموعِة الدعِم الدولّيِة« اليت ستتحّول 
تدرجًيا من جمموعِة إنقاِذ اقتصاِد لبنان إىل 
السياسيِّ  لبناَن  مصرَي  َيرعى  دوليٍّ  مؤمتٍر 

. ِد مثَل لبنان االقتصاديِّ املَهدَّ
الِوحدِة، وال  إىل  االستقالُل  يؤّدي   حني ال 
َيُصبُّ التحريُر يف الدولِة، يعتذُر االستقالُل 
إىل  األمانَة  وُيعيدان  السيادِة  من  والتحريُر 
االنتداب. وأصال، من استعَجَل الشيَء ُحِرَم 

منه.
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مـقاالت وتـحقيقات

مل يكن مبقدور الرئيس سعد احلريري 
وداعميه امتالك هامش مناورة أكرب 
يف معركة التكليف. صحيح أنه جنح، 
احلراك  استثمار  بعيد، يف  حّد  إىل 
لرئاسة  منه  بدالء  إلطاحة  الشعيب 
احلكومة. لكنه فعل ذلك مّتكاًل على 
أن حسابات القوى احمللية معطوفة 
والعامل،  اإلقليم  معطيات  على 
مواجهة  يف  الدخول  من  أحدًا  متنع 
على  اآلن،  يتصرف،  وهو  شاملة. 
باب  إقفال  إمكانه  يف  أن  أساس 
االنتساب اىل نادي رؤساء احلكومة 
حتى إشعار آخر. وساعده يف ذلك 
له  منافسون  بينهم  من  كثريون، 
وعلى  احلكومة  رئاسة  موقع  على 

الزعامة السنية.
بعد إطاحة الوزيرين السابقني حممد 
اضطر  طبارة،  وبهيج  الصفدي 
احلريري اىل استخدام أسلحة نوعية 
املرة،  اخلطيب. هذه  إلطاحة مسري 
الكشف عن  أنه ال مناص من  وجد 
محاية  معركة  خاض  عندما  الوجوه، 
رافضًا  والدستور،  الصالحيات 
قبل  الشخص  على  التفاوض 
التكليف، والتفاوض على الرتكيبة 

قبل التأليف.
سيكون  أنه  اىل  ينتبه  مل  لكنه   
مضطرًا إىل استخدام السالح نفسه 
األمور  أوصل  ما  املرشح،  إلطاحة 
استنفارًا  منه  تطلبت  حلظة  اىل 
السّنة،  متثيل  عنوان  مذهبيًا، حتت 
إلطاحة اخلطيب، علمًا بأن االخري مل 
يقدم على أصل البحث يف احلكومة 
نفسه  احلريري  من  مسع  بعدما  إال 

أنه يرّشحه ويدعمه.
يف عودة اىل وقائع اليوم األخري من 
رحلة اخلطيب، تبنّي أن الرجل كان 
يف ضيافة املدير العام لألمن العام 
حضر  حني  إبراهيم،  عباس  اللواء 
املستقيل  االتصاالت  وزير  فجأة 
احلريري،  من  موفدًا  شقري،  حممد 
تطورات  إن  تقول  رسالة  وحاماًل 
العائالت  إعالن  أبرزها  استجّدت؛ 
اخلطيب،  تكليف  رفضها  البريوتية 
وأن دار الفتوى تستعد لعقد اجتماع 
اإلسالمي  الشرعي  للمجلس  موّسع 
ترشيحه،  يعارض  موقف  إلصدار 
الحتجاجات  استعدادًا  هناك  وأن 
كبرية يف صيدا والبقاع والشمال.

الرسالة، كما مسعها  مسع اخلطيب 
أن  على  عندها  واتفق  إبراهيم، 
يتوجه اخلطيب اىل بيت الوسط على 
الفور وإعالن عزوفه من هناك. لكن 
احلريري رفض، معتربًا أنه سيصار 
اىل حتميله املسؤولية، واتفق على 
اخلطيب  زيارة  على  يقوم  خمرج 
مفيت اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف 
اعتذاره،  هناك  من  ليعلن  دريان 
ثم الذهاب اىل بيت الوسط إلبالغ 

موقفه هذا اىل رئيس احلكومة.
اخلطيب كان حيتاج اىل هذا املخرج، 
ألنه ال يريد الدخول يف مواجهة مع 
»أهل بيئته«. وهو كرر أن احلريري 
رشحه، وأنه يفّضل أن يعلن تراجعه 
من بيت احلريري. لكنه كان يسعى 
حجم  تقليل  اىل  اللحظات  تلك  يف 
بأن  علمًا  أصابته،  اليت  األضرار 
أنه  يصدقون  يكونوا  مل  كثريين 
أنه  وخصوصًا  احلكومة،  سيشّكل 
هو نفسه كان قد عرب عن امتعاضه 
جربان  الوزير  تصرف  طريقة  من 

ابراهيم األمني
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 املواجهة املباشرة: شروط أمريكا أو ضّدها؟
باسيل معه. وروى كيف أن األخري 
حاول فرض صيغة حكومية وتوزيع 
احلقائب بطريقة ال تراعي أنه ليس 

هو من يشّكل احلكومة.
خلف  من  اللعبة  انتهت  عمليًا، 
حقق  احلريري  هو  وها  الستارة. 
انتصاره األكرب بانتزاع موقف معظم 
واالجتماعية  الدينية  القيادات 
بدعم  السّنة  من  والسياسية 
ترشيحه. ما يعين عمليًا أنه لن يكون 
يف  الرتشح  على  جيرؤ  من  هناك 
وجهه يف هذه املرحلة على األقل. 
لكن احلريري مل يرد من خالل هذه 
املرشح  أنه  مقولة  تثبيت  اخلطوة 
بات  إنه  القول  أراد  بل  الوحيد، 
ميسك بورقة قوية يف أي تفاوض 
عاد  ولذلك  نفسها.  احلكومة  حول 
ال  حبكومة  يقبل  لن  بأنه  ليسّرب 
معزوفة:  ليكّرر  وعاد  هو،  يؤّلفها 

ليشّكلوا حكومة من دوني!
الالعبون  انتقل  احلد،  هذا  عند 
على  املعركة  صارت  العلن.  اىل 
أوراق  هناك  تعد  ومل  املكشوف. 
نفسه  احلراك  حتى  مستورة. 
األسبوعني  يف  كثريًا  تضّرر  الذي 
إدخال  مبقدوره  يعد  مل  املاضيني، 
املشهد  على  جوهرية  تعديالت 
احلريري  أن  سّيما  وال  السياسي، 
الشارع  يف  مكشوفًا  العبًا  صار 
قواعد  أن  للكل  يعين  ما  أيضًا، 

التفاوض تغرّيت.
أنه  يكرر  يزال  ال  احلريري  عمليًا، 
وهدفه  تكنوقراط،  حكومة  يريد 
ليس إرضاء اجلمهور فقط، بل يريد 
احلصول  من  متّكنه  حكومية  تركيبة 
االنهيار  ملواجهة  اخلارج  دعم  على 
االقتصادي. وهو يف هذا اجملال، 
صباح  منذ  تفصيليًا  نقاشًا  بدأ 
من  موفدًا  عصرًا  والتقى  أمس، 
الرئيس نبيه بري، وينتظر جولة من 
التفاوض مع الثنائي الشيعي قبل 

التوجه اىل القصر اجلمهوري.
وإذا كان الرئيس ميشال عون مصّرًا 
االثنني  االستشارات  إجراء  على 
املقبل، إال أن نتيجة التكليف قد ال 
تنعكس سهولة يف التأليف. وهذا 
ما يفتح الباب أمام تساؤالت من نوع 
خمتلف، وخصوصًا ان هذه الوضعية 
اسرتاتيجية  على  تعدياًل  ستفرض 
الوطين  التيار  ــــ  اهلل  حزب  حتالف 
احلر، مع العلم بأن فريق 8 آذار ال 
احلريري.  رغبات  أسري  البقاء  يريد 
ولو أن البعض يعتقد أنه ال وجود 

ملرشح آخر غريه.
إنه  يقول  اآلن  احلريري  مشروع 
سيعرض تشكيلة حكومية خالية من 
السياسيني، على أن تضم ممثلني 
صنف  من  لكن  السياسية  للقوى 
بيان  إصدار  التكنوقراط. وهاجسه 
السياسي،  الكالم  من  خاٍل  وزاري 
مبلف  يتعلق  ما  يف  وخصوصًا 
العالقات  وملف  جهة  من  املقاومة 
ثانية.  جهة  من  وإيران  سوريا  مع 
وهو يعتقد بأن الوضع االقتصادي 
واملالي سيكون عونًا له، فكيف إذا 
متكن من احلصول على دعم مباشر 
مؤمتر  يف  سيما  وال  اخلارج،  من 

باريس لدعم لبنان.
يف هذا اجملال، ال يبدو أن الفريق 
اآلخر مرّحب بأفكار احلريري. ومع أن 
الرئيس عون مل يعد ميانع تشكيل 

حلفاء  أن  إال  دونه،  من  حكومة 
رئيس اجلمهورية ينظرون اىل األمر 
من زاوية سياسية حبتة. ومعطياتهم 
تقول إن احلريري يريد حكومة حتظى 
مبباركة اجملتمع الدولي للوصول اىل 
حلظة استعادته شخصيًا ثقة اخلارج 
به. وذلك ال يتم من دون برنامج 
حمددة،  زمنية  ملدة  حكومي  عمل 
الذي  األمر  وهو  حمددة،  وبأهداف 

لن مير بسهولة.

 عمليًا، الحريري ال يزال يكرر أنه 
يريد حكومة تكنوقراط خالية من 

السياسيني ومن بيان سياسي
يف جانب التيار الوطين احلر، يقرتح 
احلريري  يرتك  أن  فكرة  باسيل 
يشكل حكومة مع حلفائه من دون 
لكن  اهلل.  وحزب  التيار  مشاركة 
بهذه  بقوة  مرّحبًا  يبدو  ال  احلزب 
الفكرة، ما يفتح الباب على نقاش 
قد يطول، مع ثوابت فريق 8 آذار 

اليت تقول اآلتي:
توّلي  يريد  احلريري  إذا كان  أواًل: 
هناك  فسيكون  احلكومة،  رئاسة 
جانب  من  واضح  سياسي  متثيل 
عودة  يعين  وهذا  آذار.   8 فريق 
خليل  حسن  وعلي  باسيل  جربان 
وآخرين من الصنف السياسي احلاد 
لغياب  جمال  ال  وبالتالي،  نفسه. 

املمثلني السياسيني الواضحني.
يقبل  لن  آذار   8 فريق  إن  ثانيًا: 
السياسية  للقوى  مقّنع  بتمثيل 
وزيرًا  احلريري  اختار  وإذا  األخرى. 
القوات  مع  عليه  متفقًا  تقنيًا 
اللبنانية أو مع وليد جبنالط، فهذا 

يتطّلب إعالن ذلك علنًا.
ثالثًا، إذا قّرر احلريري املضّي يف 
سيكون  أنه  يعين  فهذا  مشروعه، 
يف مواجهة سياسية كبرية تبدأ مع 
البيان الوزاري. إذ ترفض قوى 8 
آذار أي بيان ال يشري صراحة اىل 
االعتداءات  مقاومة  يف  لبنان  حق 
املقاومة  محاية  ويف  اإلسرائيلية 
كخيار يف حترير بقية األرض احملتلة 

ويف مواجهة التهديدات اخلارجية.
وال سيما  آذار،   8 قوى  إن  رابعًا: 
الوطين  التيار  ــــ  اهلل  حزب  حتالف 
حنو  الذهاب  فكرة  سرتفض  احلر، 
اسم  سواء حتت  إضافية،  استدانة 
وسيعود  آخر.  اسم  أي  أو  سيدر 
اخلالفات  حجم  ليكتشف  اجلميع 
حول الورقة اإلصالحية اليت قّدمها 
قوى  وستعترب  سابقًا.  احلريري 
أي  عن  مسؤواًل  احلريري  آذار   8
عرقلة أو تعطيل مشروَعي التكليف 

والتأليف.
خامسًا: إن برنامج احلريري الوزاري 
جديد  قانون  إنتاج  على  يقتصر 
أن  املفّضل  النيابية،  لالنتخابات 
وضعًا  يريد  لكنه  مبكرة.  تكون 
يسمح له بالسري يف عملية خصخصة 
يستدّر  أن  أجل  من  العام  القطاع 

أموااًل إضافية.
لبنان  وضع  حماولة  إن  سادسًا: 
الوضع  سوء  بسبب  الوصاية  حتت 
سيقابلها  واملالي،  االقتصادي 
رفض مطلق للشروط اخلارجية اليت 
تريد تقليص القطاع العام بطريقة 
باجتاه وضع  وتدفع  معّقدة،  صعبة 
لبنان حتت وصاية اجملتمع الدولي 

اقتصاديًا ملواجهة االنهيار.

تنسيق  هيئة  بني  باردة  حرب  تدور 
الناشطة  اجملموعات  وبعض  الثورة 
كثرية،  ليست  األسباب  الثورة.  يف 
اهليئة  فرض  بني  ما  ترتاوح  لكنها 
وضمها  الثوار،  باسم  كناطق  نفسها 
أخريًا  السمعة«.  »السّيئ  سبعة  حلزب 
عقد  خط  على  املصلحني  بعض  دخل 
اجتماع للّم الشمل وإرساء أرضية حوار 

مشرتكة.
منذ انطالقة ما ُيسمى بـ«هيئة تنسيق 
الثورة« اليت أذاع بيانها األول العميد 
املتقاعد جورج نادر من ساحة الشهداء، 
حول  تتكاثر  االستفهام  عالمات  بدأت 
هدف هذه اهليئة وتوجهات أعضائها. 
توتر  زاد  بيانًا،  اهليئة  أصدرت  وكلما 
اجملموعات األخرى، لعدة أسباب أهمها 
اسم اهليئة بشكل خاص. فمن عمد إىل 
الثورة  تنسيق  »هيئة  تسمية  إطالق 
سيتم  أنه  ضمنيًا  يدرك  نفسه،  على 
التعامل مع البيانات الصادرة عنه على 
وخصوصًا  اجملموعات  كل  متثل  أنها 
اجملموعات  أعداد  يف  املبالغة  مع 
يقول شبان  اهليئة«،  املنضوية ضمن 
رافضني  اهليئة،  خارج  جمموعات  من 
يقوله  ال  ما  أن  إال  أمسائهم.  نشر 
املشكالت  إحدى  أن  مباشرة  هؤالء 
حزب  ضّمها  هو  اهليئة،  مع  الرئيسية 
املشكلة  فيما  صفوفها.  إىل  سبعة 
هيئة  عمل  بأسلوب  تتعلق  األخرى 
التنسيق وإصرارها على عقد مؤمترات 
صحافية لإلحياء حبيازتها على تفويض 
ببيان من  رمسي، بينما ميكن االكتفاء 
االعرتاض  إعالمية«.  »همروجة  دون 
الثالث هو على تأييد بعض اجملموعات 
العسكر  حلكم  اهليئة  يف  املنضوية 
انقالب  حصول  بضرورة  واقتناعهم 
عسكري يؤدي إىل تسلم اجليش زمام 
احلكم. »الثغرة هنا«، يقول قائد إحدى 
اجملموعات، بأن »هيئة التنسيق تّدعي 
ضمها لنحو 80 جمموعة زورًا، والدليل 
نادر  العميد  الذي واكب دعوة  احلشد 
تظاهروا  ومن  املرفأ،  أمام  لالعتصام 
على طريق القصر اجلمهوري بطلب من 
مصداقية  »ال  بنظره،  سبعة«.  حزب 
هلؤالء لدى الناس وخصوصًا مع ارتباط 
األمنية«.  األجهزة  ببعض  أمسائهم 
حني  إىل  مدفونة  االنتقادات  ظلت 
األحد  يوم  صحايف  ملؤمتر  اهليئة  عقد 
اهليئة  اجتماع  مقررات  تلت  املاضي. 
الناشطات  إحدى  عالم،  كارال  يومها 
التارخيي«  »التيار/اخلط  جمموعة  يف 
من  ُفصلوا  وشبانًا  شابات  تضم  اليت 
التيار الوطين احلر أو استقالوا أو خيب 
آماهلم كل من رئيس اجلمهورية ميشال 
باسيل.  جربان  اخلارجية  ووزير  عون 
ألي  مستفزًا  الكالم  مضمون  يكن  مل 
جمموعة بل كان رفضًا »ملهزلة التأليف 
التكليف، ورفضًا لرتشيح رئيس  قبل 
احلكومة املستقيل سعد احلريري لرئاسة 
احلكومة من جديد«. كذلك دعت اهليئة 
اىل »إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق 
القانون النسيب وختفيض سن االقرتاع 
يزال  ال  الذي  األمر  سنة«،   18 إىل 
حمور اختالف بني اجملموعات الناشطة. 
ُنظمت محلة على كارال عالم،  بسرعة، 
ومت ختوينها وإطالق الشتائم والصفات 
املسيئة هلا، عرب نشر صور من حسابها 
على موقع »فايسبوك« جتمعها بباسيل 
الصور  عون.  آالن  العوني  والنائب 
كل  فيما   ،2016 عام  إىل  تعود  تلك 
منشورات عالم األخرية حتمل انتقادات 
احلر  الوطين  التيار  ألداء  سياسية 
ورئيس اجلمهورية. بدا واضحًا لبعض 
أعضاء اهليئة أن اهلدف وراء احلملة هو 
وضعنا  عرب  الطرق  مبختلف  »شيطنتنا 

يف خندق واحد مع األحزاب السياسية 
وتصويرنا وكأننا ننفذ أجنداتهم«.

يف األصل، تضم اهليئة حنو 67 جمموعة. 
تلك  أعضاء  بعض  يقول  لذلك،  ورمبا 
اللحظة  منذ  مسعى  مثة  اجملموعات، 
األوىل لفّك ارتباطات هذه اجملموعات، 
بعد أن جنحنا يف خلق مساحة مشرتكة 
والشبان  الشابات  من  أوسع  لعدد 
أفكارًا  وحيملون  املناطق  خمتلف  من 
وفقًا  باهليئة،  التشهري  محلة  متنوعة. 
للعميد املتقاعد جورج نادر، تدّرجت من 
»قواص حركة أمل وحزب اهلل والتيار 
علينا  األول  الشهر  يف  احلر  الوطين 
احلزب  من  توجيهات  عرب  نتحرك  بأننا 
املستقبل،  وتيار  والقوات  االشرتاكي 
ويشارك  بأغلبيتها  قواتية  محلة  إىل 
فيها بعض شباب تيار املستقبل بأننا 
ننتمي إىل التيار الوطين احلر؛ رغم أن 
كارال تركت التيار منذ عام. ندرك جيدًا 
شايفني  مش  واملستقبل  القوات  أن 
وعرب  عالنية  رفضنا  وهاهلم  سعد  إال 
وحنن  تكليفه.  إلعادة  صحايف  مؤمتر 
أن بعض  علمًا  الفريقني.  ما شايفني 
عربوا  علينا  احلملة  يف  شاركوا  الذين 
ال  الثورة  على  وغرية  قلب  طيبة  عن 
إياه  حيّمله  ما  نادر  يرفض  أكثر«. 
اهليئة  اّدعاء  عن  اجملموعات  من  عدد 
قيادة الثورة، نافيًا أن يكون أي عضو 
هذا  كلمة يف  أي  قال  قد  اهليئة  يف 

اإلطار.
بيان  أو  تصريح  أي  بإبراز  ويتحداهم 
»البعض  ذلك:  على  يدل  منشور  أو 
مزعوجون من التسمية. حنن 67 جمموعة 
اجملموعات  ومع  بيننا  ما  يف  ننسق 
ضد  وهي  واضحة  شعاراتنا  األخرى. 
تسمية  يف  الدينية  املرجعيات  تدخل 
أعيد  ما  إذا  أنه  ونؤكد  املرشحني، 
تكليف احلريري سنعود إىل يوم مماثل 
تتحمل  وهنا  األول.  تشرين   17 ليوم 
كّف  ضربة  كل  السياسية  السلطة 
ونقطة دم«. يشري نادر إىل أن هناك 
غرفًا سرية لألحزاب وجيوشًا الكرتونية 
وأكرب  الثورة  ضرب  الرئيسي  همها 
انتخابات  يف  ظهر  لتحالفهم  صورة 
بهذه  األمر  »وصل  احملامني.  نقابة 
األحزاب إىل اتهامي بالعمالة للواليات 
املتحدة... حنن أوامرنا من جّوا... من 
أي  أحدهم  ميلك  كان  وإذا  الساحات 
دليل على تنسيق أي عضو من هيئتنا 
مع أي طرف مشكوك يف أمره فليبلغنا 
بذلك«. وحبسب نادر، حزب سبعة مل 
»وهو  التنسيق،  هيئة  عضوًا يف  يعد 
دون  من  مبفرده  يعمل  البداية  منذ 

التعاون معنا«.
إلنهاء  املصلحني  بعض  تدخل  أخريًا 
احلرب الباردة بني هيئة التنسيق وبعض 
اجملموعات األخرى كـ »بريوت مدينيت« 
والكتلة  وطين«  »كلنا  و  »حلقي«  و 
واحلزب  جديد«  عن  و«لبنان  الوطنية 
الشيوعي وغريهم. يقوم هؤالء مببادرة 
اجلانبني  بني  مشرتكة  مساحة  إلرساء 
والتوضيحات  التوضيحات  عن  بعيدًا 
املضاّدة. تقرر عقد اجتماع مشرتك مل 
حُيدد ما إذا كان نهار اجلمعة املقبل أو 
أساسية  أفكار  حول  للتوافق  السبت، 
وتشكيل  النيابية  االستشارات  كإجراء 
أن تكون  أسرع وقت على  حكومة يف 
إمنا  »كفاءات  من  ومؤلفة  »نظيفة« 
خالية من حيتان السياسة املعروفني«. 
الكل متفق مسبقًا على »رفض فرض 
حكومة  كرئيس  احلريري  لسعد  املفيت 
الناشطني  غالبية  عنه  عربت  ما  وهو 
على مواقع التواصل، إال أن احملطات 
التلفزيونية مل تنقل اآلراء املعربة عن 

هذا الرفض، ألسباب جنهلها«.

 حرب باردة بني »الثوار«: من ينّسق »الثورة«؟
رىل إبراهيم
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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 األول  كانـون   14 Saturday 14 December 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

تعمل  أحباث  سفينة  خرقت 
اإلسرائيلي  العدو  حلساب 
اللبنانية يف  اإلقليمية  املياه 
وبقيت  اجلنوبي   9 البلوك 
 7 مدة  باستكشافاتها  تقوم 
حيّرك  أن  دون  من  ساعات 

أحد ساكنًا.
اإلسرائيلي  العدّو  يضّيع  ال 
لقضم  اإلعداد  يف  وقتًا 
ثروة لبنان النفطية والغازية 
الكامنة يف البحر، حتديدًا يف 
البلوك 9 اجلنوبي. وبال شّك، 

اليونيفيل حرس حدود السرائيل؟
العدو »يستكشف« النفط يف لبنان!

 2019 األول  كانـون   14 Saturday 14 December 2019الـسبت 

اللبناني ومنع العدو اإلسرائيلي من االعتداء على 
لبنان، أم أنها تعمل يف خدمة العدّو اإلسرائيلي؟

اجلنوب  يف  األنفاس  حتصي  اليت  القوات  فتلك 
الشريط  كامل  على  األهالي  على  تضّيق  وباتت 
احلركة  حرية  عنهم  ومتنع  وتزعجهم  احلدودي، 
داخل  يف  الشائك  الشريط  قرب  والتنقل 
أراضيهم، مل تتحّرك إلجبار السفينة املعادية على 
اخلروج من املياه اللبنانية. أليست هي املسؤولة 
ومنع  املنطقة  تلك  أمن  عن   1701 القرار  مبوجب 

اخلروقات فيها؟
مّدة اخلرق وخطورته تضعان دور القوات الدولية 
والتبليغ  الرصد  آلية  إن  تقنيًا،  خانة صعبة.  يف 
والعدو  »اليونيفيل«  بني  والرّد  واالتصال 
اإلسرائيلي ال حتتاج إىل أكثر من ساعة على أبعد 
اتصال ساخنة  وجود خطوط  مع  تقدير، خصوصًا 
الربازيلية  السفن  أن  يعين  وهذا  الطرفني.  بني 
حبماية  املعنّية  والرتكية،  واليونانية  واألملانية 
من ست  ألكثر  ساكنًا  حتّرك  مل  اللبنانية،  املياه 
وتطلب  تتدّخل  إما مل  الدولية  فالقوات  ساعات. 
من السفينة االنسحاب، وإما أن العدو مل يتجاوب، 
ويف كال احلالتني، بات السؤال عن اجلدوى من 
تقوم  ال  دامت  ما  مشروعًا،  القوات  هذه  وجود 
أيضًا  األمر  وهذا  لبنان.  جتاه  واجباتها  من  بأي 
اليت  املتكّررة  الزيارات  سبب  عن  األسئلة  يفتح 
لفلسطني  كول  ديل  اجلنرال ستيفانو  بها  يقوم 
احملتلة، حتديدًا يف الشهر األخري، مع كل األجواء 
»اليونيفيل« يف  غري اإلجيابية اليت يبّثها سلوك 

اجلنوب.
    السفينة ال تزال أمام حيفا تكمل أبحاثها ومن 

املمكن أن تعاود خرق املياه اللبنانية
فاملقارنة بني السماح للعدو اإلسرائيلي خبرق من 
هذا النوع والتعتيم عليه، واملعلومات اليت تضّمنها 
التقرير األخري الذي صدر قبل حنو أسبوعني عن 
القرار  العام لألمم املتّحدة، بشأن تطبيق  األمني 
1701، تضع التحّيز األممي من اليونيفيل واضحًا 
ملصلحة العدو اإلسرائيلي. فهو تضّمن على سبيل 
الدولية، وحصول  للقوات  ألف نشاط  املثال 30 
10 عمليات اعرتاض على التحركات يف اجلنوب من 
قبل األهالي أو اجليش اللبناني، ومع ذلك خيوض 
التقرير يف محلة دعائية للدفاع عّما يسّميه »حرّية 
 500 يتحّدث عن  بينما  الدولية،  للقوات  احلركة« 
حباالت  اللبناني،  اجلانب  من   1701 للقرار  خرٍق 
محل سالح غري مرّخص، تتضّمن فقط أربع حاالت 
لسالح حربي، و496 حالة محل سالح صيد، مع بدء 

موسم الصيد!
بالكتمان  اخلرق  مع  »اليونيفيل«  تعاملت  وفيما 
ألسباب معروفة، مارس اجليش اللبناني الكتمان 
بيان  أي  يعلن يف  ومل  جمهولة،  ألسباب  أيضًا، 
رمسي عن هذا اخلرق اخلطري. ومل تتمّكن »األخبار« 
من التأّكد مّما إذا كانت وزارة اخلارجية قد علمت 
باخلرق، ومل تبادر إىل إرسال احتجاج رمسي إىل 
األمم املتحّدة، أم أنها مل تعلم، علمًا بأن السفينة 
يوم  احلالية  رحلتها  يف  انطلقت   med surveyor
2 كانون األول احلالي من قربص باجتاه سواحل 
املياه  يف  تعمل  تزال  وال  احملتّلة،  فلسطني 
املقابلة ملدينة حيفا منذ حنو أسبوع، وتتنّقل بني 
املياه احملتلة واملياه القربصية. وتشري معلومات 
اللبنانية  املياه  تكّرر خرق  أنها قد  »األخبار« إىل 

مرة جديدة الستكمال أحباثها.

فراس الشويف

بالبالد  تعصف  اليت  األحداث  مع  العدو  يتصّرف 
اللبنانية،  السيادة  كأنها فرصًة مناسبة النتهاك 
ببحوث علمية داخل املنطقة االقتصادية  والقيام 
متهيدًا  الثروة  حجم  لتقدير  للبنان،  اخلالصة 

لسرقتها.
علمّية  أحباث  سفينة  خرقت  أسبوعني،  حنو  قبل 
والثروات  البحر  أعماق  تقّصي  يف  متخصصة 
يونانيني  قبل  من  مملوكة  البواطن،  يف  الكامنة 
اللبنانية،  البحرية  املياه  عمق  باناما،  علم  وحتمل 
وبقيت فيها ما يزيد على 7 ساعات، ثّم غادرت 

من دون أي عوائق تذكر.
 med السفينة  فإن  »األخبار«،  معلومات  وحبسب 
surveyor، بدأت عملها يف خدمة االحتالل للبحث 
عن النفط والغاز يف حقول فلسطني احملتلة يف 1 
نيسان من العام املاضي، وهي مزّودة بتكنولوجيا 
متطورة ملسح قاع البحر، مع طاقم مؤلف من 21 
تشرين   27 يوم  اللبنانية  املياه  اخرتقت  تقنيًا، 
فجرًا،  الواحدة  الساعة  حواىل  املاضي  الثاني 
ووصلت إىل عمق أقصى يبلغ 5.6 أميال حبرية، 
لتعود وخترج عند الثامنة والنصف صباحًا، أي إن 
السفينة املعادية مل تكتِف بالدخول إىل ما تسميه 
األمم املتحدة »املنطقة املتنازع عليها« واليت تبلغ 
حنو 860 كلم مربعًا، بني لبنان وكيان االحتالل، 
بل دخلت إىل عمق املياه اللبنانية، قاطعة مسافة 
0.6 من امليل يف »منطقة التحّفظ«، ومخسة أميال 

يف عمق البلوك رقم 9.

طبعًا، يرتبط حتّرك العدو 
يف هذا التوقيت بانقطاع 
مع  أمريكي  اتصال  أي 
لبنان يف ما خّص مسألة 
بعد  البحرية،  احلدود 

سنوات من الضغط على لبنان للقبول بالتسوية 
املصلحة  تأمني  على  دائمًا  تعمل  اليت  األمريكية 
اإلسرائيلية على حساب لبنان. فالزيارة املفرتضة 
وزير  مساعد  جيريها  أن  املقّرر  من  كان  اليت 
اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط ديفيد 
شينكر، الذي حّل مكان سلفه دايفيد ساترفيلد، 
ألغيت مع بدء التحركات الشعبية يف الشارع يف 
النصف الثاني من تشرين األول املاضي، بعدما 
الرئيسني  من  فيها  لشينكر مسع  زيارة  سبقتها 
الكالم نفسه عن متّسك  بّري  ونبيه  ميشال عون 

لبنان بكامل حقوقه البحرية.
اإلدارة األمريكية كانت طلبت، وحتديدًا مستشار 
جاريد  وصهره  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
التحّرك  احلريري  سعد  الرئيس  من  كوشنري، 
غري  اجتماع  خالل  األمريكي  باحلل  للقبول  بنفسه 
علين مجعهما، واعدًا إياه بـ«املن والسلوى«، فعاد 
األخري إىل بريوت حماواًل التفّرد بهذا امللّف )راجع 
»األخبار« عدد الثالثاء 10 أيلول 2019، »شينكر 
بعد ساترفيلد يف بريوت: عن احلدود والنفط«(. 
إاّل أن احلريري فشل يف تليني موقف بري وحزب 
اهلل وعون وقتها، ثم خرج شينكر بالنتيجة ذاتها، 
لتنقطع املتابعة األمريكية احلثيثة سابقًا، مع بدء 

التحركات الشعبية.
األسئلة  يعيد  اللبنانية  للسيادة  الفادح  اخلرق 
العاملة  الدولية  الطوارئ  قوات  دور  عن  الدائمة 
خدمة  يف  فعاًل  هي  وهل  الونيفيل،  اجلنوب  يف 
احلفاظ على االستقرار يف اجلنوب ومساعدة اجليش 

   زيارات قائد 
اليونيفيل إلسرائيل 
ازدادت يف الشهر 

األخرية

نقابات  احتاد  أعلنها 
األفران  أصحاب 
مع  مواجهة  واملخابز 
اختاذه،  مع  الناس، 
الثالثاء املاضي، قرارًا 
ربطة  وزن  خبفض 
تسّعرها  اليت  اخلبز 
بألف  االقتصاد  وزارة 
من  لرية  ومخسمئة 
 900 إىل  غرام   1000
هؤالء  اختذ  غرام. 
ضاربني  قرارهم، 
قرارًا  احلائط  بعرض 
واضحًا لوزير االقتصاد 
من  حيّذر  والتجارة 
بوزن  بالتالعب  خالله 

 »كارتيل« األفران يأكل رغيف الفقراء

عمل« خاص بدراسة ميدانية أمس أّكدت املؤّكد: 
كلفة ربطة اخلبز زنة 1000 غرام ال تتعدى األلف 
مقابل  اللرية  صرف  سعر  زيادة  مع  حتى  لرية، 
الدوالر. فحتى اليوم، ال يزال »الربح كبريًا«. من 
أو  الربطة  سعر  يف  النظر  إلعادة  مكان  ال  هنا، 
وزنها. اجلواب نهائي من جانب وزير االقتصاد. 
لوين  لنشوف  فـ«تاركينهم  األفران  أصحاب  أما 

بدهم يوصلوا«.
سأطبق  »أنا  بطيش،  يقول  واحدة،  كلمة  هي 
القانون، وال أرى أنهم مظلومون، فهامش الربح 
مفتوح أمامهم«. ومثة أدلة كثرية تبدأ بربطة اخلبز 
وال  بـ1500«،  يبيعوها  وعم  ألف  حقها  »اللي 
تنتهي بأنواع املخبوزات األخرى اليت ال ختضع هي 

األخرى للرقابة.
الوقت  يف  اإلصرار  هذا  سبب  بطيش  يستغرب 
صناعة  يف  مادة  أهم  وهو  القمح،  خيضع  الذي 
اخلبز، للدعم. هذا الدعم الذي يستحوذ على 12 
البالغة  االقتصاد  موازنة وزارة  مليون دوالر من 
24 مليون دوالر، أي أن نصف املوازنة يذهب إىل 

دعم القمح!

    أرباح املطاحن تفوق الـ 100 دوالر لطن القمح، 
فيما أرباح املطاحن يف مصر وسوريا ال تتعدى الـ 20 

دوالرًا
حنو  هوادة  دون  من  ذاهبًا  بطيش  كان  ولئن 
الناس، يشري  املواجهة مع  وإال  القانون،  تطبيق 
إىل  برو،  زهري  املستهلك،  محاية  مجعية  رئيس 
أن تصريح الثالثاء املاضي الحتاد نقابات األفران 
جديد  كانتون  أمام  أصبحنا  بأننا  »خيربنا  واملخابز 
األمر،  هذا  برو  يستغرب  ال  باألفران«.  متمّثل 
يقتات  قطاٍع  من  منتظر  »موضوع  هذا  فربأيه، 
على األزمات، فهو غالبًا ما يستفيد من األزمات 
من خالل استغالل دعم الوزارة وخزينة الدولة«. 
هكذا، ال خترج سرية أصحاب األفران وصراعهم 
حساب  على  ولو  أرباحهم  على  احلفاظ  أجل  من 
بدأت  اليت  للسرية  استمرارًا  »من كونها  الرغيف 
قبل عشرات السنوات«. مع ذلك، ال جيد بّرو أن 
احلل مستعٍص، فثمة حل متوافر منذ مخسة عشر 
مثل  مثلها  السلع  هذه  تكون  بأن  »ويقول  عامًا 
السلع اليت يتم دعمها من الدولة، أي أن يكون 
يعد  مل  إذ  والغاز،  كاملازوت  أسعار  جدول  هلا 
مقبواًل أن تصل األرباح على سلعة أساسية كاخلبز 

إىل حدود 70 إىل %80«.
بأن  برو،  التذكري، حبسب  يفيد  أخرى،  جهة  من 
 %30 من  أكثر  منها  يستخدم  »ال  القمح  مادة 
النسبة  وأن  املدعوم،  األبيض  اخلبز  صناعة  يف 
وغري  مدعومة  غري  سلٍع  لصنع  ُتستخدم  املتبقية 
حمّددة السعر«، ما يعين أن مثة هامش ربٍح من 
»قطاع« رديف يقّدر حبدود 70%. وهذه ال عالقة 
للدولة بها. لذلك، وانطالقًا من هنا »كفى ابتزازًا 
للدولة واخلزينة حبجة أنهم قطاع أساسي.... وإال 

فليكن خيار الدولة بأن تذهب إىل إقفاهلم«.
هذه ليست دعوة »جمانية«، يقول برو، وإمنا حاجة 
خصوصًا يف هذا الظرف. أما احلاجة األكثر إحلاحًا، 
فهي مراجعة أرباح املطاحن اليت تفوق املئة دوالر 
لطن القمح، فيما »أرباح املطاحن يف مصر وسوريا 
تقريبًا«. ومن هنا، جيب  الـ20 دوالرًا  ال تتعدى 

أن تبدأ املعركة.

راجانا حمية

أو سعر ربطة اخلبز... ومن فوقه القانون.
ربطة  املاضي،  االربعاء  يوم  من  وابتداًء  رمسيًا، 
وزار  وتسّعرها  غرام   1000 تزن  اليت  اخلبز 
االقتصاد والتجارة بـ1500 لرية، صارت تزن 900 
غرام. هذا ما خرج به أعضاء احتاد نقابات أصحاب 
األفران واملخابز من مجعيتهم العمومية اليت عقدوها 
التشاور،  من  ساعتني  فبعد  املاضي.  الثالثاء 
كان القرار باإلجهار مبا بدأوا تطبيقه بالسر، منذ 
هكذا،  املاضي.  آب  منذ  وحتديدًا  األزمة،  بداية 
أصبحت الـ«900« أمرًا واقعًا ال تراجع عنه. هذا ما 
أعلنه أعضاء النقابات باإلمجاع، وما أبلغوه لوزير 

.»live« ،االقتصاد والتجارة، منصور بطيش
قرروا  فهم  األخري،  ما سيقرره  هؤالء  ينتظر  ال   
أنه ابتداًء من اليوم ربطة خبز الفقراء، املدعومة 
الدولة، طار منها مئة غرام، ولو كّلف األمر  من 
نقيب  يقول  حقنا«  يف  ضبط  حماضر  »تسطري 
فيما  املري.  طارق  الشمال،  األفران يف  أصحاب 
لفت رئيس احتاد  نقابات املخابز واألفران    كاظم 
حال  يف  أنه  إىل  صحايف،  مؤمتر  يف  إبراهيم،  
»صدور أي ضبط يف حق صاحب أي فرن أو طلب 
صاحب الفرن إىل  القضاء ، سنعلن اإلضراب العام 
سابق  دون  ومن  فورًا  واألفران  املخابز  كل  يف 
يهددنا  االقتصاد  »وزير  أن  إىل  مشريًا  إنذار«، 
مبحاضر الضبط فليسطر ما شاء من حماضر وحنن 

أقوياء باحلق وسنجابه باحلق«.
»الكارتيل«  أعلنها  اليت  التصعيدية  اخلطوة  هذه 
اجلديد حلقها تصعيد آخر أرادوه »شديد اللهجة«، 
حّذروا خالله وزارة االقتصاد من تسطري احملاضر، 
الشارع  إىل  »النزول  ستكون  ذلك  ضريبة  ألن 
جيد  ال  املري.  يتابع  املفتوح«،  اإلضراب  وإعالن 
النقيب ما يرّبر إصرار الوزير على السعر احلالي، 
ففي رأيه أن هذا التخفيض »لن يتأثر به املواطن 

وال حتى وزارة االقتصاد«. جمّرد »إجراء«.
إنقاص رغيٍف من لقمة  األخري قرار  يرّبر   هكذا، 
عيش املواطن. ولكن، فاته أن هذا اإلجراء يأتي 
يف ظل أزمة قاتلة جتعل من الصعب بالنسبة إىل 
البعض حتصيل هذا الرغيف. أما األسوأ من ذلك 
اعتبار  دون  من  قرارهم  اختذوا  هؤالء  أن  فهو 
عن  الصادر  للقرار  واضح  حتٍد  ويف  للقوانني، 
بطيش، والذي مينع التالعب بسعر ربطة اخلبز أو 

وزنها.
بأن  يعتربون  فهم  بطيش.  لقرار  هؤالء  يأبه  ال 
»القرار ميثله وحده كوزارة اقتصاد«. أما قرارهم 
السطر«.  ع  ونقطة  الوزن،  »ختفيض  فهو  هم 
لكن، ما يقولونه ال يتطابق مبواصفاته مع ما يقوله 
بطيش، املصّر أكثر من أي وقٍت مضى، على عدم 

املساس برغيف الناس.
يعين  اخلبز  برغيف  »املساس  واضحة  فاملعادلة   
املواجهة مع الناس، الذين هم يف جّلهم فقراء«. 
قرار  بعد  سيحصل  وما  هنا،  للمساومة  جمال  ال 
األمر الواقع، »أنين سأطّبق القانون«. وهنا أيضًا 

»نقطة ع السطر«.
 ينطلق بطيش يف إصراره من الدراسة »الطازجة« 
اليت قامت بها املديرية العامة للحبوب والشمندر 
السكري، وقّدرت كلفة إنتاج ربطة اخلبز زنة 1500 
غرام بألف لرية لبنانية. وهذه كلفة ترتك هامشًا 
وآخرًا.  أواًل  األفران  ألصحاب  الربح  من  كبريًا 
وملزيد من التأكيد، قام بطيش من خالل »فريق 

)هيثم املوسوي(
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جريا على عادته كل سنة، أقام رئيس 
كال  بانكستاون  كانرتبري  بلدية 
امليالد  عيدي  مبناسبة  حفال  عصفور 
وذلك  املباركة  السنة  ورأس  اجمليد 
مساء االربعاء يف 11 اجلاري يف صالة 

هايالين افنيو، سايغون بالزا.
كبري  عدد  اىل  اضافة  احلفل،  حضر 
عددا  البلدي،  اجمللس  اعضاء  من 
االعمال  ورجال  البلديات  اعضاء  من 

ووسائل االعالم وابناء املنطقة.
وقد ألقى رئيس البلدية السيد كال 
عصفور، يف مستهل احلفل كلمة عدد 
ومشاريعها  البلدية  اجنازات  فيها 

املستقبلية، ومما جاء فيها:
مع اقرتابنا بسرعة من نهاية عام 2019 
، امسحوا لي أن آتي على ذكر بعض 
العام  هذا  تنتسى  ال  البارزة  النقاط 
كانرتبري  لبلدية  واعًدا  كان  حيث 

بانكستاون.
كانرتبريي  سكان  عدد  وصل 
بانكستاون اآلن اىل 361 ألف نسمة، 
ساوث  نيو  بلديات  أكرب  جيعلنا  مما 
الذي  السكاني  التعداد  لناحية  ويلز 
العاصمة  سكان  عدد  من  يقرتب 

كانبريا.
ان شعبنا هو الذي مينحنا قوتنا وميثل 
رئيسا  بصفيت  لي  فخر  مصدر  أعظم 

للبلدية.
مع مسرية الوقت اليت ال مفر منها، 
فإننا لألسف نفقد أعز أعضاء جمتمعنا 
ونقول وداًعا لآلخرين أثناء تقاعدهم 
اجملتمع..  وخدمة  العامة  احلياة  من 
لكنين دائًما يف رهبة من أولئك الذين 
يتبعون خطواتهم... من أولئك الذين 
يقفون ويقودون جمتمعاتهم وحيدثون 
فرًقا. ان شعبنا ميثل شغلي الشاغل 
وعلى مدى العام املاضي جعلت هذا 

أولوية اجمللس البلدي.
إىل  احلكم  أشكال  من  شكل  كأقرب 
لدينا  ان  اقول  أن  أود  الشعب، 
على  إجيابيًا  للتأثري  األكرب  الفرصة 
حياة شعبنا وجعل كل يوم من أيامه 

أفضل بكثري.
بعض  شهدنا   ، العام  هذا  وطوال 

رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون يقيم حفال ناجحا مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة

كال عصفور يلقي كلمته

واإلجنازات  واملبادرات  النشاطات 
الكبرية.

أود أن أحكي لكم قصة قصرية عن 
بعض  حلياة  اجمللس  مالمسة  كيفية 

أكثر الفئات ضعًفا يف جمتمعنا.
استضافت  املاضي،  العام  خالل 
األطفال  لرعاية  مرافقها  يف  البلدية 
أسر  من  صغار  أطفال  تسعة  جمانا 
الالجئني.. وكالجئني، غالبًا ما تكون 
رعاية األطفال بعيدة عن متناول هذه 
عن  البحث  من  مينعهم  مما  األسر، 
مثل  وخدمات ضرورية  وتدريب  عمل 
الصحة.. يتم منعهم من االخنراط مع 

اجملتمع مع كونهم جزًءا منه.
مهارات  األطفال  طور  العام،  طوال 
وبدأوا  منازهلم  من  خرجوا  اللغة.. 
صداقات  كونوا  باحلياة..  االستمتاع 

ومنت ثقتهم.
وكان األهل قادرين على البدء بالعمل 
مساهمني  أعضاء  ليصبحوا  والتدريب 
أربعة  بدأ  الواقع،  يف  جمتمعنا.  يف 
آباء يدرسون يف TAFE مبا يف ذلك 
العمل مع الشباب والتعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة.
وموظفونا  البلدي  اجمللس  وكان 
 Sydney(  وشركاؤنا يف حتالف سيدني
َمن مسح حبدوث  واجملتمع   )Alliance

ذلك.

انين سعيد للغاية وفخور بأن أخربكم 
أن هذا عرض دائم اآلن ضمن أعمال 

خدمات األطفال لدينا.
واود ان انوه بانه كانت هناك بعض 
اإلجنازات امللحوظة يف رحلتنا لتحسني 

حياة شعبنا.
قامت البلدية هذا العام بتطوير وتبين 
ستوجه  اليت  االسرتاتيجيات  من  عدد 
يف  واالستثمار  القرار  صنع  عملية 
احلدائق واملالعب واملساحات املفتوحة 

واملراكز املائية ومحامات السباحة.
كل هذه األمور حامسة بدورها يف دعم 
نوعية احلياة اليت يتوقعها ويستحقها 

مواطنونا.
دون  ممكن  غري  االستثمار  هذا  لكن 
مع  والسكن.  بالعمل  أيًضا  االهتمام 
يرغبون  الذين  السكان  من  العديد 
يف العيش يف نطاق بلدية كانرتبري 
بانكستاون اليت سيصبح عدد سكانها 
نصف  حواىل  عاًما   20 اىل   15 خالل 
تزمانيا  ستنافس  حيث  نسمة  مليون 

جلهة تعداد  السكان!
يف الواقع، خالل الـ 12 شهًرا املاضية 
وحدها، اختذت البلدية قرارات بشأن 

1128 طلب بناء وتطوير.
يف أواخر الشهر املاضي، مت إصدار 
من  الوالية:  القتصاد  جديد  خمطط 
املتوقع أن يصل اإلنتاج السنوي لنيو 

ساوث ويلز إىل ذروته عند 1 تريليون 
دوالر بنهاية العقد املقبل وأن يصل 
عام  حبلول  دوالر  تريليون   2 إىل 
وحيرص  كبرية  فطرية  إنها   ..2040
السوق التجاري للمدينة على احلصول 

على شرحية كبرية منها.
زيادة  البلدية  بدأت   ،2019 عام  يف 
املستقبل«  »إثبات  على  تركيزها 
بأن  موقعها  حتديد  وإعادة  ملدينتنا 
حيصل شعبنا على »حصة االسد« من 
منطقتنا  تنتظر  اليت  والفرص  النمو 

وواليتنا.
سلسلة  بتفعيل  حالًيا  البلدية  تقوم 
من اخلطط واملبادرات واالستثمارات 
والسكاني  االقتصادي  النمو  لدعم 
مسعتها  وتعزيز  املدينة،  لوسط 
مدينة  باعتبارها  بسرعة  املتنامية 
الوالية  مستوى  على  الرائدة  الفرص 

املتصلة والنابضة باحلياة.
اختذنا  هذه السنة املالية خطوة جريئة 
 101 بلغ  قياسي  رقم  استثمار  يف 
عمل  مشروع   384 يف  دوالر  مليون 

رئيسيا.
كرئيس  عليه  احصل  ائتمان  أي  ان 
مدينتنا  ولسكان  لكم  يعود  بلدية 

الذين يعملون جبد ليل نهار.
وبروح هذا املوسم، سيكون من املهم 
بأهمية  العادة،  هي  كما  أعرتف،  أن 

يف  األطفال  ألجنحة  التربعات  مجع 
وبانكستاون  كانرتبريي  مستشفيات 
الذين  - ليدكمب.. فبالنسبة ألولئك 
أشكركم  بالفعل،  الليلة  هذه  تربعوا 
ارجوكم  بعد،  يتربعوا  مل  وللذين 
التفكري يف االمر والتربع لنحدث فرقا 

يف عيد امليالد هذا العام.
والعائلة،  سالي  زوجيت  مع  انين، 
جميد،  ميالد  عيد  مجيعا  لكم  نتمنى 

آمن وممتع وسنة جديدة مباركة.
وشكرا  سعيد  وعام  جميد  ميالد 

حلضوركم. 

جورج زخيا وعقيلته مع بعض مسؤولي البلديةكال عصفور مع والده الياس عصفور وغسان وهبة وسام دانيال وحضور

ريمون ابي عراج واحد االصدقاء كال عصفور مع د. مصطفى علم الدين وغسان وعلي العشي وحضور بالل الحايك مع جورج زخيا وغسان وهبة وخليل طرطق وحضور

كال عصفور مع فؤاد األشوحبالل الحايك مع ربيع كبي ونضال حمزةكال عصفور مع نادين الشعار وانطوني العلم

خليل طرطق والزميل انطونيوس بو رزق
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COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

حــسومات كـبرية تصل اىل %50

I Like Takeaway

Leather StoreCombined Loan Office Afandi Cafe Bankstown

Ranz DesignzSerenas Dress RoomM. CO Fashion

Tutty Fruity Cocktails

Nothing Over $20Up To  
50% OFF

Buy One & Get One FREE 
(Selected Items)

Kim Alteration

أطيب كنافة 
نابلسية

Special 
Hem 

Shorten
$7

Large Fresh 
Juice
$4.99

Any Kebab + Chips 
& Can Of Drink $ 9.99

Mens Real Leather.. 
Wallet Reduced To $15
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COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

حــسومات كـبرية تصل اىل %50

Dee Javuu Odette’s PerfumeryNick’s Handbags

Al Yasir Jewellery Gianni’s Variety StoreAvalon Nails & Beauty

Luxury DecorH & J’s CosmeticsGT Supplement

Up To 
 50% OFF

 50% OFF Storewide

Up To  50% OFF

Sale On Handbags
 From  $10 To  $20

Full 
Set 

French 
Tip 
$15

Assorted 
Cosmetic 
From $ 1

Any 2 Perfumes For $12

 بيع ، شراء  وتصليح   جميع أنواع
 املجوهرات.. عيار 18، 21 و22

Christmas Special 
Up To 50% OFF
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COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

Sport Shoes Centre

Laser Powder Room Lianas LadieswearMYA Hair & Beauty Salon

QH Healthy MassageWedding Outlet

Diamond World JewellersDusty Pink Fashion

Ali’s Discounts

حــسومات كـبرية تصل اىل %50
5 Pairs OF     

Runners For $75

Up To 80% OFF

For Booking
Call:

0410 393 088

Hot Special From $ 0.99

Christmas Special
Every 5 Visits Get 

 One FREE

Christmas Sale 
All Store Up To 

50% OFF

Keratin
ONLY $89

Up To 50% OFF

Get 10% OFF 
Valid Till 28 / 2 / 2020



Page 18صفحة 18       2019 األول  كانـون   14 Saturday 14 December 2019الـسبت 

حفل سنوي جامع جمللس اجلالية اللبنانية مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة

اقام مجلس الجالية اللبنانية 
عيدي  بمناسبة  مميزا  حفال 
السنة  ورأس  املجيد  امليالد 
مساء  وذلك  املباركة 
قاعة  يف  املاضي  االحد 
الدكتور خليل مصطفى يف 

أرنكليف.
عرفها  التي  واملناسبة، 
حضرها،  طنوس  الياس 
الهيئة  اعضاء  اىل  اضافة 
االدارية يف املجلس،  كل من 
التشريعي  املجلس  عضو 
املحامي شوكت  الوالية  يف 
بول  النائب  مسلماني، 
مارك  النائب  لينش، 
بلدية  رئيسة  باتينج،  
وعدد  والر  ويندي  ليفربول 
من اعضاء البلدية، املهندس 
الدكتور  حمود،  علي 
حمعية  رئيس  بزي،  علي 
ناصيف،  ايلي  كفرصارون 
الوارلد  تحرير  رئيس 
ممدوح  الزميل  اوبزرفر 
تحرير  ورئيس  سكرية 
الزميل انطونيوس  الهريلد 
بو رزق وعدد كبري من ابناء 

الجالية.
املناسبة  يف  تحدث  وقد 
التشريعي  املجلس  عضو 
املحامي شوكت  الوالية  يف 

السيناتور شوكت مسلماني

بول  النائب  مسلماني، 
السابقة  النائبة  لينش، 
اماندا فازيو، رئيسة بلدية 
ليفربول ويندي والر ورئيس 
ومما  كرنيب  علي  املجلس 

جاء يف كلمته:
يف  اليوم  نلتقي  ان  يسرنا 
ومجيدة  جامعة  مناسبة 
لنحتفي  عام  كل  ننتظرها 
بمعانيها  ونتأمل  بها 
املسيح  فالسيد  املتعددة، 
يف  والسالم  املحبة  رسول 
كل زمان ومكان وهو القدوة 
االعتدال  من  اتخذ  من  لكل 

واالخوة االنسانية منهجا.
الجالية  مجلس  يف  اننا 
االعتدال  دعاة  اللبنانية 
الحقة  واملواطنة  واملساواة 
ويف  لبنان  وطننا  يف 
نشارك  االغرتاب  بالد 
واملسلمني  املسيحيني 
السعيدة  املناسبات  بهذه 
تعبريا عن قناعتنا الراسخة 
ان  يمكن  ال  لبنان  ان  يف 
املسلم  بجناحيه  اال  يحلق 
نرى يف  ونحن  واملسيحي.. 
احدى  املجيد  امليالد  عيد 
اعظم املناسبات التي توحد 
اختالف  على  الجالية  ابناء 

مشاربهم.

بذكرى  اليوم  نحتفل  اننا 
وهي  قلوبنا  على  عزيزة 
املسيح  السيد  ذكرى ميالد 
من  البشرية  مخلص 
والفساد،  والجشع  الخطايا 
عزيز  املسيح  السيد  ان 
املسلمني  قلوب  على 
اتباع  وجميع  واملسيحيني 
الديانات يف العالم لحكمته 
ورؤيته االنسانية وهو مثال 
ابدي يحتذى به. ان تسامح 
السيد املسيح عليه السالم 
ومحبته هو ما نحتاجه اليوم 
عصرنا  يف  نسميه  ما  وهو 
هذا االعتدال،  فنحن نؤمن 
ليس  الحقيقي  االيمان  ان 

نقطة ضعف يف مجتمعاتنا 
بوجود  قوة  نزيد  اننا  بل 

التعددية.
اوضح  او  اريد  وهنا 
املسيحية  الديانتني  ان 
واالسالمية لديهما نصوص 
تحتوي  انها  اال  مختلفة 
املسيح  السيد  ذكر  على 
ان  كما  وتعاليمه،  واعماله 
ان  تعلماننا  الديانتني  كلتا 
نكون صادقني بحق جرياننا 
الطعام  معهم  نتقاسم  وان 
البشرية  تجمع  امور  وهذه 

كلها.
ان  سرورنا  دواعي  ملن  انه 
املجيد  امليالد  بعيد  نحتفل 

املباركة  السنة  ورأس 
مسلمني ومسيحيني يف بالد 
الغربة دون ان ننسى لبنان 
ذاكرتنا  يف  يعيش  الذي 
اال  وبجب  دائما..  وقلوبنا 
املسيح  السيد  ان  ننسى 
بمبادئ  جاءنا  السالم  عليه 
املحبة والتسامح والسالم.. 
السيد  ان ذكرى عيد ميالد 
تجمع  مناسبة  هي  املسيح 
واحدة  كلمة  على  القلوب 
وتعزز التواصل االجتماعي.. 
ليست  املناسبة  هذه  ان 
املسيحيني  على  مقتصرة  
يشارك  بل  غريهم  دون 

فيها كل مؤمن باهلل.

اخوتي  وباسم  باسمي 
يف  االدارية  الهيئة  اعضاء 
اللبنانية  الجالية  مجلس 
من  الحارة  بالتهاني  نتقدم 
حلول  بمناسبة  الجميع 
ورأس  املجيد  امليالد  عيدي 
من  راجني  املباركة  السنة 
اهلل العلي القدير ان يحفظ 
وكلنا  ولبنان،  اسرتاليا  لنا 
االبي  شعبنا  بوعي  ثقة 
وكلنا ايمان بوحدتنا الوطنية 
ضد الفساد على انواعه يف 
وطننا الحبيب لبنان.. وطن 
واملساواة  العدالة  تسوده 
املواطنني  لجميع  ويضمن 
الشرفاء حقوقهم املشروعة 

تحية  نرفع  هنا  ومن  كافة، 
اكبار واجالل لجيشنا املقدام 
ولكل من يعمل بتضحية ملا 
ونسأل  الوطن  فيه مصلحة 
اهلل العلي القدير ان يحمي 

لبنان.
امليالد  بعيدي  نهنئكم  اننا 
املجيد ورأس السنة املباركة 
التفاؤل  يعم  ان  ونتمنى 
يف  االعياد  موائد  والفرح 
السنة  لتأتي  االيام  هذه 
واملحبة  بالسالم  الجديدة 
اهلل هذه  أعاد  جميعا..  لكم 
عليكم  املقدسة  االعياد 
والربكات،  باليمن  جميعا  

وكل عام وانتم بألف خري.

من اليمني: طنوس، لينش، والر، كرنيب، مسلماني، السيد، فازيو، سكرية وعواضةويندي والرعلي كرنيبالنائب بول لينش

الياس طنوس، طوني بو ملحم، بول لينش،  علي كرنيب، شوكت مسلماني والشاعر السيد  شوكت مسلماني، جو عواضة، علي حمود، الشاعر احمد السيد والزميل سكريةالياس طنوس

املهندس علي حمود وحضور السيناتور مسلماني، اماندا فازيو، الدكتور علي بزي والنائب باتينج

علي كرنيب، ويندي والر، الدكتور اميل الشدياق وحضور موسى مرعي، طوني بو ملحم، احمد ديب وحضور

ايلي ناصيف وحضور
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اعــالنات
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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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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كـتابات

مـثرية حسني - سورية

أسرْج غمامَك و ارحتْل بيبابي

وارتْق بأمطار الّنشورِ  غيابي 

ُأمَّ احتفاَل العطر  و ارحْل بالّشذى

و دِع البنفسَج سّيَد احملراِب 

تاقْت غماُر الوقِت نفحَة زرقٍة

تسيب رمادي  من مدى األهداِب 

تسري إىل رحِم الّنسيِم  و تقتفي 

سرَّ احلفيِف بلّذِة األخناِب  

لتكّثَف الّرعشاِت  يف وتِر الّضحى 

و توّسَد املعنى ندى اإلخصاِب  

فتؤّذَن األوتاُر  حيِّ  على الّصبا 

وعلى  صالِة الكرِم يف األكواِب

لوني وتوقيُت انبالجَك يف دمي

سّران خيتبئان خلَف خضابي

فافصد هدوَء اللوِن إن أدركتُه

ليسيل عّنابًا على عّنابي 

لتموَر أوقاتُ  الّنخيِل  و تنتشي 

حاٌء  لباٍء  رطبها عّرابي 

فأشّيَع الفصَل العقيَم  و أحتفي

بقيامٍة للعطِر  يف أسبابي
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

عندما تعرفون احلق قيامة
فاحلق حيرركم

احلق  تعرفون  عندما 
الذي  هو  وحده  فاحلق 
حيرركم  إىل حياة افضل 

بكثري.  

احلق  إىل  تأتون  عندما 
وتعرفونه،  فاحلق وحده 

هو الذي حيرركم.
ماضينا  عن  نعلم  كما 
وحاضرنا حنن تثقفنا يف 
املدارس  ويف  البيوت 
ولكن   ، اجلامعات  ويف 
بعضنا  عن  ابتعدنا 
وزرعنا الشوك واحلسك 
يف عقولنا ونفوسنا، من 
منها  مؤسسات  خالل 
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When you know the truth, it is only the 
truth that liberates you to a much better 
life,

When you come to the truth and know it, 
it is only the truth that liberates you,
We also know about our past and pres-
ent. We educated in homes, schools, and 
universities, but we moved away from 
each other and planted thorns and this-
tles in our minds and souls, through in-
stitutions including partisan, geographic, 
historical, political, clan, and religious, 
including contacting others. And pride 
and male society, but we are supposed 
to not stay on this backward approach 
that destroys countries, disintegrates 

حزبية ومنها جغرافية ومنها تارخيية، ومنها سياسية ،ومنها 
عشائرية، ومنها دينية  ومنها التسلط على الغري والكربياء 

واجملتمع الذكوري.
 من املفروض ان ال نبقى على هذا النهج املتخلف الذي يدمر 
األوالد  ويشّرد  العائالت  ويسيب  الشعوب  ويفكك  البلدان 
لكي ال تكون لنا قيامة بناءة ووعي كامل، ومستقبل باهر،  

ونبقى يف تراجع مستمر  وننزلق إىل اجملهول.
 لكن ما الذي ينقصنا االن لكي نؤّمن حياة افضل؟! 

ينقصنا اإلميان واملعرفة احلقيقية اليت نتجاهلها  معرفة سر 
اإلميان احلقيقي..  سر الوجود مع اهلل.. معرفة احلق الذي هو 
جوهر اهلل اخلالق.. جوهر كيان اهلل احلامل يف كيانه صفات 
ال حتصى وال تّعد وال تزول.. هذه الصفات املوجودة دائما 
منذ األزل  كنز غّن من اجلنا مجيعًا لكي نعيش به ونتنعم به 
.. ولكن حنن ابعد الناس عن هذا الكنز وعن هذه الصفات، 
وال نستطيع رؤيتها ، وكما قال لنا وحذرنا من عدو اهلل الذي 
هو ابليس ، اله هذا الدهر اعمى قلوب وأذهان وعيون مجيع 
والتخلف  اجلهل  ظلمة  يف  يبقوا  لكي  املؤمنني  غري  الناس 
اهلل،  عن  واالبتعاد  والغباء  احلروب  ظلمة  يف  واالختالف، 
يف  حيمل  الذي  احلق،  من  فارغة  قلوبنا  تكون  عندما  ألنه 
طياته مجيع صفات اهلل القدوس، فاننا سنمتلـئ من جـميع 
صفات ابليس الشرير مثل البغض وامللل واحلسد والعداوة 
والتوتر   واخلوف  واالكتئاب  والذل  والشر  والقتل  واألنانية 

وعدم االستقرار.
عليها،  تعوّدنا  قد  العامل  وحروبنا يف هذا  زمن طويل  منذ 
العذاب واملذالت وال نرى فيها  أنواع  بان نرى فيها مجيع 
أي رمحة أو شفقة أو سالم أو حمبة ، بل انها خميفة جدًا 
اكثر  ظاملة  تصرفاتها..  حقودة يف  طبيعتها..  ومؤثرة يف 

الناس األبرياء.
 عندما نتّعرف على احلق فاننا سوف نرى امورا كثرية مل نَرها 
، نرى اهلل ظاهرا يف صفاته.. ظاهرًا  يف حمبته..  سابقًا 
الفرح.. ظاهرا يف مجاله..  ظاهرا يف سالمه.. ظاهرًا  يف 
معطاًء يف كـرمه.. مساحما يف عدالته.. عادال يف احكامه.. 
قـدوسا بال عيب يف مجيع صـفاته.. ظاهـرًا لنا كالـشمس 
اإلهلية   واحلرارة  احلقيقي  النور  منه  نستمد  لكي  املـشرقـة 
واإلنـارة الروحية اليت جتعل منا اناسا خمتلفني حنب ونعطي 
ونسامح ونعّلم الناس وننري هلم الطريق اىل جمد اهلل لكي 
يعم احلق والسالم واالستقرار والعيش الرغيد يف كل بقاع 
األرض لكي نكون له شعبًا واحدًا ممتلئا كنوزا ال نهاية هلا 
هي جوهر وجمد  ونور صفات اهلل القدوس عندها نصبح يف 
هذا  العامل عائلة اهلل املقدسة على األرض، يف هذه احلياة 
اليت نعيشها،  ويف السماء يف احلياة القادمة داخل العرش 
االهلي، احلياة اليت ال تفنى وال تزول، بل انها حياة منتصرة 
باحلق والسالم وأنها حياة متوجة جبميع صفات اهلل القدوس 
الذي اعطانا هذه النعمة،  أي نعمة احلياة االبدية إىل االبد 

االبدين ودهر الداهرين آمني.
الرسالة وحيميكم من مجيع  يقرًا هذه  يبارك كل من  الرب 

جتارب ابليس الشرير.

When you know the truth, 
the truth will liberate you 
to a much better life,

peoples, insults families and displaces children, so that we do 
not have a resurrection of construction and full awareness, and 
a brilliant future, and we remain in constant decline and slide 
into the unknown, but what is what is missing now In order to 
secure a better life, We lack faith and true knowledge that we 
ignore, knowledge of the mystery of true faith, the mystery of 
being with God, knowledge of the truth that is the essence of 
God the Creator, the essence of God>s being that carries in 
his being countless, countless, and never-ending attributes. 
These characteristics are always present from eternity a rich 
treasure for all of us. So that we can live and enjoy it, but we 
keep the people away from this treasure and from these at-
tributes, and we cannot see them, and as he said to us and 
guards us from the enemy of God who is the Devil, the God of 
this age blinded the hearts, minds and eyes of all non-believers 
in order to remain in the darkness of ignorance, in The dark-
ness of backwardness and difference, in the darkness of wars 
and stupidity, and avoiding God, Because when our hearts are 
empty of the truth that carries with it all the characteristics of 
God the Holy One, we will be filled with all the characteristics 
of the evil Devil, loathing, boredom, envy. Enmity, selfishness, 
killing, evil, humiliation, fear, tension, instability,
A long time ago, our wars in this world have become accus-
tomed to it, by seeing in it all kinds of torment and laziness 
and in which we see no mercy, no compassion, no peace or 
love, but rather they are very frightening and influential in their 
nature, malevolent in their actions, unjust to the most innocent 
people, but When we get to know the truth, we will see many 
things that we did not see before, we see God visible in his at-
tributes, apparent in his love, apparent in his peace, apparent 
in joy, apparent in his beauty, given in his generosity, forgive-
ness in his justice, just in his judgments, holy, without blemish 
In all its attributes, it appears to us as the rising sun, in order 
to derive from it true light and divine heat, and only Spiritual 
times, but we enlighten, love, give, forgive and teach people, 
to illumine the glory of God so that truth, peace, stability, and 
affluent living prevail in all parts of the earth so that we may 
have one people full of endless treasures that are the essence, 
glory and light of the attributes of the Holy God, so that we be-
come in this The world is God>s sacred family, on earth in this 
life that we live, and in heaven in the next life within the divine 
throne, a life that does not perish or disappear, but rather a life 
victorious in truth and peace and it is a life crowned with all 
the attributes of the Holy God who gave us this grace, that is, 
the blessing of life Eternal forever and ever and ever and ever 
amen, And God bless everyone who reads this message and 
protects you from all the experiences of the evil Devil.
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تتـمات

باسيل: اذا أصّر احلريري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بتأمني ابسط حقوق للناس مثل البنى التحتية وامور كثرية، وهذا 
الفشل يدفع مثنه الشعب اللبناني والعهد والقوى السياسية ومن 

ضمنها حنن«.
وقال: »اننا ندفع الثمن الن الناس نظرت للتفاهم على ان هناك 
مصاحل بيين وبني رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري ، 
ليس الوقت لتربير الذات ، لو كنت شريكا فعليا ملنظومة الفساد 
هل كنت تعرضت لالغتيال السياسي من قبل املنظومة نفسها«.

اضاف: »الفشل باملال واالقتصاد من 30 سنة اىل اليوم ادى اىل 
االنهيار وادى اىل اعتبار التفاهم صفقة ، صرختنا ليست جديدة 
وعندما  للعهد.  االوىل  احلكومة  االمور يف  هذه  عن  وحنن حتدثنا 
تشكلت احلكومة الثانية اعطينا انفسنا مهلة مئة يوم ومن بعدها 
عربنا عن رفضنا لالستمرار يف احلكومة اذا استمر الفساد واستمرت 
السياسة املالية املتبعة منذ التسعيينات، وابلغنا شركاءنا بذلك 
معتربا  والناس«،  املعارضة  اىل  والرجوع  الطاولة  بقلب  وهددنا 
أن »ما حصل هو ان الناس سبقتنا ومل تعد حتتمل، ونستخلص 
من جتربة 3 سنني من جزئها السليب اننا لسنا مستعدين لتكرار 

الفشل«.
وتابع: »اذا لعبنا اللعبة التقليدية كما يف السابق سنربح ولكن 
اليوم املعادالت اختلفت، ال نريد ان نربح يف السياسة على ان 
نصل للفشل. ان املوازين واضحة، ال حنن قادرون وال حنن نريد 
االنتخابات،  ثبته يف  الذي  للحريري  امليثاقي  املوقع  نتخطى  ان 
ال لزوم حلرق امساء وتدخل صرح ديين متل دار الفتوى لتثبيت 

املعادلة«.
امليثاقية  بقوة  انه  معادلة  طرح  »احلريري حياول  أن  إىل  ولفت 
يرتأس احلكومة ويلغي االخرين، مرحلة الغاء االخر ولت اىل غري 
رجعة ولن نقبل الحد ان يركب موجة االنتفاضة لضرب امليثاقية 
اجل  من  ناضلنا  املعادلة  هذه  املسيحية،   - االسالمية  والشراكة 
تثبيتها وحرام ان خنسر وقتا اضافيا لتأكيد املؤكد«، وقال: »ان 
التجربة اكدت ان ال احد يستطيع احد، واالن ليس وقت تصفية 
احلسابات، القول انه ال يقبل اال بوزراء تكنوقراط كانه يقول انه 

هو الوحيد غري املسؤول عن االنهيار والفساد«.
وتابع: »امليثاقية ثابتة واولويتنا منع االنهيار. اذا اصر احلريري 
على »أنا أو ال أحد« وأصر »حزب اهلل« و«امل« على مقاربتهما 
احلريري،  برئاسة  تكنوسياسية  حبكومة  اخلارجية  املخاطر  مبواجهة 
حنن كتيار وطين حر، وكتكتل لبنان القوي، مع ترك احلرية ملن 
يريد من احللفاء، ال يهمنا ان نشارك بهكذا حكومة ألن مصريها 

الفشل حتما«.
الفعلي  التمثيل  وختطي  امليثاقية  بضرب  نسمح  لن  وقال:« 
ونعطي مقاعدنا للحراك اذا رغب أو ألشخاص جديرين بالثقة اذا 
أننا ال نشارك وال حنرض ولكن نقوم مبعارضة قوية  مل يرغب. 
وبناءة للسياسات املالية واالقتصادية والنقدية القائمة، ونقوم 
مبقاومة ملنظومة الفساد القائمة من 30 سنة واليت يريد البعض 
االستمرار فيها من خالل استنساخ نفس احلكومة، ال نشارك وال 
مننع تشكيل احلكومة وال نطلب وال نضغط على أحد لعدم السري 
بها، وللشركاء احلريصني على وجودنا، اقنتاعا منهم ان احلكومة 
من دوننا تفقد التوازن الوطين وال تشكل اصال، فلنعد اىل طرحنا 

األساسي الذي مت رفضه وليعد األفرقاء النظر مبوقفهم«.
انقاذ،  احلل واضح وهو تشكيل حكومة  »باب  ان  التأكيد  وجدد 
حكومة فاعلة، حكومة اخصائيني رئيسها واعضاؤها من اصحاب 
الكفاءة واجلدارة والكف النظيف، وزراء من االخصائيني اجلديرين 
والقادرين على استعادة ثقة الناس وعلى معاجلة امللفات، على 

ان يكونوا مدعومني من القوى السياسية والكتل الربملانية«.
الثانية  الرئاسة  مقر  بري يف  نبيه  النواب  وكان  رئيس جملس 
يف عني التينة،  وزير اخلارجية يف حكومة تصريف االعمال رئيس 
التيار الوطين احلر جربان باسيل، قبل عقد االخري مؤمتره الصحايف، 
ومت يف خالل اللقاء الذي انضم اليه وزير املال يف حكومة تصريف 
وغادر  السياسية،  للتطورات  عرض  اخلليل،  حسن  علي  االعمال 

باسيل من دون االدالء بأي تصريح .

شكوى جزائية ضد حبيش
على صعيد اخر أفادت مندوبة »الوكالة الوطنية لالعالم« أن الدولة 
اللبنانية، ممثلة برئيسة القضايا يف وزارة العدل القاضية هيالنة 
إسكندر وبواسطة وكيلها القانوني احملامي ربيع الفخري، تقدمت 
بشكوى جزائية اختذت فيها صفة اإلدعاء الشخصي ضد النائب 
هادي حبيش إلقدامه بتاريخ  األربعاء )11 اجلاري(، على التعدي 
جهارا على النائبة العامة اإلستئنافية يف جبل لبنان القاضية غادة 
عون، على مرأى ومسمع من كل املوجودين يف بهو قصر العدل 
املختص،  القضاء  اىل  وإحالته  ب«توقيفه  وطالبت  بعبدا.  يف 
توصال إللزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية مبا ال يقل عن مئة 
مليون دوالر، نظرا ملا أحلقته أعماله من ضرر يطال هيبة الدولة 

والقضاء«.
جتدر اإلشارة اىل أن األفعال اليت أقدم عليها حبيش، تنطبق عليها 

أحكام املادتني 381 و 382 من قانون العقوبات.

لجنة املال واملوازنة
عقدت جلنة املال واملوازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، 
يف حضور وزيري املالية واالعالم يف حكومة تصريف األعمال علي 

حسن خليل ومجال اجلراح.

وشكر كنعان »كل النواب الذين شاركوا يف اجتماعات جلنة املال 
يف هذه املدة القياسية، العطاء اشارة جدية للداخل واخلارج. وكل 
رقم ندرسه حنن جديني فيه، واؤكد انين لن اوقع على التقرير 

النهائي للجنة املال قبل التأكد من كل رقم وايراد ونفقة«.
وعن قطوعات احلسابات، أعلن كنعان انه وجه رسالة »اىل ديوان 

احملاسبة يف شأنها، واالجابة متوقعة يف الساعات املقبلة«.
وعن ضرائب جديدة يف املوازنة، أكد ان »ال ضرائب جديدة يف 

املوازنة، وكان لنا موقف من أي ثغرة يف هذا اخلصوص«.
تطالب  اليت  املستشفيات  من  رسالة  »ورود  اىل  كنعان  واشار 
مبستحقاتها، وقد وردتين التفاصيل اليت طلبتها من وزارة الصحة 

العامة للبت بها الثالثاء املقبل«.
وعن وصفه املوازنة احلالية، قال: »هي موازنة استثنائية واشارة 
النيابي  واجمللس  موجودة،  انها  خالهلا  من  تقول  والدولة  حياة، 
او  شائعات  او  قدر  ألي  نستسلم  ولن  جدا،  جدي  بشكل  يعمل 

واقع، ولن نستسلم أكنا يف االنهيار أو على حافته«.
وختم كنعان: »سنقاوم ماليا ومؤسساتيا حلماية البلد واالقتصاد 
وكل  شكلية،  ليست  وجلساتنا  بالقول،  ال  بالفعل  ومواطنينا 
السياسات واالنقسامات تسقط أمام واقع ناسنا الذين حيتاجون 
احزاب  سياسات  على  االختالف  املسموح  غري  ومن  اليوم،  الينا 
وتغليب اي مصلحة حزبية وطائفية وسياسية على مصلحة لبنان، 
وقادرون على االنقاذ، شرط ان يفكر اجلميع بهذا التوجه بعيدا من 
التفاصي على الصفحة  النقاط«. )مزيد من  املماحكات وتسجيل 

)5

اجلزائر: انتخابات رئاسية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشارع واجليش، صوت الناخبون اجلزائريون امس االول الختيار 
هلذا  احلراك  حمتجي  من  واسع  رفض  وسط  جديد للبالد  رئيس 

االقرتاع ويف جو مشحون ووسط توتر يف منطقة القبائل.
األنباء  وكالة  حسب  باملئة ٪   33,06 املشاركة  نسبة  وبلغت 

اجلزائرية.
اندلعت  فيما  لالقرتاع  رفضا  البالد  عرب  املتظاهرين  آالف  وخرج 

اشتباكات يف العاصمة اجلزائر ومنطقة القبائل.  
أبوابها ومن  الرئاسة اجلزائرية  بانتخابات  وأغلقت مراكز االقرتاع 
املتوقع ظهور النتائج األولية اليوم على أن ُتعلن النتائج الرمسية 
يف وقت الحق هذا الشهر، وجترى جولة اإلعادة احملتملة يف مطلع 

كانون الثاني.
وقد دعي أكثر من 24 مليون ناخب جزائري لإلدالء بأصواتهم يف 

61000 مركز اقرتاع.
واحتل املتظاهرون بأعداد كبرية اجلزء األكرب من شارع ديدوش 
مراد، حتى ساحة الربيد املركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته 

قوات الشرطة.
وخرج اآلالف إىل شوارع اجلزائر العاصمة ومدن أخرى امس مرددين 
السلطات  تنظم  فيما  باحلرية  ومطالبني  للتصويت«  »ال  هتافات 
إىل  تهدف  مسرحية  االحتجاجية  احلركة  تعتربها  رئاسية  انتخابات 

إبقاء النخبة احلاكمة يف السلطة.
احملتجني  مسريات  لتفريق  الشرطة  رجال  هرع  العاصمة  ويف 
بالعصي لكنهم تراجعوا مع وصول املزيد من املتظاهرين. وبينما 
كان شرطي حياول أن يلقي القبض على شاب عمره يف حدود 25 

عاما صاح الشاب »حنن أحرار«.
وترى احلكومة املدعومة من اجليش، وهو أقوى عنصر على الساحة 
األمن  الستعادة  الوحيد  السبيل  هو  التصويت  أن  السياسية، 

والنظام. 
ويقول املتظاهرون إن االنتخابات اليت جُترى الختيار بديل له ال 
بزمام  القديم ممسكا  احلرس  بقي  طاملا  شرعية  تكون  أن  ميكن 

األمور.
واخلمسة الذين يتنافسون يف االنتخابات مجيعهم من املسؤولني 
الكبار السابقني ومنهم رئيسان سابقان جمللس الوزراء وال يعتقد 
احملتجون أن بإمكان أي منهم حتدي هيمنة اجليش على السياسة.

ويف وسط اجلزائر العاصمة أدىل البعض بأصواتهم  بينما كان 
أفراد الشرطة جيوبون شوارع املدينة راجلني ويف مركبات. وحلقت 

طائرة هليكوبرت يف السماء.
وقال عزيز جبالي )56 عاما( الذي ذهب لإلدالء بصوته يف مركز 
اقرتاع قرب مكتب رئيس الوزراء »حان الوقت ألن يعرب اجلزائريون 

عن آرائهم بطريقة سلمية«.
لكن مجيل فرجي، الذي كان بني احملتجني يف شارع ديدوش مراد 
يف العاصمة اجلزائرية، أخذ يلوح براية مكتوب عليها »أنا جزائري 

ولن ُأّصوت ضد بلدي«.
ويتنافس يف االنتخابات مخسة مرشحني هم عبد اجمليد تبون وعلي 
بن فليس وكالهما رئيس وزراء سابق وعز الدين ميهوبي وزير 
الثقافة السابق ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد 
التحرير  جلبهة  املركزية  اللجنة  يف  السابق  العضو  بلعيد  العزيز 

الوطين.
وسيواجه الفائز منهم اقتصادا يف وضع صعب حيث سيتسبب 
تراجع عائدات النفط يف خفض معدل االنفاق العام بنسبة تسعة 

يف املئة العام املقبل.
وأظهرت لقطات مصورة ُنشرت على االنرتنت متظاهرين آخرين يف 

وهران وقسنطينة ومدن أخرى. 
ويف منطقة القبائل، وهي مركز رئيسي لالحتجاجات ضد النخبة 
احلاكمة، دمر حمتجون صناديق االقرتاع يف مدينة جباية وخرجوا إىل 

الشوارع يف بلدة حيزر وهم يهتفون »ال للتصويت« بينما كانت 
مراكز االقرتاع مغلقة.

عيت  عيسى  ويدعى  مزارع  وابن  العمل  عن  عاطل  شاب  وقال 
مهند )22 عاما( إن الشباب يف املنطقة يرون االنتخابات »حيلة« 
»احلكومة فاسدة. جيب  السلطة مضيفا  السلطات لتبقى يف  من 

القضاء عليها بشكل أو آخر«.
االنتخابات، وبينهم  بلدة حيزر  الناس يف  ومع ذلك يؤيد بعض 
مقاتلون إسالميون سابقون ختلوا عن السالح بعد احلرب األهلية 

ويؤيدون العمل مع السلطات حاليا.
دولة  عن  نتحدث  »كنا  حييى  امسه  أن  ذكر  منهم  واحد  وقال 
إسالمية دون انتخابات يف التسعينيات، وانتهى بنا األمر حبرب 

أهلية«.

حفرت يدعو اىل ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واصفًا   أسرها«،  لفك  العاصمة  قلب  حنو  »التقّدم  اىل  قواته 
السيادة  عن  املتنازلة  »العميلة  بــ  طرابلس  يف  السلطات 

والشرف«.
ويف سياق آخر، شجب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس 
إعالن تركيا استعدادها إلرسال  العقوري،  اللييب يوسف  النواب 
قوات إىل ليبيا لو طلبت حكومة الوفاق الوطين ذلك، مشريًا إىل 
األمن  جمللس  طارئة  جبلسة  سيطالب  اللييب  النواب  جملس  أن 

الدولي ملناقشة التدخل الرتكي يف ليبيا.
لتدخل  استمرارًا  ونعتربه  التهديد  هذا  »نرفض  العقوري  وقال 
واضح  ودعم  سيادة،  ذات  دولة  يف  السافر  الرتكية  احلكومة 
جملموعات مسلحة تتبع سلطة غري دستورية كما أنه خرق لقرارات 

جملس األمن«. 
اليوم  أرسلت  إن بالده  من جهته، قال مصدر دبلوماسي تركي 
اخلميس اتفاقها مع ليبيا على احلدود البحرية لألمم املتحدة إلقراره 

رغم اعرتاضات اليونان اليت تعتربه انتهاكًا للقانون الدولي.
وقبل أسبوعني، وقعت احلكومة الليبية املعرتف بها دوليا وتركيا 
اتفاقا للحدود البحرية يف خطوة صعدت خالفات بشأن احتياطيات 

غاز حبرية حمتملة يف شرق البحر املتوسط.
أعلن  قد  كالني،  إبراهيم  الرتكية  الرئاسة  باسم  املتحدث  وكان 
عن استعداد بالده إلرسال قوات إىل ليبيا يف حال طلبت حكومة 

الوفاق الوطين ذلك.
فيما أكد الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان، الثالثاء املاضي، 
استعداد بالده لدعم حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السّراج يف 

جمال الدفاع »لو طلبت احلكومة من تركيا«.

موسكو حتذر من...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إنساني،  أنه  يزعم  الذي  البيضاء(  )اخلوذ  تنظيم  مع  بالتعاون 
التصعيد  إدلب خلفض  منطقة  جنوب  واقعة  بلدات  خيططون يف 
بنية  مواقع  وتدمري  سامة  مواد  الستخدام  مفربكة  عملية  لتنفيذ 

حتتية«.

االستفزازات  هذه  »هدف  أن  الروسية  الدفاع  وزارة  وأوضحت 
اإلنرتنت  مواقع  ليتم يف  إعداد صور ومقاطع فيديو،  يكمن يف 
ووسائل اإلعالم يف الشرق األوسط والغرب نشر تقارير تتضمن 
ضد  كيميائية  أسلحة  باستخدام  السوري(  )اجليش  إىل  اتهامات 

املواطنني املدنيني وشن ضربات عشوائية«.    
عن  »التخلي  إىل  املسلحني  قادة  الروسية  الدفاع  وزارة  ودعت 
التسوية  حنو  الطريق  وسلك  السالح  باستخدام  االستفزازات 

السلمية لألوضاع يف مناطق سيطرتهم«.

»فضيحة أخالقية« تضرب 
البنتاغون.. واملتهم مسؤول كبري

وجد تقرير لوزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( أن مسؤوال كبريا 
موظفيه  من  النساء  من  بالعديد  جنسيا  يتحرش  الدفاع  بوزارة 

ويالمسهن ويدلي بتعليقات غري الئقة جتاههن.
إن  اخلميس،  صدر،  تقرير  يف  بالوزارة  العام  املفتش  وقال 
جاي روبرتس، مساعد وزير الدفاع السابق للربامج النووية، قام 
»باالتصال اجلسدي املتعمد وغري املرحب به وذي طبيعة جنسية 
عن طريق معانقة أو تقبيل أو ملس« 3 موظفات وإنشاء بيئة عمل 

معادية.
كما جاء يف التقرير أن تفاعل روبرتس اجلسدي مع النساء جعلهن 

خيشني أن يتم فصلهن إذا اشتكني أو يرفضن سلوكه.
ووفقا للتقرير، قال روبرتس إنه مل يكن يف نيته التحرش مضايقة 

النساء جنسيا وأنهن مل خيربنه بأن سلوكه غري مناسب.
من  بالفزع  فوجئت  »إنين  التقرير،  حبسب  روبرتس،  قال  كما 

االستنتاجات الواردة يف التقرير«.
ومع ذلك، أضاف املفتش العام يف البنتاغون أن واحدة يف األقل 

من النساء أخربته يف مناسبات عديدة بأن سلوكه غري مرحب به.
أو كان  أنه كان يعرف  إىل  »لقد خلصنا  أيضا  التقرير  ورد يف 
االتصال اجلسدي  أن  وتدريبه،  بناء على خربته  يعلم،  أن  ينبغي 

والتعليقات اجلنسية املوحية كانت غري مناسبة متاما«.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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أجـمل نـساء الـعامل لـعام 2019

 مْن هّن أمجل نساء العامل حسب الدول لعام 2019؟ يف القائمة 
اليت أصدرها موقع Wonderslist، مت اختيار أمجل النساء العامل 
اعتمادًا على ما حققنه من شهرة، وأيضًا لقدرتهن على الثأثري يف 
العامل وتغرياته، إضافة إىل ذكائهن، دون أن ننسى إثارتهن، 
القائمة  املهنية.إليكم  حياتهن  وجناحهن يف  جاذبيتهن  مجاهلن، 

الكاملة بأمجل 10 نساء يف العامل لسنة 2019

أمجل نساء العامل لعام 2019

Emilia Clark 10. إميليا كالرك
قائمة  يف  نفسها  فرض  من  كالرك«  »إميليا  اجلميلة  متكنت 
إنها   .2019 لسنة  العامل  يف  امرأة  أمجل  كعاشر   Wonderslist
يف الثانية والثالثني من عمرها، وهي واحدة من جنوم سلسلة 
ولكنها  لفتاتني،  أم  فقط  ليست  Game of The Thrones. هي 
 Terminator فيلم  أحدث  يف   John Connor كونور«  »جون  أم 
Genisys، والعديد العديد من اإلجنازات. باإلضافة إىل التمثيل، 
تشتهر »كالرك« بعملها اخلريي، وهي معروفة أيضًا بدفاعها عن 

املمرضات يف اململكة املتحدة.

Lin Yun 9. لني يون
تأتي املمثلة الصينية »لني يون« يف املركز التاسع يف قائمة 
مجيع  شعبية يف  األكثر  املمثالت  من  واحدة  هي   .Wonderslist
أحناء البالد. ظهرت »يون« يف عدد من األفالم الناجحة، لكنها 
اشتهرت بدورها كرائدة لإلناث يف فيلم The Mermaid. شاركت 
 The »أيضًا يف الكوميديا الرومانسية اليت أنتجتها شركة »ديزني

Dreaming Man وكذلك ملحمة »جنكيز خان« التارخيية.

Katherine Langford 8. كاثرين النغفورد
هذه اآلنسة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، حتتل املرتبة الثامنة 
بني أمجل النساء لسنة 2019. ولدت ونشأت املمثلة يف »بريث«، 
بأسرتاليا. بعد خترجها، قررت أن تصبح ممثلة. بالرغم من رفضها 
من كل مدارس التمثيل اليت قدمت هلا بسبب أنها كانت صغرية 

جدًا ومل يكن لديها خربة حياة كافية.

Priyanka Chopra 7. بريانكا شوبرا

العامل السابقة، »بريانكا شوبرا«، متكنت مرة أخرى  ملكة مجال 
من أن تكون حاضرة بني أمجل النساء يف العامل. مت التصويت 
لـ »شوبرا« باعتبارها املرأة اآلسيوية األكثر جاذبية لسنة 2018 
من قبل London-based weekly، Eastern Eye. إنها ممثلة مثرية 
يف بوليوود وواحدة من أكثر املشاهري شهرة يف اهلند، فازت 
بالعديد من اجلوائز إنها، ويف العام املاضي، بدأت بلعب دور 
 Alex Parrish on the ABC »البطولة يف مسلسل »أليكس باريش
تتصدر  آسيا  جنوب  من  امرأة  أول  لتصبح   ،Drama Quantico
سلسلة أمريكية. باإلضافة إىل ذلك، امسها على الدوام من ضمن 

قائمة النساء األكثر جاذبية يف العامل.

Nana Im Jin-Ah 6. نانا ايم جني اه
»ايم جني آه«، املعروفة بامسها املسرحي »نانا« عضو سابق يف 
فرقة فتاة K-pop girl band After School، متكنت من أن حتتل 
املركز السادس يف قائمة أمجل نساء العامل لسنة 2019. يف 

القاهرة - سيدتي

Priyanka Chopra 7. بريانكا شوبرا

Ana de Armas 4. آنا دي أرماس  Hande Erçel 1. هاندي إرسيل Nana Im Jin-Ah 6. نانا ايم جني اه

Liza Soberano 2. ليزا سوبرانوSelena Gomez 3. سيلينا غوميز
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أكثر  »نانا«  كانت   ،2015 يونيو 
نشاًطا يف الصني، حيث ظهرت يف 
 Go Lalal مثل  األعمال،  من  العديد 
 Ariel Lin ،Vic Zhou، مع   2  Go
من  متكنت  كذلك   .Chen Bolin
مسابقة  يف  األوىل  املرتبة  احتالل 
عدة  لسنوات  العامل  يف  وجه  أمجل 
ثم   ،2017  ،2016  ،2015  ،2014
أن  على  التأكيد  مت  وقد   .2018
املوسم  فريق  إىل  ستنضم  »نانا« 
التلفزيوني  املسلسل  من  الرابع 

»رجال حقيقيني«.

 Deepika بادكون  ديبيكا   .5
Padukone

املمثلة  بادكون«،  »ديبيكا  حتتل 
املركز  بوليوود،  يف  أجرًا  األعلى 
نساء   10 أمجل  قائمة  يف  اخلامس 
يف العامل هلذه السنة. لقد اعتربت 
رمزًا لإلثارة وأيقونة أزياء يف اهلند، 
قوائم  يف  األوىل  املرتبة  وحتتل 
خمتلفة ألمجل نساء اهلند. وما مييزها 
وجسدها  القوية،  شخصيتها  هو 
ابتسامتها  املمشوق،  الطويل 
كل  الساحرتان.  وعيناها  الساحرة 
هذه السمات تساهم يف خلق مجال 
متوازن جتعل من »ديبيكا بادكون« 
أيقونة يضرب بها املثل يف بوليوود 
وهوليوود أيضًا. باإلضافة إىل ذلك، 
مجيالت  أمجل  ترتيب  تتصدر  هي 

اهلند لسنة 2018.

أجـمل نـساء الـعامل...

Ana de Armas 4. آنا دي أرماس
رابع  هي  أرماس«  دي  »آنا  الكوبية،  املمثلة 
أمجل امرأة يف العامل هلذه السنة. تعمل اآلن يف 
إثارة  السيدات  أكثر  من  واحدة  وتعترب  هوليوود 
وجاذبية. ولدت »آنا« ونشأت يف »كوبا«، نصفها 
للمطالبة  ذلك  واستغلت  األم،  جهة  من  إسباني 

باجلنسية اإلسبانية.

Selena Gomez 3. سيلينا غوميز
متكنت جنمة »ديزني« السابقة، »سيلينا غوميز« من 
احتالل املركز الثالث يف قائمة أمجل نساء العامل 
لسنة 2019. لقد أصبحت طفلة األمس امرأة شابة 
وهي  لطفها،  على  اعتاد مجهورها  للغاية،  مذهلة 
واإلثارة  اهلادئ  اجلمال  من  املثالي  املزيج  اآلن 
للثقة  رمز  بأنها  توصف  »سيلينا«  الالحمدودة. 
والنجاح،  اإلثارة  واهلدوء،  اجلمال  بني  والتوازن 
وهذا املزيج جيعلها حتتل مرتبة متقدمة يف تصنيف 
هذه السنة. هي أيضًا واحدة من أمجل املطربات، 
باإلضافة إىل ذلك،  تعمل يف العديد من املنظمات 

اخلريية.

Liza Soberano 2. ليزا سوبرانو

Lin Yun 9. لني يون

Emilia Clark 10. إميليا كالرك

سوبريانو«  »ليزا  األمريكية  الفيلبينية  املمثلة  تأتي 
هذه   .2019 نساء  أمجل  قائمة  يف  الثانية  املرتبة  يف 
النجمة الفيلبينية اجلميلة والشابة أيضًا يف قائمة أفضل 
جمموعة  يف  املهنية  مسريتها  بدأت  العامل.  يف  الوجوه 
ذلك،  يف  مبا  واألفالم،  التلفزيونية  املسلسالت  من 
 Wansapanataym ،Kung Ako’y Iiwan Mo JustThe Way
 You Are and Everyday I Love You، Forevermore، Got
 Dolce واملسلسل التلفزيوني to Believe، She’s the One
Amore. حاليًا، تقوم ببطولة فيلم درامي كوميدي رومانسي 

.Must Be… Love

 Hande Erçel 1. هاندي إرسيل
تتصدر »هاندي إرسيل« املمثلة الرتكية البالغة من العمر 
25 عامًا قائمة أمجل النساء لعام 2019. ناشطة منذ سنة 
 TC candler’s 2013، متكنت من تصدر قائمة أمجل وجه
موهبة  النساء  أكثر  من  واحدة  أيضًا  إنها   .2019 لسنة 
يف بالدها، وهي أيضًا مصممة وعارضة أزياء تتعامل مع 

5. ديبيكا بادكون Deepika Padukoneالعديد من الوكاالت.

إىل  بالنسبة  جّذابة   2019 لبنان«  مجال  »ملكة  مسابقة  تعد  مل 
املاضية  األيام  خالل  سياسية  بتخمة  أصيبوا  الذين  املشاهدين 
باتت  السهرة  اللبنانية.  املناطق  عّمت  اليت  التظاهرات  بسبب 
مّرات عديدة، فتارة بسبب  الذي أصابها  التأجيل  باهتة بسبب 

التحضريات وطورًا على خلفية التطورات احلاصلة.

فصل  أواخر  يف  سنويًا  تقام  اليت  السهرة  أن  املعروف  من   
 mtv هذا العام بعدما حصلت عليها lbci الصيف، انتقلت إىل قناة
العام املاضي، لكنها واجهت، منذ بداية اإلعداد هلا، العديد من 

املطّبات اليت عرقلت إقامتها يف وقتها احملدد.

املسابقة  على  استحواذها  إعالن  يف   lbci تأّخرت  البداية،  يف 
اجلمالية، ووصلت متأّخرة للكشف عن »صيدها« اجلديد. التأّخر 
كان بسبب املفاوضات بني وزارة السياحة والقنوات اللبنانية، 
لتحصل lbci على تلك احلقوق وتعود املسابقة إىل حضنها بعدما 
خسرتها العام املاضي وكانت يف جيب شاشة املّر وأّدت إىل فوز 

مايا رعيدي بلقب ملكة مجال لبنان 2018.

إقامة  وجه  يف  حاجزًا  وقف  الذي  الوحيد  األمر  ذلك  يكن  مل   
»ملكة مجال لبنان« 2019. الحقًا، اصطدمت lbci حباجز قوي كاد 
بعدما  الذي ستقام فيه املسابقة.  املكان  يطيحها، وهو حتديد 
كان »كازينو لبنان« )جونيه( احلضن الدائم لتلك املسابقة على 
اعتبار أنه صرح سياحي يف الدرجة األوىل، كان الكازينو يشهد 

أعمال صيانة أّدت إىل تأجيل السهرة ونقلها إىل مكان آخر.

 وقبل أيام قليلة من انطالق التظاهرات، أعلنت lbci أن الثالث 
من تشرين الثاني )نوفمرب( املقبل، أّي األحد، سيشهد احتفال 
انتخاب امللكة الذي أوكلت مهام تقدميه إىل إمييه صّياح، على 
 Beirut يف Biel أن حييي السهرة وائل كفوري على خشبة مسرح

Parks يف فرن الشباك. 

بالفعل، انطلقت التحضريات وبوشر ببناء االستديو الذي سينقل 
منه مباشرة على اهلواء، وراحت روال سعد صاحبة شركة »فانيال 

برودكشن« تسابق الوقت إلمتام املسابقة.

أجّلت lbci السهرة
حتديًا  احلدث  واجه  حتى  اإلعالن،  ذلك  على  أيام  متّر  مل  لكن 
جديدًا، كأنه ُكتب على مسابقة »ملكة مجال لبنان« 2019 العرقلة 
بكل أنواعها. منذ اندالع التظاهرات يف خمتلف املناطق، انشغلت 
جيري  ملا  املباشرة  والتغطية  بالبّث   ،lbci بينها  من  القنوات، 
على مدار الساعة. عندها عمد القائمون على املسابقة إىل جتميد 

التحضريات من ناحية الديكور والتدريبات.

الربومو  إعالن  مع  انطلقت  اليت  اإلشارات  كل  توّقفت  هكذا،   
هذا  يف  الشارع.  هدوء  انتظار  حني  إىل  للمسابقة،  الرتوجيي 
السياق، أّجلت lbci السهرة اليت كانت ستقام االحد املقبل، على 
أن تعلن قريبًا عن تاريخ جديد هلا. مل حتّدد موعدًا جديدًا لعرض 
احلفلة بعد، على أن تعيد برجمتها الطبيعية تدرجيًا يف الساعات 

القليلة املقبلة.

 ومع دوران عجلة املشاريع التلفزيونية اليومية، سيتم االعالن 
السياسي  املشهد  التطورات يف  على  بناًء  للمسابقة  موعد  عن 

احمللي.

ملكة مجال لبنان 2019 
تنتظر الفرج

زكية الديراني
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 * 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

وصف  مكون  عن  صحفية  تقارير  كشفت 
على  البشري  اجلسم  ينتجه  ال  بـ«السحري« 
أي  حياة  إنقاذ  على  قادر  أنه  رغم  اإلطالق، 

إنسان.
وأوضحت شبكة »سكاي نيوز« أن ذلك املركب 
تتمتع  واليت  الدهنية،   »3 »أوميغا  أمحاض  هو 

بفوائد صحية مجة.
األملانية،  التغذية  خبرية  عن  الشبكة  ونقلت 
 3 أوميغا  »أمحاض  قوهلا:  سابرسكي،  آنيته 
تساعد بصورة كبرية يف حتسني صحة األعصاب 

واملخ«.
خفض  على  تعمل  أنها  »كما  قائلة:  وأضافت، 
ضغط الدم املرتفع وحتفيز عملية األيض، فضال 

عن تأثريها املثبط لاللتهابات«.
وتابعت: »اجلسم ال ميكنه إنتاج األمحاض الدهنية 
على  احلرص  ينبغي  لذلك  بنفسه،   3 أوميغا 
احلصول عليها من عدد من األغذية الغنية بها«.

وحددت اخلبرية األملانية تلك األغذية على النحو 
التالي:

- األمساك كالسلمون والرجنة والتونة واملاكريل 
واألفوكادو واملكسرات وزيت بذر الكتان.

مكون »سحري« ال ينتجه اجلسم 
البشري قادر على إنقاذ حياتك

 2019 األول  كانـون   14 Saturday 14 December 2019الـسبت 

تكون  أجسامنا  بأن  الناس  من  الكثري  يعتقد 
يف حالة من عدم النشاط خالل فرتة النوم، أن 
الكثريين ال يعرفون بأن اجلسم يف حالة السبات 
يقوم مبا يعرف بأعمال الصيانة كإصالح اخلاليا 

والعمل على استعادة العافية جلهاز املناعة.

وضعية  خالل  اجلسم  بها  يقوم  اليت  العمليات 
بشكل  حرارية  سعرات  حرق  تتطلب  السبات 

مستمر.

إال أن عددا من العوامل يعطل هذه العملية أو 
يساهم يف التأخري من جدواها، على سبيل املثال 
الضوء االصطناعي وساعات االستيقاظ املتأخرة، 

األمر الذي يعيق حرق هذه السعرات.

حبرق  يقوم  النوم  فرتة  خالل  اجلسم  أن  أي 
للسعرات احلرارية واملساهمة يف إنقاص الوزن، 
وهذه أهم نصائح لالستفادة من النوم يف هذه 

.thehealthy العملية، حبسب ما نشر موقع

النوم بشكل كاف

أثبتت عدد من الدراسات أن قلة النوم أو عدم 
إنتاج هرمون  النوم لساعات كافية يساهم يف 
اجلريلني،  واملزيد من هرمون   ،1-GLPبـ يعرف 
الذي يعزز اجلوع، األمر الذي يؤدي إىل استهالك 

سعرات حرارية أكثر مما حيتاجه اجلسم.

طلب  إىل  األشخاص  هؤالء  يدفع  الذي  األمر 
مقاومتها  أمر  يصبح  حيث  السريعة  الوجبات 
صعبا، باإلضافة لرغبة يف تناول رقائق البطاطس 

واآليس كريم ليال.

األجهزة اإللكرتونية قبل النوم مضرة

األجهزة  تبعثه  الذي  والضوء  األشعة  تساهم 
اإللكرتونية إىل تعطيل إنتاج هرمون امليالتونني، 
األمر  الشمس  غروب  عند  اجلسم  يفرزه  الذي 

الذي جيعلنا نشعر بالنعاس.

تعرضنا  خالل  من  األجهزة  هذه  خطورة  وتأتي 
للضوء األزرق الذي تطلقه، والذي ميكن أن يثبط 
إنتاج امليالتونني بكمية تزيد على ضعف الضوء 
الطبيعي، ويغري إيقاعات الساعة البيولوجية يف 

اجلسم مبقدار الضعف.

غرفة نوم باردة

بسهولة  النوم  على  الباردة  النوم  غرفة  تساعد 
أكرب وفقدان للوزن، ففي املساء وباالقرتاب من 

تدرجيي  الخنفاض  أجسامنا  تتعرض  النوم  موعد 
طبيعي يف درجة احلرارة، يرافقه ارتفاع هرمون 

امليالتونني املسؤول عن النوم.

و20   16 بني  املناسبة  احلرارة  درجة  وترتاوح 
درجة مئوية، يف الوقت الذي تزيد فيه درجات 
احلرارة املنخفضة من ختزين اجلسم للدهون ذات 
اللونني البيج والبين، وهي الدهون الرقيقة اليت 

حترق السعرات احلرارية، بدال من ختزينها.

ظالم دامس

الستائر،  وإغالق  مظلمة  غرفة  يف  النوم  حاول 
الشمس  يبدأ  الشمس  غروب  مبجرد  ألنه 
بالشعور  يؤدي  الذي  األمر  امليالتونني،  بإفراز 

بالنعاس.

وأظهرت عدد من الدراسات بأن الضوء اخلافت 
حتى ذلك الذي يستخدم يف إنارة الطرقات قد 
إلمكانية  باإلضافة  امليالنوتني،  إنتاج  يف  يؤخر 

خسارة الدهون البنية.

وجبة طعام قبل النوم

إن تناول وجبة طعام خفيفة قبل النوم ال يسهم 
يف زيادة الوزن، وقد تكون له فوائد يف عملية 
حبسب  العضالت  واستعادة  الغذائي  التمثيل 

دراسة أجرتها جامعة فلوريدا األمريكية.

النوم عاريا

حيث تعترب هذه الطريقة يف النوم وسيلة جيدة 
لتنظيم درجة حرارة اجلسم أثناء الليل، األمر الذي 
يساعد اجلسم على البقاء باردا ويزيد من الدهون 

البنية اليت تقوم حبرق السعرات احلرارية.

إذا كنت عادة حترق حنو 2000  أنه  وهذا يعين 
سعرة حرارية يف اليوم، فيمكنك حرق ما يصل 

إىل 120 سعرة حرارية إضافية وأنت نائم.

 6 نصائح ذهبية خلسارة الوزن خالل النوم
آالف  مشلت  حديثة،  علمية  دراسة  كشفت 
وثيق  بشكل  ترتبط  الشعر،  أن صبغة  النساء، 

خبطر اإلصابة بسرطان الثدي.
ووفقا لبحث نشر يف اجمللة الدولية للسرطان، 
شعر  صبغة  يستخدمن  اللواتي  النساء  فإن 
بانتظام، ميكن أن يزيد خطر إصابتهن بسرطان 

الثدي، بنسبة تصل إىل 60 يف املئة.
السجالت  إىل  تستند  اليت  الدراسة،  ووجدت 
الطبية ألكثر من 45 ألف امرأة، أن هناك عالقة 
الثدي،  وسرطان  الشعر  صبغة  بني  إجيابية 

خصوصا بني النساء من أصول أفريقية.
وعلى الرغم من أن الدراسة تعتمد على األمناط 
مباشر  وجود سبب  تؤكد  ال  فإنها  واالجتاهات، 
اليت  األحباث  إىل  تضيف  لكنها  العالقة،  هلذه 
مسرطنة  مواد  هناك  يكون  قد  أنه  إىل  تشري 
االستخدام،  شائعة  التجميل  منتجات  يف  كامنة 

حبسب ما ذكرت جملة »نيوزويك« األمريكية.
هوبكنز  مركز  يف  واألوبئة  األورام  عامل  وقال 
تصريح  يف  براولي،  أوتيس  للسرطان  كيميل 
للمجلة األمريكية، إن النتائج ال تفاجئه، ذلك أن 
»كثريا منا قلقون من أن املواد الكيماوية وخاصة 
الشعر  متليس  وأجهزة  الدائمة  الشعر  صبغات 

لديها القدرة على التسبب يف السرطان«.
اللواتي  عموما  النساء  فإن  الدراسة،  وحبسب 
إصابتهن  خطر  يزيد  بانتظام  شعرهن  يصبغن 
فيما  لكن  املائة،  بنسبة 9 يف  الثدي  بسرطان 
خطر  كان  أفريقية،  أصول  من  املرأة  خيص 
حيث  بكثري،  أعلى  الثدي  بسرطان  إصابتها 

وصلت النسبة إىل 45 يف املئة.
وأظهرت الدراسة أن النسبة ترتفع إىل 60 يف 
يستخدمن  اللواتي  السود  النساء  بني  املئة، 
صبغة الشعر بكثافة، أي مرة واحدة أو أكثر كل 
5 إىل 8 أسابيع، بينما يف املقابل، ال تزيد هذه 
البيضاء على  البشرة  النساء ذوات  النسبة عند 
املئة  يف  و8  املنتظم،  لالستخدام  املئة  يف   7

لالستخدام الكثيف.
ومن املثري لالهتمام يف هذه الدراسة، أن هناك 
املستخدمة،  الشعر  صبغة  نوع  حسب  اختالفات 
مع  الداكنة  الشعر  صبغة  استخدام  ارتبط  فقد 
ارتفاع خطر إصابة املرأة من أصول أفريقية إىل 
حنو 51 يف املئة، و8 يف املئة عند املرأة ذات 

البشرة البيضاء.
أن  يبدو  الفاحتة،  الشعر  بصبغة  يتعلق  وفيما 
هناك زيادة بنسبة 46 يف املئة يف خطر إصابة 
عند  فقط  املئة  يف   12 مقابل  السود،  النساء 

النساء البيض.
وبرغم هذه النتائج، فإنه مل يعرف سبب وجود 
لكن  اخلصوص،  هذا  يف  »عنصرية«  تباينات 
الباحثني يقرتحون أن املسألة قد تكون مرتبطة 

صبغة الشعر.. تتسبب مبرض »خطري«
أو  الصبغة،  استخدام  طريقة  يف  باالختالفات 
بطريقة صنع املنتجات اليت يتم تسويقها سواء 

للنساء السود أو البيض.
سابقة حملت  إىل حبوث  الدراسة  مؤلفو  ويشري 
إىل أن الصبغة املصنوعة من أجل النساء السود 
ميكن أن حتتوي على مستويات أعلى من املواد 

الكيماوية، املسببة الختالل الغدد الصماء.
مبستشفى  الثدي  جراحة  قسم  رئيسة  وقالت 
برينيك  ستيفاني  بنيويورك،  سيناي  ماونت 
لنيوزويك: »تتعرض النساء السود بالفعل خلطر 

متزايد من اإلصابة بسرطان الثدي«.
وأضافت برينيك: »أعتقد أن الدراسة توفر لنا 
مستقبلية  جتربة  إجراء  إىل  للدعوة  كافية  أدلة 
الوحيد  العامل  هذا  يف  للنظر  خصيصا  مصممة 
بالسرطان  اإلصابة  خطر  كان  إذا  ما  ملعرفة 
مستمرا. يف غضون ذلك، أحذر املرضى من وجود 
والسرطان،  الشعر  أصباغ  بني  احملتملة  الصلة 

على الرغم من احلاجة إىل مزيد من البحث«.
يشار إىل أن البحث استند إىل السجالت الطبية 
ألكثر من 46 ألف امرأة ترتاوح أعمارهن بني 35 
النتائج معلومات من فرتة  و74 عاما، وتتضمن 
متابعة تقارب 8 سنوات، حيث مت حتديد إصابة 

2794 بسرطان الثدي.
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As many as three Aus-
tralians are feared to be 
among the five confirmed 
dead, following a devas-
tating volcanic eruption 
in New Zealand, Prime 
Minister Scott Morrison 
announced on Tuesday 
morning.
Twenty-four Australians 
from a cruise ship were 
exploring White Island in 
the Bay of Plenty as part 
of a tour on Monday after-
noon when the volcano 
suddenly erupted, send-
ing plumes of ash shoot-
ing 3700 metres into the 
sky.
Prime Minister Scott Morri-
son says Australians have 
been killed and injured 
after a volcano erupted in 
New Zealand.
Mr Morrison said of the 24 
Australians who were on 
board the cruise ship 13 
had been hospitalised and 
11 remained unaccounted 
for.
Mr Morrison said of the 11 
people who remained un-
accounted for he feared as 
many as three were dead.

“This is a very, very hard 
day for many families 
whose loved ones have 
been caught up in this ter-
rible, terrible tragedy,” Mr 
Morrison said.
“I fear there is worse to 
come.”
New Zealand Prime Min-
ister Jacinda Ardern said 
on Tuesday morning that 
five people died in the 
eruption, eight people 
were still missing, and 31 
people were in hospital. A 
number of those in hospi-
tal were in a critical condi-
tion, she said.
Police said they did not 
expect to find anyone else 
alive on the island and the 
operation has moved into 
the recovery phase.
Mr Morrison said the 13 
Australians receiving 
treatment were in hospi-
tals around New Zealand 
but some were “unaware” 
of what had happened 
because of the nature of 
their injuries. Some are 
being treated for burns.
He announced an Austra-
lian Federal Police foren-

‘This is a very hard day’: Prime Minister 
Scott Morrison fears Australians among 
dead in NZ eruption

sic team is on its way to 
New Zealand.
Mr Morrison asked people 
to refrain from speculat-
ing about the identities of 
people who have died.
“This is a terrible tragedy, 
a time of great innocence 
and joy interrupted by the 
horror of that eruption, 
and I would ask again that 
we refrain from any spec-
ulation about individuals 
at this time so we can 
ensure that we can con-
tact and deal directly with 
families to ease what will 
be a highly anxious and 
highly upsetting time for 
them.”
 Foreign Minister Marise 
Payne said family mem-
bers who could not con-
tact people who had been 
on the cruise ship should 
call the cruise ship op-
erator, Royal Caribbean 
Cruise Line on 1800 754 
500.
People can also call the 
Department of Foreign 
Affairs and Trade emer-
gency consular service 
on 1300 555 135.

Prime Minister Scott Morrison has confirmed as many as three Australians have died as a result of the deadly 
volcano eruption in New Zealand on Monday.Credit:AA

Footage taken in 2008 shows the volcanic landscape of White Island, New Zealand.

The federal government has 
launched a major review of 
its foreign aid budget with 
a view to sharpening its fo-
cus on building economic 
links in the Indo-Pacific.
Most Australians want the 
Morrison government to 
focus its $4 billion foreign 
aid budget on the coun-
try’s poorest neighbours.
Australia’s aid budget is 
set for a major overhaul, 
with the government want-
ing a much sharper focus 
on economic infrastructure 
and connectivity.
Dennis Richardson, who 
has led the foreign affairs 
and defence departments, 
will lead the review.
Consecutive coalition gov-
ernments have cut billions 
from aid spending since 
2013, but the review is not 
expected to result in more 
funding.
Instead, it is expected to 
centre on building strate-
gic and economic partner-
ships in the Indo-Pacific, 
against a backdrop of Chi-
na’s irrepressible rise.
International Development 
Minister Alex Hawke said 
it would also consider le-
veraging private sector 
investment and opportuni-
ties for Pacific workers to 
fill shortages in Australian 
regions.
“The new policy will re-
flect the government’s 
increased emphasis on 
strategic and economic 
partnerships in the Indo-
Pacific and our deepened 
commitment to our Pacific 
neighbours through the 
step-up,” Mr Hawke said.
The Department of For-
eign Affairs measures aid 
spending against priorities 
including whether Austra-
lia’s national interest and 
influence is extended and 
the impact on growth and 
reduction in poverty.
This performance frame-
work is also expected to be 
scrutinised in the review.
Public submissions will 
close on January 31.
Ahead of the review, the 
Australian Council for In-
ternational Development 
(ACFID) commissioned 
a public poll on how the 
money should be spent.
Three in five of the 1042 
people surveyed late last 
week said Australia’s aid 

should primarily serve the 
poorest people and those 
most in need.
One-third of respondents 
believed the spending 
should primarily serve 
Australia’s interests, while 
seven per cent did not 
know.
“Prioritising the poorest 
and most marginalised 
people should be the foun-
dation stone of the Austra-
lian government’s assis-
tance to our neighbours,” 
ACFID chief executive Marc 
Purcell said on Tuesday.
“Building peaceful and 
stable countries starts with 

Australia’s $4 billion aid budget reviewed
improving the wellbeing of 
the poorest.”
ACFID, the peak body for 
non-government interna-
tional development groups, 
wants the assistance tar-
geted at the bottom 40 per 
cent of people by income 
in poor countries.
“By taking this approach, 
we can help build a more 
open, peaceful and stable 
region from the ground-
up,” Mr Purcell said.
“This is the way to build 
long-term development 
impact and create a world 
in which our partners and 
Australia can thrive.”

The federal government 
has pushed back against 
calls for air force military 
transport planes to be 
used for water bombing 
bushfires burning across 
Australia.
Emergency Management 
Minister David Littleproud 
has warned deploying more 
defence force resources to 
bushfires could pose na-
tional security risks.
Independent MP Andrew 
Wilkie has called for air 
force military transport 
planes to be used for wa-
ter bombing as devastating 
blazes rip through swathes 
of NSW and Queensland.
But Mr Littleproud cau-
tioned against the idea, 
noting the Australian De-
fence Force was active in 
nine different overseas op-
erations.
“By just saying, we’ll sim-
ply take these planes when-
ever we need them, you 
may be selling Australia’s 
national security, putting it 
at risk,” he told AAP.
“There’s a lot of political 
experts on this but I’ll lis-
ten to the professional ex-
perts.”
He said Australasian Fire 
and Emergency Service 
Authorities Council, fire 
commissioners and state 
governments were best 
placed to provide advice 
on firefighting.
“What the emergency man-
agement people around the 
country provide is a very 
professional service that 
takes lots of training,” Mr 
Littleproud said.

“You just simply cannot 
throw defence force per-
sonnel in the middle of 
that.
“You cannot throw aircraft 
in the middle of that. Pilots 
from the ADF are trained 
to keep Australians safe in 
war settings.”
Prime Minister Scott Morri-
son said defence force per-
sonnel were helping with 
airlifts, surveillance and 
clearing areas.
“They are doing their job, 
the firefighters are doing 
their job,” he said in Syd-
ney on Tuesday.
Mr Littleproud said fire 
commissioners had backed 
the division of labour be-
tween firefighters and the 
military.
“With respect to the de-
fence forces, they have 
been quite clear that the 
arrangements we have 
between the ADF and our 
emergency management is 
the best way to work,” he 
said.
He also defended criticism 
there was a lack of resourc-
es to fight blazes burning 
across the country.
“We have said to them if 
things change you need 
to let us know, but as it 
stands three to four weeks 
ago when I got a response 
from them they wrote to me 
and said they have suitable 
assets.”
Opposition Leader Anthony 
Albanese and former prime 
minister Malcolm Turnbull 
have called for a national 
approach to fighting and 
preventing bushfires.

Warning on using air force 
planes in fires
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The federal Labor leader 
has traded insults with the 
resources minister in a 
tit for tat over support for 
coal production in Queen-
sland.
Anthony Albanese has 
been accused of pretend-
ing to fight for the coal 
industry as he attacked 
“childish” coalition tactics.
The Labor leader engaged 
in a second consecutive 
day of trading insults with 
Resources Minister Matt 
Canavan over support for 
coal.
Mr Albanese dismissed 
calls from Senator Ca-
navan for him to back 
Adani’s Carmichael con-
troversial Queensland 
mine.
“Matt Canavan’s a boy. 
What I don’t do is, when 
a boy makes a request, 
agree to him in a snap,” Mr 
Albanese told reporters in 
Brisbane on Tuesday.
“This is childish from Matt 
Canavan.”
Senator Canavan said Mr 
Albanese’s support for 
coal exports was only mo-
tivated by Labor having 
its “backsides” smacked 
in Queensland at the fed-
eral election in May.
“Anthony Albanese has 
been exposed to be the 
Hulk Hogan of Australian 
politics here because he 
only pretends to fight,” the 
minister told Sky News.
“He’s only pretending to 
fight for the coal industry. 
He doesn’t really fight for 
the coal industry.”
Mr Albanese demanded 
the resources minister 
name his preferred loca-
tion for a new government 
subsidised coal-fired 
power station.
Senator Canavan said the 
government was funding a 
feasibility study for a new 
coal station at Collinsville 
in north Queensland and 
looking at upgrading the 
Vales Point plant in NSW.
The Labor leader is spend-
ing the week in regional 
Queensland’s resource 
rich areas.
Mr Albanese is keen to 

focus on advanced manu-
facturing, hydrogen, lith-
ium, copper and solar as 
job-creating technologies 
to ensure high-value work 
for Queenslanders in the 
future.
“There is a transition in 
the world going on. We 
need to be cognisant of 
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Labor, Nationals trade insults on Qld coal

The largest ship lift in 
Northern Australia will be 
built in Darwin at a cost of 
$400 million.
The largest ship lift in 
northern Australia will be 
built in Darwin, with the 
federal government to pro-
vide $300 million towards 
the project.
The 103-metre lift will be 
capable of servicing ships 
up to 5000 tonnes from in-
dustries including offshore 
petroleum, fishing, pearl-
ing, defence and border 
protection.
It will be capable of lifting 
vessels out of the water for 
servicing, repair or stor-
age, including as a safety 
measure during cyclones.
The lift will inject $260 mil-
lion into the Territory’s 
economy each year and 
generate 100 jobs during 
construction, then 400 
more through the expan-
sion of local shipbuilding, 
repairs and maintenance 
industries.
Chief Minister Michael 
Gunner described the proj-
ect as one of national sig-
nificance.
“It is a strategic invest-

ment which will open up 
the investment potential of 
the region and mean more 
business opportunities, 
which means more local 
permanent jobs,” he said 
on Tuesday.
Darwin is the only function-
al deep water harbour in 
northern Australia, with the 
closest facility of a similar 
size located in Fremantle.
Resources Minister Matt 
Canavan said the $300 
million from the Common-
wealth would be delivered 
as a loan through the North-
ern Australia Infrastructure 
Facility.
The NT government will 
contribute the remaining 
$100 million with the lift ex-
pected to be operational by 
2023.
The minister said the new 
facility would diversify Dar-
win’s business base and 
offer long-term benefits for 
the economy.
“The project ticks a lot of 
boxes: economic diversi-
fication, job creation, new 
roles for highly skilled 
workers and new opportu-
nities for NT businesses,” 
the minister said.

New ship lift to be built 
in Darwin

Prime Minister Scott Morri-
son says there is no direct 
link between fires burn-
ing across Australia and 
the government’s climate 
change action.
Scott Morrison has defend-
ed the government’s action 
on climate change after 
coming under heavy pres-
sure as NSW burns and 
chokes through a bushfire 
crisis.
The prime minister said 
there was no direct link be-
tween any of the fires that 
have raged across Austra-
lia this year and his climate 
change policies.
He said the drought was the 
biggest underlying cause 
of the national disaster.
“We all know, as I acknowl-
edged earlier this year in 
February, climate change 
along with many other fac-
tors contributes to what is 
occurring today,” Mr Mor-
rison told reporters in Mel-
bourne on Thursday.
“But let me be clear about 
this, climate change is a 
global challenge. Australia 
is playing our role as part 
of this global challenge.”
Tens of thousands of pro-
testers marched through 
thick smoke in Sydney on 
Wednesday evening to de-
mand stronger climate ac-
tion.
The prime minister said the 
haze enveloping his home 
city had been distressing 
and concerning, particu-
larly for young people.
However, Australia was 
“meeting and beating our 
emissions reduction tar-
gets”, he said.
“Our emissions are around 
50 million tonnes lower on 
average over the term of 
our government from what 
we inherited.”
Mr Morrison said linking 
the bushfires to climate 
policy was misconstruing 
the issue.
“We need to reduce emis-
sions and that’s what is 
being achieved,” he said.
“Even that achievement 
cannot be directly linked to 
a reduction or an increase 
in the risk of bushfire in 
Australia, because climate 
change is a global phe-
nomenon.”
The ongoing blazes have 
also opened an uncom-

fortable wound within the 
Liberal Party, with NSW 
Environment Minister Matt 
Kean breaking ranks to 
blame climate change for 
the fires.
Labor leader Anthony 
Albanese welcomed Mr 
Kean’s comments, say-
ing the coalition and the 
Greens needed to meet 
Labor in the middle to ad-
dress climate change.
“Matt Kean is saying some 
things that his federal col-
leagues won’t,” the Labor 
leader told reporters in 
Gladstone on Thursday: 
“that the world is round 
and that climate change is 
real and that governments 
need to respond.”
Federal Liberal MP Jason 
Falinski also backed up Mr 
Kean.
“Matt Kean is right. Climate 
change is contributing to 
the fire situation. We need 
to take practical steps at 
home, and be ambitious 

PM responds to pressure over NSW bushfires
abroad,” he said.
The prime minister has for 
weeks insisted profession-
al and volunteer firefight-
ers have all the reources 
they need.
But on Thursday, he an-
nounced $11 million for the 
country’s aerial firefighting 
capabilities.
The immediate cash injec-
tion will allow the National 
Aerial Firefighting Centre 
to buy more aircraft or ex-
tend current leases.
Mr Morrison said he was 
advised firefighters had all 
the equipment they need-
ed, after reports emerged 
masks were being paid 
for through crowdfunding 
websites.
Mr Albanese said the prime 
minister needed to meet 
with fire chiefs and state 
leaders to discuss a range 
of resourcing issues as 
well as paid leave for fire 
volunteers from their usual 
workplaces.

what that represents in 
terms of opportunities,” 
he said.
Senator Canavan doesn’t 
believe a transition away 
from coal mining is inevi-
table, with the potential 
for new technologies to 
emerge to lower emis-
sions in the sector.“

Nationals backbenchers 
are trying to drum up sup-
port for an overhaul of wa-
ter laws to give irrigators 
more access to environ-
mental allocations.
Federal Water Minister 
David Littleproud has left 
the door open to support 
a Nationals backbench 
push to dramatically 
shake up water rules to 
help farmers in drought.
NSW Nationals senator 
Perin Davey is drafting 
legislation which would 
set a trigger for releasing 
water earmarked for the 
environment back onto 
the market for irrigators.
Mr Littleproud said the 
party room would look at 
the former irrigation con-
sultant’s plan before mak-
ing a decision.
“It never hurts to look out-
side the square,” he told 
AAP.
“I think Perin Davey prob-
ably has more experience 
in water policy than most 
people in government. 
You never say never.”
The measure would be a 
major change to how wa-
ter is shared under the 
$13 billion Murray-Darling 
Basin Plan.
While Mr Littleproud is yet 
to see Senator Davey’s 
private bill, other Nation-
als backbenchers have 
thrown support behind 
the idea.
Victorian MPs Damian 
Drum and Anne Webster 
have backed overhauling 
water laws.
Former leader Barnaby 
Joyce wants a debate on 
the allocation of water 
from the Commonwealth 
Environment Water Hold-
er to farmers.
“We in the National Party 
are all about representing 
our local communities,” 

Mr Littleproud said.
“If Perin brings that to the 
party room, I’m sure that 
we’ll work through that 
constructively and come 
to a position.”
The basin plan will be in 
the spotlight at a meeting 
of federal and state water 
ministers next Tuesday.
Mr Littleproud is still try-
ing to get the states’ 
agreement to legislate 
new powers for the ba-
sin’s interim inspector-
general Mick Keelty.
Angry farmers raised 
compliance issues across 
the basin with the federal 
government when they 
protested at Parliament 
House in Canberra last 
week.
“They had real concerns 
and they wanted a trusted 
identity that overarches 
the states because there 
was some trust issues 
even within those state 
bodies,” Mr Littleproud 
said.
Victoria and NSW have 
raised objections to the 
inspector-general’s role 
if it is expanded beyond 
compliance to include de-
termining water sharing.
The federal government 
needs the agreement of 
basin states and territo-
ries due to constitutional 
issues.
Next week’s meeting also 
comes as NSW continues 
to threaten to pull out of 
the plan over the amount 
of water it must give to the 
environment despite the 
prolonged drought.

Mr Littleproud said the 
Murray-Darling Basin Au-
thority had warned basin 
states and the federal gov-
ernment about the conse-
quences if one jurisdic-
tion pulled out.

Nationals to push minister on water laws
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اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993
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حفل سنوي مميز لرئيس بلدية بايسايد جو عواضة

أقام، عصر يوم الخميس يف 5 - 12 - 2019، 
جو  السيد   Bayside بايسايد  بلدية  رئيس 
عواضة حفل  عشاء بمناسبة عيد امليالد وذلك يف 

دي غراند روكسي يف براتن ال ساندز.
البلدي  املجلس  اعضاء  اىل  اضافة  الحفل،  حضر 
وكبار موظفي البلدية، النواب ستيف كامرب ورون 
التشريعي  املجلس  دالي،  عضوا  ومايكل  هوينغ 
ومارك  مسلماني  شوكت  املحامي  الوالية  يف 
الناشط  وعقيلته،  حمود  علي  املهندس  باتيجيغ، 
يف حزب العمال لؤي مصطفى وعدد كبري من ابناء 
تحرير  رئيس  ممدوح سكرية  والزميالن  املنطقة 
جريدة الوارلد اوبزفر وأنطونيوس بو رزق رئيس 

تحرير جريدة امليدل ايست هريالد.
تحدث يف املناسبة كل من النائب ستيف كامرب، 
شوكت  املحامي  التشريعي  املجلس  عضوا 
كيلي،   سيمز  وباربرة  باتيجيغ  ومارك  مسلماني 
جو  السيد  البلدية  لرئيس  الكلمة  كانت  ثم 

عواضة.
كلمة رئيس البلدية السيد جو عواضة

بعد ان رحب السيد جو عواضة بالضيوف بعشاء 
عيد امليالد السنوي الخاص، أقر بأن هذا الحدث 

يقام على أرض السكان األصليني، قال:
تم انتخابي رئيسا للبلدية يف الخامس والعشرين 
اعضاء  زمالئي  قبل  من  العام  هذا  من  ايلول  من 
أتوىل  أن  وامتياز  لشرف  وإنه  البلدي،  املجلس 
هذا املنصب الذي سأعطيه كل جهدي ووقتي يف 

األشهر القادمة.
وأود  كبرية  مسؤولية  هو  البلدية  رئيس  دور  إن 

البلدية  رئيس  بزميلي  خاصة  إشادة  أشيد  أن 
هذا  شغل  الذي  سارافينوفسكي  بيل  السابق 
بما  والتزامه  إلخالصه  سنوات،  لعدة  املنصب 
بصفتي  واآلن  ومسؤولياته،  واجباته  عليه  تمليه 
رئيسا للبلدية، يمكنني بالنيابة عن جميع  سكان 
وعلى  خدمتك  على  لك  أقول شكرًا  أن  بايسايد 
املساهمة التي قدمتها، وستواصل تقديمها ، لهذا 

املجتمع الرائع.
إنه لشرف لي أن أستضيف حفل عيد امليالد هذا 
العام، بصفتي رئيسا لبلدية بايسايد، وأشكركم 
جميعا على مجيئكم ودعمكم لي شخصيا ولزمالئي 

اعضاء املجلس البلدي.
كان عام 2019 عامـًا يعجّ بالنشاط بالنسبة لي 
لجميع  بالنسبة  كذلك  كان  أنه  وال شك  خاصًة  

مـَن هنا الليلة.
بالنشاطات  مليئة  األخرية  الـ 12  األشهر  كانت 
املجتمعني  بني  الجمع  نواصل  حيث  واالعمال 
سابقا  بوتاني  وخليج  روكديل  مجتمع  الكبريين، 

يف مجتمع بايسايد النابض بالحياة.
بايسايد  بلدية  عن  سريعة  نظرة  لكم  ولنقدم 
نسمة  ألف   200 حوالي  اآلن  لدينا  الجديدة، 

منهم 38 ٪ مولودون يف الخارج.
يعادل  ما  اي   دوالر..   مليون  موازنتنا 300  ان 

مليار دوالر  على مدى ثالث سنوات.
واملوظفني  البلدي  املجلس  اعضاء  على  يتعني 
التنفيذيني إدارة موازنة تتجاوز مليار دوالر وهي 
ولكن  وحكمة.  برشد  إدارتها  تجب  كبرية  مبالغ 
عندما تفكر بأن لدينا اآلن ما يقرب من 62000 

وحوالي  تجاري  مشروع  و16000  عقار سكني 
374 متنزهـًا ومجااًل رياضيـًا ، فإننا نسعى دائمـًا 

للحصول على املزيد يف ميزانيتنا.
املسؤولني  مم  سوية  اننا  مطمئنني   كونوا  لكن 
العامة  املديرة  بقيادة  بايسايد،  يف  التنفيذيني 
موازنة  تقديم  على  قادرون  واالس،  مرييديث 
تلبي متطلبات مدينتنا مع الحفاظ على الخدمات 

ملجتمعنا وتحسينها.
قدمنا   بعض   ، املاضية   12 الـ  االشهر  خالل 
املرافق والتسهيالت املجتمعية التي تشتد الحاجة 
اإلقليمية  واملالعب  الرياضية  املرافق  مثل  إليها 
الشاطئ  ترميم  وبرامج  التاريخية  والرتميمات 

وكذلك بناء ممرات املشاة وتحسني الطرق.
وخدمة  دعم  مجرد  من  أكثر  تفعل  البلدية  لكن 

مجتمعنا.
املنح  برنامج   Bayside بلدية  مجلس  لدى  ان 
غري  املنظمات  ملختلف  املجتمعية  واملساعدة 
املالية املاضية ، قدمنا    الهادفة للربح. يف السنة 

183 ألف دوالر كمساعدة ملجموعات ومنظمات 
املجتمع املحلي.

هذه األموال تدعم األنشطة املجتمعية للخدمات 
تلقاء  من  تقديمها  املجلس  يستطيع  ال  التي 

نفسه.
يف عام 2020 ، سيستمر برنامج التحسني لدينا 
مع استثمار أكثر من 55 مليون دوالر يف برنامج 

أعمال رأس املال الخاص بنا.
زمالئي  سيستمر   ،2020 للعام  نستعد  بينما 
اعضاء البلدية يف االستماع واالصغاء  إىل مجتمعنا 

وتقديم خدمات ال مثيل لها.
ما  بطريقة  ساهموا  أيضـًا  الليلة  هنا  الجميع  ان 
يف مجتمعنا ألنهم يريدون إحداث فرق، أشكرهم  

على ذلك.
بغض النظر عن خلفياتنا أو معتقداتنا..  إنه وقت 
للعائلة واألصدقاء - وهو ما يعكس كل الخري الذي 

لدينا يف حياتنا - والتفكري يف أولئك األقل حًظا.
أتحدث عن األقل حًظا ألتذكر أولئك الذين فقدوا 
يكافحون  الذين  واملزارعني  الحرائق  يف  منازلهم 

من أجل وضع الطعام على الطاولة.
أود أن أعلن أنه يف االجتماع املقبل ملجلسنا القادم، 
سأقدم تربعا قيمته 15 ألف دوالر لخدمة اإلطفاء 
الريفية يف نيو ساوث ويلز و 10 آالف دوالر إىل 
من  لإلغاثة  بأسرتاليا  الريفية  املساعدة  مكتب 

الجفاف.
خاصة  إشادة  أشيد  أن  أود  كلمتي،  أختم  أن  قبل 

برجال اإلطفاء ومتطوعيهم.. وشكرا الصغائكم.
كان  العشاء  وتناول  الكلمات  من  االنتهاء  وبعد 
ادارة الصالة  هناك برنامج فني حافل كما كانت 

يف منتهى الكرم والضيافة.

ادوارد ماكدوغال وحضور

لؤي مصطفى وحضور عضو البلدية طارق ابراهيم وحضور املهندس علي حمود وعقيلته منال والزميل عباس مراد وكريمته مهى

جو عواضة وعقيلته والعائلة جو عواضة وعقيلته ناريمان وبيل سارافينوفسكي وحضور جو عواضة مع النائب رون هوينع

جو عواضة مع النائب ستيف كامرب والسيناتور شوكت مسلماني وعقيلته النائب ستيف كامرب السيناتور شوكت مسلماني رئيس البلدية جو عواضة
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 خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت

Nutrition Buzz

 Buy Smoothy &
 get 50% OFF on
the Second One

احملالت داخل السنرت تفتح
 من االثنني حتى السبت

احملالت ذات الواجهات 
اخلارجية تفتح 7 أيام يف 

االسبوع  

 -

Address: 85 - 89 North Terrace, Bankstown

خـضار وفـواكه طـازجة يوميا
اسعـار مـهاودة  .. خـربة طـويلة

 Get Healthy Using Natural 
Herbal Methods  Basmati Rice India Gate  5 Kg $9.99 

Olive  Oil  4  Litre  $14.99

Merry Christmas and a Happy 
New Year From Management 

And Retailers
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