العالناتكم يف
اهلريالد االتصال على
احد الرقمني:
)02( 8764 8186
0403 482 345

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia
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Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
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Fax:(02) 87648062

الوزراء سمري مقبل وأكرم شهيّب وارتور نظاريان خالل جلسة مجلس الوزراء أمس االول( .ناصر طرابلسي)

ان مثة معطيات وصفت
بأنها «معقولة» يف تقدم
االتصاالت اليت يواليها
املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابرهيم يف ما
يتعلق مبلف املخطوفني من

غري ان تتضح طبيعة هذه
املعطيات .ولكن علم ان
االمر يتعلق بعودة الزخم
اىل ادوار اقليمية يف هذه
القضية يف ظل التحركات
اليت قام بها اخريًا اللواء

روسيا تبدأ بتسليم مصر منظومات دفاعات جوية متطورة
إىل مصر وفق ما أفادت
به وكالة (إنرتفاكس)
الروسية.
مصدر يف
ومل يذكر
ٌ

قطاع الصناعات احلربية
الروسية عدد املنظومات
مصر
اشرتتها
اليت
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بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

ابرهيم يف هذا الصدد،
باالضافة اىل تقدم ملحوظ
يف تبادل الرسائل عرب
الوسطاء االقليميني مع
اجلهات اخلاطفة.
ويف سياق أمين آخر،
حتدثت معلومات امس
االول عن حتضريات جتري
بعيدًا من االضواء لتوسيع
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منظمة التحرير
توقف التنسيق
األمين مع اسرائيل
يف خطوة تطرح الكثري من
التساؤالت حول مصري ما
تبقى من عالقات فرضها
قرر
اوسلو،
اتفاق
اجمللس املركزي ملنظمة
الفلسطينية
التحرير
وقف التنسيق األمين
بكافة أشكاله مع سلطات
االحتالل اإلسرائيلي .وقد

واشنطن :ال مقايضة بـ «النووي» والضغط
العسكري على األسد وارد

احلرمني
خادم
حبث
الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز أمس االول
مع وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي يف األحداث
اليت تشهدها املنطقة،
إضافة إىل العالقات بني
والواليات
السعودية
املتحدة.
وعقد كريي مؤمترًا صحافيًا
مع نظريه السعودي األمري
سعود الفيصل ،بعد لقائه
وزراء خارجية دول جملس
التعاون اخلليجي يف قاعدة
عسكرية يف الرياض.
وجدد تعهد واشنطن محاية
األمن اإلقليمي يف اخلليج ،
سواء ُو ِّقع االتفاق النووي
مع إيران أو مل ُي َّ
وقع.
وأكد أن ال مقايضة يف
هذا امللف ،مشريًا إىل أن
«الضغط عسكريًا» على
الرئيس السوري بشار
األسد كي يتنحى قد يكون
ضروريًا ،فيما أعرب سعود

خادم الحرمني الشريفني خالل املحادثات مع الوزير كريي

الفيصل عن ترحيب بالده
باملفاوضات بني جمموعة

 1+5وطهران ،مؤكدًا أن
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إجناز املرحلة الثالثة من عمليات حترير «صالح
الدين» و«داعش» يدمر مدينة منرود األثرية

بدأت القوات العراقية
بقصف مواقع داعش داخل
مدينة تكريت.
الشرطة
قائد
وكان
االحتادية أعلن عن إجناز
املرحلة الثالثة من عمليات

حترير حمافظة صالح الدين،
مشريا اىل وصول القوات
االمنية اىل مشارف الدور
والبوعجيل.
اشتباكات
هذا ونشبت
ٌ
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IMPRESSIVE BUILT-IN

WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES
Ceiling Height 2400cm High

تق ّدم يف ملف العسكريني وخطة الضاحية قريباً؟

Confined Spaces
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pp: 255003 / 09613

احلكومة تعود بنظام «ترشيق» شكالً ومضمونا

باشرت روسيا بتنفيذ
اتفاقية توريد منظومات
صواريخ (أنتاي – ألفني
ومخسمئة) للدفاع اجلوي

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

Special

$888

in
between
walls

inc GST

3600 cm wide

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood,
specialised in hinged and sliding solid timber and
polyurethane doors.

10 YEARS GUARANTEE
• OPEN 7 DAYS

Special
in
between
walls

$588
inc GST

2400 cm wide

We provide standard and custom designed
wardrobes in affordable prices with 15 years
written guarantee.

15 YEARS EXPERIENCE

Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown

Fax 9796 3355
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Ceiling Height 2400cm High

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

على رغم عدم الرتابط بني
معاودة جملس الوزراء
جلساته امس االول يف
ظل التفاهم السياسي
املتجدد على آلية التوافق
يف اختاذ القرارات وقضية
العسكريني
املخطوفني
لدى تنظيمي «النصرة»
برزت
و»داعش»،
مالمح اجيابية خجولة يف
القضية الثانية يؤمل ان
يساهم «تطبيع» الوضع
احلكومي يف تثمريها ودفع
املفاوضات اجلارية بعيدًا
من االضواء لتحقيق انفراج
يف قضية املخطوفني.
وقد عقدت خلية االزمة
اجتماعًا برئاسة رئيس
الوزراء ّ
متام سالم عقب
جلسة جملس الوزراء وفهم

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

Ph 9796 1022

www.impressivewardrobes.com.au

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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ϥϭέϣΎϘϳϥϳΫϟαΎϧϟ
ΏϧΟΗϟΎλϧ

BetRegret
ωϭΑγϻϲϓΓέϣϥϣϝϗέΎϣϘϟΏόϟ·
ΔλΎΧϟϥϳΩϣϟϭϥΎϣΗϹΕΎϗΎρΑϙέΗ 
ϝίϧϣϟϲϓϙΑ
έΎϣϘϟΏόϠΗΎϣΩϧϋΔΣέΕέΗϓΫΧ 

.έΑϛΊϳηϰϟ·ϱΩ΅Ηϥϥϣ BetRegret ωΩΗϻ

betregret.com.au ϥϣΎλϧϟϊϳϣΟϰϠϋϝλΣ·

WKH9LFWRULDQ5HVSRQVLEOH*DPEOLQJ)RXQGDWLRQ0HOERXUQHϥϣνϳϭϔΗΑ

صفحة 3
دعم اجليش ملواجهة
املشروع التكفريي
خريس :لبنان لن يقسم

اكد عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب علي خريس ان املقاومة
اليت دحرت العدو االسرائيلي
من ارضنا دون قيد او شرط
هي اليوم على استعداد تام
يف مواجهة خمططات هذا العدو
واعتداءاته ،وقال :ان النهج
املقاوم الذي ارسى دعائمه
االمام موسى الصدر مل ولن
يتغري وستبقى اسرائيل الشر
املطلق.
اضاف :ان ما تقوم به
اجلماعات التكفريية مبساعدة
اسرائيلية يستهدف دول
متزيقها
بهدف
املمانعة
وتشتيتها واستبدال عناوين
الصراع مع العدو الصهيوني
بعناوين اخرى جتعل من العدو
صديق والصديق عدو يهيمن
ويسيطر على كل مقدرات
االمة.
وشدد على الوحدة الوطنية
الداخلية وتصويب بوصلتنا
باجتاه عدونا االوحد اسرائيل
وفلسطني ،اليت جبب ان
حترر بفعل االرادة املقاومة
املوحدة ،مؤكدا ان لبنان
لن يفتت او يقسم فهو
قوي بوحدته وجيشه وشعبه
ومقاومته ،داعيا اىل تفعيل
عمل املؤسسات الدستورية.
ودعا خريس اىل دعم
ويف
االمنية
املؤسسات
طليعتها اجليش اللبناني بكل
االمكانات ملواجهة املشروع
التكفريي واي اعتداء من
قبل هذه اجلماعات ،مشددا
على ضرورة احلوار الذي امثر
العديد من االجنازات على
شتى الصعد.
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بعد مشاركته يف «مؤمتر حماربة االرهاب» يف مكة املكرمة

رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية
( )AFICاحلاج حافظ قاسم يعود اىل اسرتاليا
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ϝϣΎϛϡϭΩΑϝϣόϠϟϥΎϧγΏϳΑρΏϭϠρϣ
ϥϵΔΣΎΗϣιέϔϟ
ίϠϳϭΙϭΎγϭϳϧϲϓΩϧϼϳέϳϣϭΩϠϳϓέϳϓ
ϡϬϳΩϟϥϳ˷γέϣΗϣϥΎϧγ˯ΎΑρϑϳυϭΗϰϟ·Δ˷ϳϟϭϷϥΎϧγϷΏρΔϳΎϋέΔϣΩΧϰόγΗ
ΩόΑΕϭϧγ˼ϭADCΩόΑΕϭϧγ˽ϥϋϝϘΗϻΓΩϣϟΎϳϟέΗγϲϓϝϣϋΓέΑΧ
ϲϓΎϧϟΔόΑΎΗϟϝϣόϟΎΑΔϣΣΩίϣϟϥΎϧγϷΏρΕΩΎϳόϟϡΎϣοϧϼϟϙϟΫϭΎϳϠόϟΕΎγέΩϟ
ΩϠϳϓέϳϓϭΩϧϼϳέϳϣ

الحاج حافظ قاسم

عاد اىل اسرتاليا رئيس
االحتاد االسرتالي للمجالس
االسالمية ( )AFICاحلاج
حافظ قاسم بعد زيارة
عمل ناجحة ومثمرة ملكة
املكرمة استمرت اسبوعا
كامال وذلك للمشاركة يف
املؤمتر العاملي االسالمي
الذي انعقد فيها ،برعاية
خادم احلرمني الشريفني
جاللة امللك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود،
«حماربة
عنوان
حتت
االرهاب».
وخالل وجوده يف
اململكة العربية السعودية
قام احلاج قاسم ضمن
وفد كبري شارك يف

وفدا القوات والعلماء
املسلمني هنآ الطاشناق

واصل حزب الطاشناق أمس االول
استقبال املهنئني بانتخاب قيادته
اجلديدة ،ويف هذا االطار استقبل يف
مقره يف برج محود وفدًا من القوات
اللبنانية ضم النائب فادي كرم ،عماد
واكيم ،وهبه قاطيشا ،إدي أبي اللمع
وجوزف نعمه ،حيث استقبله األمني
العام النائب هاغوب بقرادونيان ونائبه
أفديس كيدانيان وعضو اللجنة املركزية
هاغوب هافتيان.
بعد اللقاء قال بقرادونيان :حنن نثمن
زيارة الرفاق يف حزب القوات اللبنانية،
ونثمن متنيات رئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع مبناسبة
انتخاب اللجنة املركزية للحزب .وأكد
ان العالقات بيننا وبني القوات اللبنانية
ليست متوقفة على انتخاب اللجنة
املركزية اجلديدة أو قيادات جديدة،
ففي النهاية القيادات استمرارية،
والثوابت االساسية ال تتغري.
ومثن اجلهود إلجناح احلوار ما بني القوات
اللبنانية والتيار الوطين احلر.
كذلك زار الطاشناق مهنئًا وفد جتمع
العلماء املسلمني.
وبعد اللقاء ،بقردونيان بزيارة جتمع
العلماء املسلمني بعد انتخاب اللجنة
املركزية اجلديدة حلزب الطاشناق ،وهي
إلعطائنا مزيدا من الزخم والشجاعة
والقوة لالستمرار يف العمل الوطين،
وبهذه الزيارة ملسنا القدرة عند شركائنا
يف الوطن ،وخصوصا عند رجال الدين
أصحاب الفضيلة والسماحة ،بالرغم من
كل هذه األزمات اليت حتيط لبنان وهذه
املوجات اإلرهابية اليت تؤدي إىل مزيد
من الظلم واملظلومية للمستضعفني.

GPs15ϥϣΏέϘϳΎϣΎϬΑϝϣόϳΓέϳΑϛΔϳΑρίϛέϣϝΧΩϥΎΗΩΎϳόϟϥΎΗΎϫϊϘΗ
ϥΎϧγϷ˯ΎΑρϷΔϳϟΎΛϣΔλέϓϩΫϫϪγϔϧίϛέϣϟϲϓOPGϡΩϘΗϭ Ύ˱ϣΎϋΎ˱ΑϳΑρ
έϳϭρΗϟΔλέϔϟιΎϧΗϗϲϓϥϭΑϏέϳϭΔϋϭϧΗϣΔϳϛϳϧϳϠϛ·ϝΎϣϋ˯Ω΄ΑϥϭόΗϣΗγϳϥϳΫϟ
ϝϼϘΗγϻΎΑΎ˱οϳϥΎϧγϷ˯ΎΑρϊΗϣΗγϳγˬϙϟΫϥϣϡϫϷϭΔλΎΧϟϡϬΗΎϣΎϣΗϫ
ϲϛϳϧϳϠϛϹ

املؤمتر بزيارة جاللة امللك
سلمان بن عبد العزيز
لشكره على رعاية املؤمتر
وليأخذ اهلل بيده ويسدد
خطاه يف قيادة اململكة
وشعبها خاصة واالمة
العربية واالسالمية عامة
اىل ما فيه التقدم واخلري
والفالح.
وبعد ان قدم الوفد
سلمان
امللك
جلاللة
بن عبد العزيز حصيلة
املؤمتر شكر جاللته الوفد
على اجلهد الذي بذله
مما
االرهاب
حملاربة
يعود بالفائدة على األمن
واالستقرار والسالم يف
املنطقة والعامل.


ϲϠϳΎϣΕΎΑϠρϟΎΑϥϳϣΩϘΗϣϟϥϣΏϠρ˵ϳ
ADCΓΩΎϬηΏϧΎΟϰϟ·ΎϬϟΩΎόϳΎϣϭ ϥΎϧγϷΏρϲϓαϭϳέϭϟΎϛΑΓΩΎϬη
APHRAϯΩϟϝϭόϔϣϟϱέΎγϭΩϭΩΣϣέϳϏϝϳΟγΗ
ΔϳϋΎόηϹΔϗΎρϟΔλΧέϭϲϧϬϣϟνϳϭόΗϟϥϳϣ΄Η

ΎϳϟέΗγϲϓΔϣΩΔϔλΑϥϳϣϳϘϣϭϥϳϳϟέΗγϥϳϧρϭϣϭϧϭϛϳϥ
 ΔϔϳυϭϟϩΫϬϟΔϟΎϔϛΩΟϭΗϻ
ϰϟ·ΔϳΗΫϟϙΗέϳγϊϣϲϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟϰϠϋΎϧΑϝΎλΗϹϰΟέϳ
dentists@primaryhealthcare.com.au

ADVERTISEMENT
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Keep NSW Working

P 0407 226 206 E prospect@nsw.liberal.org.au
M PO Box 3101, Wetherill Park NSW 2164
W BackBaird.org.au
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لبنانيات

الراعي استقبل مطرانني واهالي العسكريني الشهداء وافتتح ندوات لبنان الكبري كنعان زار الرابطة املارونية :اجناز اعالن
النيات بني التيار والقوات خالل ايام

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي ،امس يف الصرح
البطريركي يف بكركي ،راعي
أبرشية أسرتاليا املارونية
أنطوان شربل طربيه وتأتي
الزيارة ضمن الدعوة اليت
وجهها صاحب الغبطة اىل
املطارنة لالجتماع يف سينودس
إستثنائي األسبوع املقبل من
أجل درس أوضاع الكنيسة
واملوارنة مقيمني ومنتشرين.
طربيه
املطران
وحيمل
من أسرتاليا اىل صاحب
الغبطة صلوات وحمبة أبناء
األبرشية املارونية وسالمات
املدنيني
املسؤولني
من
والسياسيني الذين تعرفوا
حقيقة على وجه الكنيسة
الكنيسة
وراعي
املارونية
زيارته
وكانت
املارونية
وحضوره يف الوطن األسرتالي
حضور الراعي واملرشد وحضور
معرب عن تطلعات الكنيسة
املارونية وعن الشعار الذي
اختذناه للزيارة :راع واحد
لرعية واحدة.
وتابع طربيه :تصب الزيارة
اليوم لصاحب الغبطة للتفكري
يف شؤون املهجرين والالجئني
يف لبنان والعراق وسوريا،
وبالتالي تكملة للزيارة اليت
قمنا بها مع بعثة األساقفة
األوسرتاليني من أجل اإلطالع
على شؤون الالجئني والتفكري
يف طريقة الوقوف اىل جانبهم
يف حمنتهم .وغبطته حريص
جدا على متابعة مسرية العمل
الروحي والراعوي واإلجتماعي
وخصوصا مع أبناء األبرشية يف
أسرتاليا .نصلي إىل الرب كي
يسري لبنان أكثر حنو السالم
وحنو مرحلة جديدة حتمل اخلري
للبنانيني وألبناء الكنيسة.
وأشار إىل أن الكنيسة يف
الشرق هي كنيسة مضطهدة،
تعاني ،ولكن املعاناة ومحل
الصليب هي من ضمن رسالة
اإلنسان املؤمن املسيحي،
واملرحلة اليت متر فيها الكنيسة
وأبناؤها والصراعات الدموية
والتطرف واإلرهاب هي مرحلة
قامتة ،ولكن حنن أبناء الرجاء
واإلميان ننتظر شروق الشمس
من جديد وشروق نور الرب
يسوع املسيح الذي هو أقوى

من أي ظلمة وإرهاب وترهيب
للمسيحيني .وأنا على اقتناع
كلي بأن احلضور املسيحي
يف الشرق األوسط سيستمر
باستمرار الكنيسة وباستمرار
يسوع املسيح الذي هو األمس
واليوم وإىل األبد.

املطران عطا اهلل

واستقبل الراعي حمافظ البقاع
بشري خضر وراعي ابرشية
بعلبك ودير االمحر املارونية
املطران مسعان عطاهلل وكانت
جولة أفق حبث خالهلا احملافظ
مع غبطته يف موضوع حمافظة
بعلبك  -اهلرمل ،والقرى
املسيحية اليت تستقبل الجئني
من سوريا ،والبحث يف طريقة
محايتها وحبثنا ايضا يف موضوع
طرابلس وجبل حمسن .وأبدى
غبطته استعداده للمساعدة يف
أي شيء ،وحرصه للمحافظة
على الفسيفساء اإلجتماعية يف
حمافظة بعلبك وتثبيت الناس
يف أرضهم .وقد أطلع غبطته
على إعطاء رخص إنشاء مدارس
خاصة كاثوليكية جديدة يف
منطقة البقاع إلميانه برسالة
ودورها
اخلاصة
املدارس
يف تربية األجيال وتطوير
اجملتمعات.
من جهته ،نوه املطران عطاهلل
بعمل حمافظ البقاع ،وقال:
بدأنا نشعر باهتمام ومبادرات
الدولة اللبنانية جتاه منطقة
البقاع اليت حتمل آفاقا حلوة
وبعيدة للمستقبل .وأعرب عن
امتنانه لدور اجليش يف محاية
احلدود واجليش يقوم ضمن
إمكاناته املتاحة بواجباته على

أمت ما يرام ويرد املتسللني
ووجوده يف منطقة البقاع يزيل
اخلوف من نفوس املواطنني
الذين هم يف حاجة أصال اىل
احلماية واىل مشاريع إمنائية
كبرية .وحنن طالب أمان
وسالم وهذه الزيارات تدعم
هذا املطلب أن لبنان الواحد
يعيش حياة واحدة.
استقبل
البطريرك
وكان
مبعية املطران عطاهلل أهالي
العسكريني الشهداء :حممد
محية وعباس مدجل وعلي البزال
يف زيارة شكر لغبطته لزيارته
ومؤاساته هلم.
وخالل اتصال هاتفي مع
املدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،اطلع الراعي
على آخر املستجدات يف شأن
املهمات االضافية املوكولة
اىل اللواء ابراهيم واملساعي
اليت يقوم بها خصوصا الطالق
العسكريني ،منوها باجلهود
اليت يقوم بها على رأس جهاز
االمن العام وعلى الدور الكبري
الذي يؤديه هذا اجلهاز يف ظل
تزايد عدد الالجئني اىل لبنان.

ندوات لبنان الكبري

وعصر امس االول افتتح
البطريرك املاروني ندوات على
مشارف املئوية االوىل للبنان
الكبري ،يف اجلامعة اللبنانية -
األملانية  ،LGUيف حرم اجلامعة
 ساحل علما.وألقى الراعي كلمة بعنوان
جولة أفق تارخيية ودور
البطريركية يف قيامة لبنان
قال فيها :يسعدني أن أشارك

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة -
سبانخ  -سنبوسك  -كباكيب  -أقراص
كبة  -شيش برك  -بيتزا وغريها
الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح  7أيام يف
األسبوع
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands

يف الندوة اليت تنظمها اجلامعة
اللبنانية  -األملانية ،LGU
فأحيي رئيسها الدكتور فوزي
عضيمي وعمداء الكليات وهيئة
األساتذة والطالب .ويطيب لي
أن أشارك يف احملور األول
من املوضوع العام ،من بني
فأتناول
الثمانية.
احملاور
موضوع :جولة أفق تارخيية
ودور البطريركية يف قيامة
لبنان.
أضاف :متيز املوارنة منذ القرن
السابع بتكوين ما مسي رمسيا
األمة املارونية .وعناصرها
األساسية أنها مجاعة أشخاص
تنظموا يف جبل لبنان بقيادة
بطاركتهم ،بدءا من البطريرك
األول القديس يوحنا مارون؛
وحافظوا على تراثهم األنطاكي
وتقليدهم السرياني وعقيدتهم
الكاثوليكية بصفتها املزدوجة:
املرميية مع جممع أفسس سنة
 431الذي أعلن مريم العذراء
أما لالله املتجسد ،واملسيحانية
التجسدية مع جممع خلقيدونية
سنة  451الذي أعلن أن املسيح
ذو طبيعتني إهلية وإنسانية؛
وعاشوا ضمن حكم ذاتي وسط
أنظمة تيوقراطية للبيزنطيني
وللمسلمني؛ وتوحدوا حول
األغليني :إميانهم الكاثوليكي
وحريتهم.
وتابع :وكان البطريرك حمور
األمة املارونية وحامي وحدتها،
وكان الرئيس الوحيد للشعب
واملسؤول السياسي والديين
على السواء ،متعاونا كنسيا
مع األساقفة كنواب مقيمني
معه وممثلني يف املناطق،
ومدنيا مع املقدمني كذراعه
الزمنية ،مما جعل منه بعد
قيام الدولة اللبنانية املستقلة
مرجعية وطنية وملتقى القادة
السياسيني ،حيث يلتئمون
وحيسمون شؤونهم الوطنية.
وأردف :يف جولة األفق
التارخيية املطلوبة كموضوع
هلذا احملور األول ،سآخذ
حمطات أساسية مع بعض
البطاركة ،تبني دور البطريركية
يف مسرية قيامة لبنان .كان
اخلط األساسي الذي سار عليه
املوارنة بقيادة بطاركتهم
السعي واحلفاظ على ثالثة:
الوحدة يف اإلميان ،االستقاللية
احلرة يف جبل لبنان ،واالنفتاح
على اآلخر املختلف أو التعددية
الثقافية الدينية.

زار رئيس جلنة املال واملوازنة
النائب ابراهيم كنعان الرابطة
املارونية يف مقرها ،واجتمع
اىل رئيسها النقيب مسري أبي
اللمع يف حضور أعضاء اجمللس
التنفيذي للرابطة ،وجرى البحث،
حبسب بيان للرابطة يف العمل
الذي يقوم به كنعان على رأس
جلنة املال واملوازنة ،واملوضوعات
ذات االهتمام املشرتك ،بدءا
بالتحرك الذي تقوم به الرابطة
املارونية من أجل تنفيذ مشروع
املنطقة االقتصادية احلرة يف
البرتون ،وملف مرفأ جونية
السياحي ،والالمركزية االدارية.
وأكد كنعان أنه يدعم حترك
الرابطة املارونية يف هذه
اجملاالت ،واقرتح آليات عمل
وحترك لتحقيقها ،وقال :إن
اجمللس النيابي مقبل على دورة
تشريعية حيث ينبغي حتديد
االولويات ،وأن تكتل التغيري
واالصالح أختذ قرارا بطرح
العديد من املوضوعات على
جدول األعمال ومنها :الالمركزية
االدارية ،قانون االنتخاب ،حق
املتحدرين من أصل لبناني يف
استعادة جنسية الوطن االم،
قانون برنامج على مدى مخس
سنوات بقيمة مليار ومثامنائة
مليون دوالر لتسليح اجليش،
ضمان الشيخوخة ،متلك االجانب،
وهي مشاريع توليها الرابطة
االهتمام الالزم.
واوجز املراحل اليت قطعها احلوار
بني العماد ميشال عون والدكتور
مسري جعجع ،وأشار اىل أنه ملس
وجود نقاط مشرتكة كثرية بني
التيار الوطين احلر والقوات
اللبنانية حول ملفات أساسية،
منها اعادة االعتبار للوجود
املسيحي يف الدولة ،كاشفا أن
هناك حلقة نيابية من الطرفني
تواكب احلوار .ولفت اىل خطورة
استغالل تناقضات املسيحيني
للقفز فوق حضورهم وحقوقهم.
وبعدما أكد أن بعض اهلوامش
والتفاصيل اليت كانت تشكل
عقبة أمام صدور ورقة التفاهم،
قد مت جتاوزها ،توقع إجناز اعالن
النيات خالل أيام.

أبي اللمع

ومثن أبي اللمع الدور الذي
إضطلع ويضطلع به النائب

ابراهيم كنعان وهو عضو بارز يف
الرابطة املارونية كونه على رأس
جلنة املال واملوازنة ،ووقوفه
اىل جانب املشروعات احليوية
يف عدد من املناطق املسيحية،
كما اللبنانية ،من منطلق اإلمناء
املتوازن واحلرص على مالية
الدولة جلهة املراقبة املسبقة
واملؤخرة ،وصون حق املواطن
يف الرعاية االجتماعية والصحية
الكاملة.
وقال :إطلعنا من النائب كنعان
على جمريات احلوار القائم بني
التيار الوطين احلر والقوات
اللبنانية ،وأبدينا له استعدادنا
أي مسعى أو مساعدة يف هذا
اجملال ،ألن جناحه هو الركيزة
االساس يف حتقيق املصاحلة
املسيحية ،وهذه املصاحلة يف
رأينا هي ممر الزامي للمصاحلة
الوطنية الشاملة ،وإن أحدا من
املخلصني ال يرفض حوارا من أي
نوع أكان بني التيار الوطين احلر
والقوات اللبنانية ،أو بني تيار
املستقبل أو حزب اهلل ،وهي من
املكونات االساسية يف املشهد
السياسي اللبناني.
أضاف :أكدنا يف الوقت نفسه
ضرورة االسراع يف انتخاب رئيس
جديد للجمهورية وإنهاء الشغور
يف سدة الرئاسة االوىل ،توخيا
النتظام عمل املؤسسات واحرتاما
ملنطوق الدستور اللبناني.
وكان كنعان قال يف حديث اىل
اذاعة صوت لبنان :ان مرحلة بناء
الثقة بني القوات اللبنانية والتيار
الوطين احلر مستمرة والعمل جار.
وقد جتاوزنا الكثري من الصعوبات
اليت واجهتنا ،ونعمل على تذليل
ما تبقى منها وقد بلغنا مرحلة
متقدمة من احلوار ،وحنن االن
ننتظر مالحظات الدكتور مسري
جعجع على البنود ال  17لورقة
اعالن النيات متهيدا للمرحلة
الثانية املرتقبة للقاء اجلنرال
ميشال عون والدكتور جعجع.
ورأى ان املوضوع الرئاسي
ليس يف من يتنحى ملن ،ولكن
يف االتفاق مع االفرقاء اآلخرين
ولو ان الكلمة االساس تبقى
اساسي
كهدف
للمسيحيني
لتحقيق ارضية مشرتكة تفعل
الدور املسيحي يف مؤسسات
الدولة.

جمدالني :االصرار على عون مناورة
ملنع انتخاب رئيس

أسف النائب عاطف جمدالني
لكون ملف الرئاسة بعيدا عن
التوافق حتى اآلن ،معتربا أن
إصرار حزب اهلل على ترشيح
العماد ميشال عون هو مناورة
ملنع انتخاب رئيس ،وإلبقاء
الوضع على ما هو عليه مبا يريح
احلزب يف تورطه اإلقليمي.
وحذر يف حديث اىل اذاعة الفجر:
من أن تعطيل انتخاب رئيس
اجلمهورية املسيحي املاروني من
قبل التيار الوطين احلر وحزب
اهلل يعرض الوجود املسيحي يف
لبنان واملشرق للخطر.

وميز جمدالني بني القول إن
عون األقوى مسيحيا ،وبني
التسليم بهذا األمر .وقال:
إن حزب اهلل حينما يرشح عون
للرئاسة وال حيضر نوابه جلسات
جملس النواب النتخابه رئيسا،
يكون كمن يكذب عليه.
وذكر بأن قوى  14آذار ورغم
متسكها برتشيح الدكتور مسري
جعجع ،أبدت استعداها للذهاب
إىل مرشح تسوية ،معتربا أن
احلوار بني القوات اللبنانية
والتيار الوطين احلر يساهم يف
التوصل إىل انتخاب رئيس.
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سالم وضع جمللس الوزراء نظاما داخليا من  ٦بنود:

احلكومة ائتالفية والتوافق اخليار األفضل على أالّ يؤدي للتعطيل
عقد جملس الوزراء جلسته
العادية أمس االول يف السراي
برئاسة رئيس احلكومة متام
سالم وحضور الوزراء الذين
غاب منهم الوزير أشرف ريفي
بداعي السفر.
وعلى أثر اجللسة اليت استمرت
قرابة ثالث ساعات ،تال وزير
االعالم رمزي جريج املقررات
الرمسية اآلتية:
بناء على دعوة رئيس جملس
الوزراء ،عقد اجمللس جلسة
عند الساعة العاشرة والنصف
من يوم اخلميس الواقع فيه
اخلامس من آذار  ،2015يف
السراي احلكومي ،برئاسة دولة
الرئيس وحضور الوزراء الذين
غاب منهم الوزير أشرف ريفي
بداعي السفر.
يف مستهل اجللسة أشار دولة
الرئيس اىل أنه ،بعد مضي سنة
على تأليف احلكومة،ال بد من
إجراء تقييم ألدائها واستخالص
ِ
العرب من ذلك ،السيما يف ظل
الظرف اإلستثنائي الذي يفرضه
الشغور الرئاسي.
ثم ذكر دولة الرئيس بأن
احلكومة إئتالفية ،وأنها شكلت
حتت عنوان املصلحة الوطنية،
وأنها حققت إجنازات كثرية خالل
االشهر الثالثة األوىل من عملها
أثناء والية الرئيس ميشال
سليمان ،السيما جلهة التعيينات
اليت أجرتها واخلطط األمنية اليت
أطلقتها ،اىل أن حصل الشغور
يف مركز الرئاسة ،فاستقر
الرأي على اعتماد التوافق نهجا
لعمل احلكومة ،غري أن التوافق
جيب أن ال يؤدي اىل التعطيل،
خاصة وأن غالبية املواضيع
املطروحة متعلقة بأمور حياتية
وإمنائية ،وانه ال جيوز تعطيل
البت بهذه األمور ،حبجة عدم
توفر إمجاع بشأنها.
وأضاف دولة الرئيس أنه
كان وال يزال يطالب يف كل
جلسة جمللس الوزراء بضرورة
إنتخاب رئيس مجهورية جديد.
ولكن ،يف ظل استمرار احلالة
اإلستثنائية الناجتة عن الشغور
الرئاسي ،فإن خيارالتوافق،
املعطى له األولوية يف املادة
 65من الدستور ،يبقى اخليار
األفضل ،مع احلرص على أن
ال يؤدي اعتماد هذا اخليار اىل
التعطيل والعرقلة والذي لن
يتهاون فيه رئيس احلكومة بعد
اليوم.

املقررات

بعد ذلك إنتقل جملس الوزراء
اىل حبث املواضيع اليت كانت
مدرجة على جدول أعمال جلسة
 2015 -2 -12ومل يثبت بها يف
تلك اجللسة ،فجرت مناقشتها،
وبنتيجة التداول إختذ اجمللس
الالزمة
املقررات
بصددها
واهمها:
أوال :املوافقة على تعميم
بتصنيف
املتعلقة
املذكرة
واملعاهدات
اإلتفاقيات
ومذكرات التفاهم وسواها ،يف
إطار احكام الدستور والقانون
الدولي.

ثانيا :املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل إنهاء خدمة
أستاذ تعليم ثانوي يف مالك
وزارة الرتبية والتعليم العالي
وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد
يف مالك اجلامعة اللبنانية كلية
الرتبية.
ثالثا :املوافقة على طلب وزارة
اخلارجية توقيع إعالن مشرتك
وبروتوكول مكمل إلتفاقية
الشراكة ملناسبة إنضمام بلغاريا
ورومانيا اىل االحتاد األوروبي.
رابعا :املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل الرتخيص
لبنان
يف
فرع
بإنشاء
جلمعية أجنبية باسم coopi-
cooperazione
international
كوبي التعاونية الدولية.
خامسا :املوافقة على طلب
وزارة اإلتصاالت إصدار طوابع
بريدية تذكارية ختليدا لذكرى
رجاالت اإلستقالل.

معلومات

ويف هذا اإلطار ،أفادت
املعلومات ان أجواء اجللسة
كانت هادئة ،حيث قال احد
وحتول
الوزراء ان الوحي سقط
ّ
جملس الوزراء اىل جملس
مالئكة وآخر حتدث ان اجللسة
كانت مطابقة للمواصفات .اما
وزير العمل سجعان قزي فقال:
ان حزب الكتائب مل يتغري عليه
شيء ،فرئيس احلكومة ال يزال
كما هو والوزراء على حاهلم.
وأشارت املعلومات اىل ان
املواضيع اخلالفية استبعدت
من اجللسة ومت اإلتفاق على
 6بنود طرحها الرئيس سالم
لتكون نظاما داخليا لتسيري
العمل احلكومي وهي اآلتية:
تقصري اجللسات حبيث ال تتعدى
اختصار
الثالث،
الساعات
املناقشات ومداخالت الوزراء،
ان يأتي الوزير دارسا ملفه،
سياسة احلكومة يعكسها البيان
الوزاري ،التوافق شرط أال
يؤدي اىل التعطيل والتواقيع
على املراسيم اليت مل يتم
اإلتفاق الكامل عليها.
وعما إذا طرح يف اجللسة
موضوع تعيني أعضاء جلنة
الرقابة على املصارف أفادت
املعلومات ان وزير املال علي
حسن خليل طرح هذا البند الذي
ال يزال خالفيا ومل حيصل أي
اتفاق عليه الن هناك أمساء
مقرتحة من مجيع األطراف،
إضافة اىل إصرار الوطين احلر
على أمساء من احلصة املسيحية،
األمر الذي دعا الرئيس سالم
للطلب من وزير املال طرح هذا
امللف مع بقية األطراف متهيدا
لعرضه جمددا على طاولة جملس
الوزراء .ويبدو ان هذه السياسة
ستعتمد من االن وصاعدا.
وكان وزير املال قال قبيل
اجللسة ان موضوع هيئة الرقابة
على املصارف سيطرح من خارج
جدول االعمال.
بدوره وزير الزراعة أكرم
شهيب قال املهم هو انعقاد
جملس الوزراء من جديد وجدول
األعمال عادي وسنبدأ من حيث

انتهينا.

حرب

وبعد اجللسة اشار وزير
االتصاالت بطرس حرب لوكالة
األنباء املركزية اىل ان اآللية
ّ
توضحت مبا حيول دون قدرة
وزير على تعطيل قرار جمللس
الوزراء ،كما متنع التعطيل
الذي جلأ اليه فريق من الوزراء
مستغ ًال مبدأ التوافق لتعطيل
عمل احلكومة ،ام ًال ان يسري عمل
جملس الوزراء باحلدود املطلوبة
منه لتسيري شؤون الناس.
وقال اجللسة كانت هادئة
وتوضيحية يف كيفية متابعة
العمل يف جملس الوزراء مع
تكريس مبدأ التوافق يف اتخّ اذ
القرارات وعدم تغيري اآللية اليت
كانت مطروحة .وكان هناك توجه
بان تكون املمارسة توافقية ال
تعطيلية ،وان من غري اجلائز
ان يعرتض وزير السباب قد ال
تكون هلا عالقة بامللف املطروح
واليت قد تكون سياسية بل
يؤخذ برأيه يف االعتبار.
وكشف حرب عن نظام داخلي
طرحه الرئيس متام سالم الدارة
يتضمن النقاط
جلسات احلكومة
ّ
االتية:
 تقليص وقت اجللسات. حتديد موعد عقد اجللساتوالساعة واذا مل يكتمل النصاب
تؤجل ال ان ينتظر رئيس احلكومة
ّ
اكتماله كما يف السابق.
 ختفيض مداخالت الوزراء.واوضح حرب ردًا على سؤال
ان توقيع املراسيم ال عالقة
له بآلية ادارة جلسات احلكومة،
متمسكًا بتيوقيع
وانا ما زلت
ّ
كل الوزراء على املراسيم
العادية ،لكن بالنسبة للمراسيم
الصادرة عن جملس الوزراء فقد
تفاهمنا على انه حيق للوزير
ابداء مالحظاته ولكن ال حيق له
تعطيل القرار.
وعما اذا كان النظام الداخلي
ّ
الذي طرحه الرئيس سالم
ُيشبه ذاك الذي طرحه الرئيس
ميشال سليمان الدارة جلسات
احلكومة ،اعلن انهما خيتلفان،
سليمان
الرئيس
ان
اذ
كان رئيس مجهورية وكان
يرأس جملس الوزراء ُمكتمل
الصالحيات ،بينما احلكومة تعمل
االن بصفتها وكي ًال عن رئيس
اجلمهورية.
وختم :اذا ّ
توفرت النيات احلسنة
واقلع بعض االطراف عن ممارسة
الكيدية ،فان جملس الوزراء
ّ
وحيل القضايا
مُيكن ان يعمل
املرتبطة مبصاحل الناس .اال
ان الثابت ايضًا ان من غري
املعقول ان يتعاطى جملس
الوزراء بشؤون البلد السياسية
وغري السياسية وكأن ليس
هناك مشكلة يف البلد .عدم
وجود رئيس مجهورية مشكلة
كبرية واساسية وال مُيكن القول
ان البلد يسري طبيعيًا بغيابه.

درباس

وعن االجواء اليت سادت اجللسة
االوىل بعد القطيعة ،أكد وزير
رشيد
االجتماعية
الشؤون

درباس الملركزية ان الرئيس
سالم كرر بداية موقفه من
التوافق ورفضه التعطيل ،ووجد
كالمه قبوال من كل االطراف
وأيده اجلميع وأثنى عليه وعلى
ادارته اجللسات.
ولفت ردا على سؤال عن
احلكومة
مكونات
استيعاب
ضرورة عدم استخدام االمجاع
كأداة للتعطيل ،اىل ان سالم
بدا حازما يف قوله انه لن يقبل
بعد اآلن بالتعطيل ،ووافقه كل
الوزراء يف ذلك .وأضاف اال
نبهنا اىل ان
ان رئيس احلكومة ّ
مدة اجللسات ستصبح  3ساعات
فقط ،وبعدها سرتفع اجللسة،
شارحا ان اهلدف من ذلك ان
يعتاد الوزراء على اعتماد
االختصار ودرس ملفاتهم قبل
اجللسة وليس على طاولة
اجمللس ،الن بعض اجلداالت
الذي حيصل عقيم.
وأشار درباس اىل ان ال آلية
جديدة لعمل اجمللس بل روحية
جديدة ،وقد كرر سالم انه
سيدير اجللسات وفق صالحياته
وسيعتمد القرارات وفقا ملبدأ
التسيري وليس التعطيل ،معربا
عن اعتقاده بان تكون عجلة
جملس الوزراء انطلقت جمددا،
بشكل اجيابي ،مستبعدا تعطيلها
من جديد.
خلية األزمة
ترأس الرئيس سالم اجتماعا
خللية االزمة الوزارية يف حضور
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الدفاع مسري مقبل ،وزير
املالية علي حسن اخلليل،
وزير الصحة وائل ابو فاعور،

وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق ،مدير عام االمن العام
اللواء عباس ابراهيم واالمني
العام للمجلس االعلى للدفاع
اللواء حممد خري ،وجرى حبث يف
االتصاالت اجلارية املتعلقة مبلف
العسكريني املخطوفني.
وكان سالم استقبل رئيس جلنة
املال و املوازنة النائب ابراهيم
كنعان ،ومت البحث يف شؤون
ومشاريع
وتشريعية
مالية

إمنائية يف عدد من املناطق.
ثم التقى مديرة التعاون التقين
ملنطقة آسيا واحمليط اهلادىء
برتا سالمة ومدير اهليئة
اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور
بالل نصولي ،يف حضور األمني
العام للمجلس الوطين للبحوث
العلمية معني محزة ومنسقة
االقليمي
التعاون
مشاريع
للدول العربية يف منطقة آسيا
جناة املختار.

جنبالط دعا كل األطراف اىل حتمل مسؤولياتها
ورفض كل أساليب التحريض واالتهام والتخوين
دعا رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط كل
األطراف اىل حتمل مسؤولياتها
ورفض كل أساليب التحريض
واالتهام والتخوين.
فقد أدىل النائب جنبالط
بالتصريح اآلتي :قرأنا أمس
االول كالما ألحد أبواق نظام
اإلرهاب يف سوريا ،يرسم
سيناريوهات مؤامرات ويقول
بلغة التهديد الواضح... :
هناك ما ينبغي القيام به
لتحصني السويداء ،سياسيا
وعسكريا وأمنيا ،بل هناك ما
ينبغي التعجيل به :كسر احللقة
املركزية  -واألضعف معا  -يف
املؤامرة ،أعين وليد جنبالط.
إن احلزب التقدمي االشرتاكي
إذ جيدد متسكه مبوقفه الثابت
الداعم للثورة السورية يف
مواجهة نظام اإلرهاب والقتل
والتهديد ضد الشعب السوري
والذي يأخذ سوريا اىل التفتيت
فوق الركام واخلراب ،يؤكد أن
موقفه هذا سياسي ،مبدئي،
وهو مل يتدخل يف األحداث
اجلارية ،بل كان ضد كل
أشكال التدخل من أي جهة أتى،
وحريصا على أن تكون مواجهة

النظام وطنية شاملة كل
مكونات أبناء الشعب السوري
حفاظا على وحدة سوريا ،وعلى
عدم االنزالق يف متاهات حروب
مذهبية ستدمر كل شيء.
وعلى هذا األساس ،فإن
احلزب حيتفظ لنفسه حبق الرد
القانوني على ما كتب ومن
خالل مؤسسات الدولة اللبنانية
اليت كانت وستبقى خيارنا
ومالذنا ومن أجلها جتاوزنا
الكثري من اإلساءات ،وقدمنا
التضحيات ،واتفقنا مع شركائنا
يف الوطن على تثبيت القواسم
املشرتكة بيننا ،وتنظيم اخلالف
حول القضايا األخرى ،ونعتقد
أن هذه السياسة كانت اخليار
الناجح وسنبقى متمسكني بها،
داعني كل األطراف اىل حتمل
مسؤولياتها ورفض كل أساليب
التحريض واالتهام والتخوين
اليت دفع مثنها لبنان غاليا ،وال
سيما حنن يف أجواء حوار نتمنى
أن حيمل اخلري للوطن وأبنائه.
إستقبل جنبالط يف دارته يف
كليمنصو سفري جنوب أفريقيا
يف لبنان شون بينيفلدت
وعرض معه التطورات الراهنة
يف لبنان واملنطقة.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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لبنانيات

ال ميكن حماسبة ميشال مساحة على النية

عرجيي :ال ميكن لوزير أو اثنني تعطيل قرار يف جملس الوزراء

وهاب يردّ على جنبالط :الدروز لن ينقرضوا ...وتيمور ال جتربة لديه
أوضح رئيس حزب التوحيد
العربي الوزير وئام وهاب
حول ما ورد يف حديث رنا
قليالت جمللة «الشراع» أنه
يلتق يومًا بها وال يعرف
«مل
ِ
أخوتها مستغربًا ما قالته»،
كاشفًا عن أنه «رفع شكوى
ضد رنا قليالت ورئيس
ّ
حترير جملة الشراع حسن
صربا ألنه من املعيب تيلي
ّ
مؤكد ًا أن «ال دليل
الناس»،
على أني تقاضيت أموا ً
ال من
بنك املدينة ،وكالم قليالت
كذب وهي ال ميكنها إثبات
أي شيء» ،الفتًا اىل أنه
«حيصل على األموال من
إيران».
لقناة
حديث
يف
ورأى
الـ « ،»mtvضمن برنامج
«مبوضوعية» مع اإلعالمي
«رئيس
أن
عبود
وليد
احلكومة متام سالم «ورقة
يانصيب» رحبها لبنان يف
هذا الظرف» ،الفتًا اىل
أن «وقت إجناز اإلستحقاق
ومهمة
طويل
الرئاسي
احلكومة طويلة» ،معربًا عن
«خوفه أن ال يعود هناك
رئيس مجهورية مسيحي يف
لبنان بعد اليوم وأنا كدرزي
لدي مصلحة بأن يكون رئيس
مجهورية لبنان مسيحي»،
متسائ ًال «هل سيبقى لبنان
الكيان بعد هذه السنوات
من احلروب يف املنطقة؟»،
داعيًا األقطاب املسيحية اىل
التفاهم ألن هناك مصلحة
بأن يبقى رئيس اجلمهورية
مسيحي » .
وإذ لفت اىل أن «حسابات
لبنان ختتلف عن العراق
وال تقسيم من دون حروب
كبرية» ،مشري ًا اىل «أننا
دخلنا يف مسار قد يستمر 15
عامًا على مستوى املنطقة»،
أوضح وهاب أن «مثة صعوبة
يف أن يطبق النظام الفدرالي
يف لبنان».
وإذ اشار اىل أن «كل مظلوم
يف هذه املنطقة يشعر أن
لبنان مالذه ،واىل وجود
حتاول
كرتونية»
«عصابة
أن تصور لنا لبنان على ما
هو عليه»ّ ،
أكد وهاب أن
«مهمتنا جيب أن تكون كيف
نصنع دولة ونعمل على إزالة
تلك العصابة» ،الفتًا اىل أن
«الفرنسيني سلموا البلد اىل
العصابات وأنا مع اإلنتداب»،
معترب ًا أن «ال حل يف لبنان
إال بقانون النسبية الذي
حيقق التمثيل الصحيح».
وكشف وهاب أن «هناك
معلومات لدى األجهزة األمنية
بأنه عند بدء جبهة القلمون
فإن هناك خاليا نائمة سوف
تتحرك يف الداخل لذلك جيب
احلذر واإلستثمار أكثر يف
األمن» ،الفتًا اىل «ضرورة
العمل على موضوع إمنائي
يف الشمال واإلسراع يف
حماكمة اإلسالميني إلطالق
سراح الذين مل يطلقوا النار

على اجليش» ،معترب ًا «القرار
األمريكي باحلرب على اإلرهاب
اليزال غري جدي».
وحول احلوار بني التيار الوطين
احلر والقوات اللبنانية إعترب
وهاب أن «احلوار بني العماد
عون ومسري جعجع لن يوصل
اىل مكان وهم يتحملون
مسؤولية ضياع صالحيات
رئيس اجلمهورية» ،معلنًا
«عن تعاطفه مع املسيحي
كمسيحي ألنه يعزز وجودي
كدرزي وأنه مع ترشيح
عون»،
ميشال
العماد
موضحًا أنه «حنن كدروز
مبجرد شعورنا باخلطر على
الوضع الدرزي بعد تهديد
أقليات املنطقة جتاوزنا كل
الفتًا
اخلالفية»،
املسائل
اىل أن «لبنان بلد ملسيحيي
فقط
وليس
املنطقة
ملسيحيي لبنان» ،يف املقابل
رأى وهاب أن «احلوار بني
«حزب اهلل» وتيار املستقبل
إجيابي وخفف من اإلحتقان
الطائفي».
وأضاف« :املنطق يقول إنه
جيب وصول املرشح القوي
ولكن الواقع يفرض مرشح
«هل
متسائ ًال
التوافق»،
لبنان هو أولوية بعد توقيع
اإلتفاق النووي؟» ،جمدد ًا
تأييده على ترشيح العماد
عون ألن األخري يعرف ماذا
يريد ولديه تصور للحكم»،
موضحًا أننا «ال زلنا يف
مرحلة جتميع األوراق وحنن
ذاهبون اىل تطورات خطرية
قد تسقط حدود دول وتقسم
دول أخرى».
ونفى وهاب ما أثري حول
موضوع اإلشكال الذي حصل
بني اللواء رستم غزالة
واللواء رفيق شحادة بوجود
مدير مكتب وهاب ،موضحًا
أن «غزالة لديه مشكلة ضغط
وهو اليوم خارج املستشفى
واملسألة ضخمت» ،وكل ما
حصل أن «اللواء غزالة كان
يقود املعركة يف درعا وحصل
معه عارض صحي بسيط»،
الفتًا اىل أن «يف سوريا
ضباط يقومون مبسؤولياتهم
وهناك ركن واحد للنظام
هو الرئيس السوري بشار
األسد» ،مؤكد ًا أن «وضع
النظام السوري زاد متاسكًا
يف الفرتة األخرية وحقق عدة
نقالت نوعية» ،مضيفًا أن
«اجلميع اقتنع أن املعارضة
املعتدلة «كذبة» والدليل أن
حركة حزم سقطت» ،مشري ًا
اىل أن «النظام السوري
يعرف أن نهاية املشكلة
سياسية يف نهاية املطاف».

ملف الوزير ميشال سماحة

ويف ملف الوزير ميشال
مساحة ،لفت وهاب اىل
حيمل الوزير السابق
«أنه
ّ
مسؤولية
مساحة
ميشال
اخلطأ الذي ارتكبه والذي
أد ى لتوقيفه» ،موضحًا أن
ّ

«مساحة قد استدرج من
خالل ميالد كفوري وال دخل
للمملوك يف قضيته» ،معترب ًا
أنه «ال ميكن حماسبة مساحة
على النية اىل هذه الدرجة،
وأنه طاملا الشاهد «مهرب»
وال تقام جلسات لسماحة
فهذا قرار سياسي باإلبقاء
على توقيفه» ،مشري ًا اىل ان
«املماطلة هي من قبل القرار
السياسي وليس القضاء»،
ّ
مؤكد ًا أن «مساحة ال ميلك أي
معلومات بشأن جرمية اغتيال
رئيس احلكومة الراحل رفيق
ّ
مؤكد ًا أن «النظام
احلريري»،
ّ
ينفذ أي جرائم
السوري مل
يف لبنان».

تيمور ال تجربة لديه

وحول اعتكاف النائب جنبالط
ّ
أكد وهاب أنه «ليس مع
اعتكاف وليد جنبالط يف هذا
الظرف الصعب الذي متر به
املنطقة وخري دليل دروز
إدلب اليوم» ،موضحًا أن
«األمري طالل إرسالن مل يأخذ
قوة والده جميد إرسالن،
وكذلك تيمور ال جتربة لديه
لذلك ال يستطيع أن يعمل
يف السياسة ألنه مل مير يف
أي معمودية إال أنين ضد
أن حنرم تيمور من العمل
السياسي ألنه ابن جنبالط».

الدروز لن ينقرضوا

ويف سياق آخر قال وهاب:
«ال أشارك النائب جنبالط
يف موضوع إنقراض الدروز
يف املنطقة ألنين واثق
بأن الدروز باقون يف تلك
املنطقة وسيكون هلم تأثري
يف السياسة» ،الفتًا اىل أن
«جبهة النصرة هي منظمة
إرهابية مثلها مثل داعش
واإلخوان املسلمني ولكن
هناك حسابات معينة جيب
أن يكون اختيار العبارات
ً
دقيقة » ،موضحًا أن «الدروز
واألزهر
إسالمي
مذهب
أصدر فتوى بذلك» ،الفتًا
اىل أن «الرئيس الراحل
حافظ األسد والرئيس احلالي
بشار األسد واجليش العربي
السوري هم الذين محوا
الدروز يف سوريا ،كما أن
الدروز يف سوريا قادرون
على محاية أنفسهم يف
ّ
مؤكد ًا أنه «من
مناطقهم»،
مناطق
إسقاط
املستحيل
الدروز يف سوريا وبالتحديد
يف اجلوالن ونتعاون مع
اجليش السوري و»حزب اهلل»
يف محاية املناطق الدرزية»،
كاشفًا أننا «سلحنا الدروز
يف الكثري من املناطق حلماية
أنفسهم» ،معترب ًا أن «ما
يهمنا محاية الدروز اليت ال
تتم إال باإللتصاق بالدولة
وتأييد
السوري
واجليش
ّ
مؤكد ًا أن «بقاء
النظام»،
سوريا مرهون ببقاء الرئيس
بشار األسد» ،موضحًا أن
«املعركة يف سوريا هي على

مستوى كل املنطقة والنظام
ممسك بزمام املعركة».
ّ
وأكد وهاب أن «النظام
وفق
سيبقى
السوري
تسوية حيدد شكلها وأفقها
الرئيس بشار األسد» ،الفتًا
اىل «اسرتاتيجية جديدة يف
املنطقة» ،حمذر ًا «السعودية
لإلخوان
تركن
أن
من
املسلمني ألنهم سيغدرون
بها كما غدروا مبصر».
ّ
أننا
على
وهاب
وأكد
«ذاهبون اىل تشظي طائفي
ضرورة
وهناك
ومذهيب
لتفاهم سعودي – إيراني»،
موضحًا أن «التفاهم حول
امللف النووي يغري يف
الكثري من املعطيات على
مستوى املنطقة وقد يؤدي
اىل تفاهم سعودي – إيراني
ملكافحة اإلرهاب ،الفتًا اىل
أن الطرف اإليراني يقول
أن اإلتفاق أجنز ولكن رأس
أمريكا إسرائيلي» ،واصفًا
عن
كناية
بأنها
أمريكا
دولة جسمها أمريكا ورأسها
إسرائيل».
وختم حديثه بالقول« :اهلدوء
مكمل مع خروقات أمنية ألن
هناك معركة ستحصل على
السلسلة الشرقية بالتأكيد»،
مشدد ًا على ضرورة «اإلمناء
اىل جانب األمن يف الشمال
والبقاع».

رأى وزير الثقافة رميون
عرجيي ان التوافق يف جملس
الوزراء ال يعين االمجاع ،إذ
ال ميكن لوزير او اثنني ان
يعطال قرارا يتخذ يف اجمللس
من دون وجود سبب جوهري،
الفتا اىل السعي إلجياد خمارج
جململ امللفات اخلالفية العالقة
بدءا باالتصاالت ،مرورا بلجنة
الرقابة على املصارف وغريها.
ونفى ،يف حديث اىل اذاعة
صوت الشعب ،ما نشر يف
االعالم عن توجه لتسليم داتا
نفطية اىل النروج ،وقال :ان
وزير الطاقة اكد له ان ما مت
تداوله عار من الصحة ،وعن
خطة تسليح اجليش اشار اىل
ان هبة املليار دوالر تستخدم
وتصرف بينما هبة الثالثة
مليارات السعودية اليت فقدنا

االمل منها حيكى انها يف طور
ا لتنفيذ .
وشدد على اننا يف حالة
حرب مع اجملموعات االرهابية،
مشيدا بتضحيات اجليش وما
يقوم به ،وانه ال يرى ضررا
من اي تنسيق بني اجليشني
اللبناني والسوري يف حماربة
هذا العدو والتهديد الواحد.
ويف موضوع رئاسة اجلمهورية
اوضح عرجيي ان ال شيء جديدا
بعد ،بسبب االنقسام العمودي
يف البلد ،مؤكدا دعم تيار
املردة وصول العماد ميشال
عون للرئاسة ،واضاف :ان
النائب سليمان فرجنية لديه
كل املؤهالت لتبوء املنصب،
لكن امر ترشيحه ليس مطروحا
على الطاولة بانتظار الوقت
السياسي املناسب.

أوغاسبيان :لتفاهم حيسم الرئاسة
اشار عضو كتلة املستقبل النائب
جان اوغاسبيان اىل ان املنطقة
ُمقبلة على حتوالت خطرية جد ًا ،
كما ان اوضاع لبنان االقتصادية
واالمنية ستكون صعبة ،معترب ًا
ان الوضع االقتصادي حيتاج
اىل كثري من املتابعة واملقاربة
الدقيقة.
وقال يف تصريح :لالسف اوضاع
البلد ُمرتبطة بتطورات املنطقة،
لكن على االقل علينا كلبنانيني
ان نتفاهم الجياد خمارج وحلول
مللفات حيوية واساسية لعل
ابرزها االن تعيني اعضاء جلنة
الرقابة على املصارف واصدار
مراسيم النفط.

ومتنى رد ًا على سؤال البدء بتنفيذ
ّ
خطية امنية يف مدينة بريوت
وضواحيها كما حصل يف مناطق
اخرى ،كما امل حصول تفاهم
داخلي حلسم االزمة الرئاسية.
ولفت اوغاسبيان اىل ان احلوار
القائم بني تيار املستقبل وحزب
اهلل ال يؤدي وحده اىل االتفاق
على رئيس مجهورية ،بل ان
للمكو ن املسيحي دورا اساسيا
ّ
يف هذا اجملال ،واذا كان رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب
العماد ميشال عون يعترب نفسه
ّ
مرشحا توافقيا فعليه التفاهم مع
املكو نات وليس فقط حزب
كل
ّ
اهلل لوصوله اىل الرئاسة.
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لبنانيات

الوزير بو صعب بعد اجتماع التكتّل :هذه
احلكومة هي حكومة الضرورة ،وجيب التعاون
مع مجيع األفرقاء لتسيري أمور املواطنني

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون ،وحبث يف
امللفات الراهنة.
حتدث وزير
وعقب االجتماع
ّ
الرتبية الياس بو صعب،
فقال:
أو ً
ال ،لقد ّ
ّ
تكتل
مثن إجتماع
اإلصالح والتغيري لقاء اليوم
بني السادة األساقفة والعماد
ميشال عون يف حضور أعضاء
من اللقاء املسيحي املشرقي،
حيث ّ
عدة
مت اإلتفاق على
ّ
سياسية
كنسية،
عملية
خطوات
ّ
ّ
ّ
ودبلوماسية.
ّ
ّ
وتكلم العماد عون مع
كما
ّ
اللقاء املسيحي عن كل ما
يتعرض له املسيحيون من
ّ
مؤامرات يف منطقة الشرق
األوسط ،ومنها اجملازر اليت
حصلت وحتصل يف العراق
وسوريا ،وما خُي ّطط للوجود
املسيحي يف هذه املنطقة.
ّ
التكتل أن حييي
قرر
ثانيًاّ ،
أيار اليت ّ
متت إزاحتها
ذكرى ّ 6
جانبًا يف السابق .إذ سيقوم
احلر بإحياء هذه
التيار الوطين
ّ
الذكرى يف إحتفال مركزي،
وذلك تذكريًا بكافة اجملازر
اليت حصلت يف املنطقة.
ّ
التكتل إىل آلية
تطرق
ثالثًا،
ّ
يتم احلديث عنها
العمل اليت
ّ
ّ
نؤكد
يف جملس الوزراء .إذ
ّ
أنه ال ميكن أن يعمل جملس
كأن
بشكل طبيعي
الوزاء
ٍ
ّ
رئيس اجلمهورية موجود ..من
آلية جديدة
هناّ ،
إن احلديث عن ّ
أو اإلتفاق على الثلثني زائد
واحد ،أو النصف زائد واحد
أو الثلثني هو كالم يف غري
ّ
وأنه ال يوجد يف
حمله ،كما
الدستور اللبناني ما ُيشري إىل
أن احلكومة ميكنها أن تستكمل
ّ
عملها يف غياب رأس الدولة.
ّ
أن هذه
نعود
ونؤكد على ّ
احلكومة هي حكومة الضرورة،
لذلك جيب التعاون مع مجيع
األفرقاء لتسيري أمور املواطنني
يف جملس الوزراء .حنن مع
وضد التعطيل.
العمل
ّ
فإن ما ينادي
من هذا املنطلقّ ،
به دولة رئيس جملس الوزراء
متام سالم ،خصوصًا يف ما

ّ
ّ
ثم التوافق
يتعلق
بـ»التوافق ّ
أمر ضروري،
ثم التوافق»
ّ
ٌ
ولكنه ال يعين التعطيل مّ
إنا
اإلمجاع .ما معنى ذلك؟!
ذلك معناه ّ
أنه ال جيوز لوزيٍر
أو اثنني أن يوقفوا قوانني
وقرارات يف جملس الوزراء
ّ
تتعلق بأمور املواطنني وأمور
معيشية أخرى ،وهذا األمر
ينطبق أيضًا على املراسيم،
إن من غري اجلائز لوزير
حيث ّ
ّ
يعطل باعرتاضه
لوحده أن
عمل املرسوم .ما هو مفهوم
ومنطقي هو أن اإلعرتاض
مكون أساسي
من أكثر من
ّ
ليستطيعوا إيقاف مشروع
سبب
معني ،إذا كان هناك
ٍ
ٌ
للتعطيل.
وضد
ضد التعطيل
إذًا حنن
ّ
ّ
ّ
يتم حبث كل املواضيع
أن
ّ
يف جملس الوزراء كاملراسيم،
وأي
القرارات ،التعيينات،
ّ
شيء يعين شأن املواطنني
ّ
ألنه بذلك تكون
يف لبنان،
ّ
معطلة ،ويصبح من
احلكومة
ّ
األفضل هلا ّ
بالطريقة
أال تكمل
اليت كان يتعاطى فيها جملس
الوزراء باملاضي.
ومبا ّ
الدورة
أننا مقبلون إىل
ّ
ّ
التشريعية العادية الشهر
ّ
التكتل أيضًا
احلالي ،تناول
القوانني العالقة يف اللجان،
إن يف اللجان الفرعية أو ّ
حتى
بني اللجان املشرتكة ،وضرورة
العمل للمطالبة بالقوانني اليت
تعنينا حنن وتعين املواطني،
ٌ
عالق
سيما أن البعض منها
ال ّ
من دون سبب .مجيعنا نعلم
تتحرك،
أن هناك قوانني
ّ
ّ
وجلان تعمل ،سواء كانت جلان
ٌ
فرعية أو جلان مشرتكة ،ولكن
أن
ما
ّ
نود أن نشري إليه هو ّ
القوانني اليت حنن معنيون بها
تتحرك.
ال
ّ
ّ
بالنسبة إلينا ،سيكون هناك
جدي للقوانني
خطوات وعمل ّ
ٌ
النائمة من دون سبب لنعيد
حتريكها ،وعلى رأسها قانون
استعادة اجلنسية والقانون
الذي يعين اجليش ،وغريها
من القوانني اليت نطالب بها
وتقدمنا بها يف املاضي.
ّ

الوصفة الطبية املوحدة بعد تعديلها« :متل قلّتها»
حسني مهدي

املوحدة ،كفيلة
التعديالت املطروحة على منوذج الوصفة الطبية
ّ
بتقليص اآلثار اإلجيابية املفرتضة إىل احلدود الدنيا .فقد جنحت
أعدته وزارة
نقابة األطباء بفرض الرتاجع عن النموذج الذي
ّ
الصحة ،لصاحل منوذج جتري صياغته ،وهو يقوم على تكريس
ّ
دور الطبيب احلاسم يف السماح للصيدلي باستبدال دواء براند
بآخر جينرييك أو منعه من ذلك .مبعنى أن الطبيب سيبقى الطرف
األقوى يف العالقات النفعية مع شركات التجارة باألدوية>
جومانة ،وثالثة من أفراد عائلتها ،جلأوا يف أوقات خمتلفة اىل
الطبيب نفسه للمعاينة الطبية .الفاتورة الدوائية لكل منهم
بلغت حنو  200ألف لرية .وصف هذا الطبيب عددًا من األدوية
التجارية املرتفعة الثمن ،فض ًال عن متممات غذائية وفيتامينات
أصر الطبيب على أنها ضرورية للعالج وتفادي العوارض احملتملة
لتناول األدوية.
اكتشفت مجانة أخريًا ،من خالل وسائل اإلعالم ،وجود اتفاقات
بني شركات األدوية واألطباء ،لذلك قامت مبراجعة الوصفات
الطبية اليت وضعها هذا الطبيب هلا وألفراد أسرتها ،ليتبينّ
مرة حنو  9أدوية جتارية ومتممات غذائية
أنه وصف يف كل ّ
تسوقها شركتان فقط ،من بينها فيتامينات
وفيتامينات
ّ
للمفاصل ومضاد للتأكسد ودواء محاية للمعدة وصفها للجميع
مبعزل عن احلالة املرضية لكل منهم .استفز ذلك جومانة،
فقررت أن تقارن األسعار لدى الصيدلية بني أدوية مماثلة
مباركات خمتلفة ،اكتشفت (مث ًال) أن سعر دواء محاية املعدة
الذي يصفه هذا الطبيب يبلغ حنو  32ألف لرية ،احتاجت جومانة
اىل علبتني منه ملدة شهر ،أي  64ألف لرية ،يف حني أنه كان
مبقدورها أن تتناول دواء آخر بالرتكيبة نفسها والفعالية نفسها
بسعر  14ألف لرية للعلبة الواحدة اليت تكفي للجرعات املطلوبة
ملدة شهر.
اتصلت جومانة بـ»األخبار» لتعرض نتائج جتربتها ،وتطرح السؤال
الذي يشغل باهلا« :ما الذي سيمنع هذا الطبيب (أو غريه) ،بعد
تطبيق الوصفة الطبية املوحدة ،من وضع إشارة متنع تبديل
األدوية على مجيع الوصفات اليت يصفها؟» .تشري جومانة اىل
أن سؤاهلا ليس تشكيكًا جبدوى الوصفة املوحدة ،بل نابع من
الطبيب ،الذي اتصلت به الستيضاحه عن سبب وصفه هلذه
األدوية بالذات .استفاض بشرح خماطر أدوية «اجلينرييك» وعدم
الثقة بالصيدليني ،وبالتالي بدا أنه ميثل تيارًا يف مهنة الطب
يرفض التسليم بأولوية مصاحل املرضى على مصاحل األطباء
صحة املريض .وهذا برأي جومانة
النفعية ،ولو حبجج ضمان
ّ
سيكون كافيًا لتعطيل املفاعيل اإلجيابية للوصفة العتيدة.
يف الواقع ،هناك مؤشرات كثرية تدعم خماوف جومانة ،إذ أفضى
حترك نقابة األطباء يف بريوت ،مدعومة من شركات األدوية ،اىل
ّ
املوحدة الذي
فرض تعديالت جوهرية على منوذج الوصفة الطبية
ّ
الصحة .وبد ً
ال من اإلجازة للصيدلي باستبدال دواء
وضعته وزارة
ّ
 BRANDبآخر جينرييك ،وهو ما ينص عليه قانون مزاولة مهنة
الصيدلي ،باتت التعديالت اليت فرضتها نقابة األطباء ال جتيز
ذلك إال للطبيب .وهذا ما ّ
أكده بيان صادر أمس عن الصندوق
الوطين للضمان االجتماعي ،يف أعقاب اجتماع ،ضم املدير العام
للصندوق حممد كركي ونقيب األطباء يف لبنان أنطوان البستاني
وأمني السر العام للنقابة ماجد يزبك وعددًا من مديري الصندوق،
إذ أكد اجملتمعون ،حبسب البيان ،ضرورة السري بالوصفة الطبية
املوحدة بأسرع فرصة ممكنة ضمن جمموعة من الضوابط ،أهمها
ّ
«الدور األساسي للطبيب الذي جييز االستبدال أو عدمه» .وأعلن
اجملتمعون أنهم كلفوا التقنيني يف الضمان ويف نقابة األطباء
املوحدة لتأخذ شكلها
بوضع التعديالت على منوذج الوصفة الطبية
ّ
النهائي ،وذلك بانتظار مصادقة وزير العمل على تعديل املادة
أقرها جملس إدارة الضمان بتاريخ
 42من النظام الطيب ،اليت ّ
 ،2015/2/26واليت أصبحت
«جتيز للصيدلي استبدال دواء
الـ  BRANDبدواء جينرييك».
يف مؤمتر صحايف سابق ،مجع
األطراف املعنية بآليات تطبيق
حتدث وزير
املوحدة،
الوصفة
ّ
ّ
العمل سجعان قزي عن ضوابط
عدة حتكم تطبيق الوصفة،
ّ
منها أن يعطى «القرار للطبيب
بوضع مصطلح  NSعلى الدواء
الذي مينع استبداله ()...
وحيق للصيدلي أو للطبيب أن
يصف دواء جنرييك شرط أن
يكون مسج ًال ومعرتفًا به من
الضمان ومن منظمة الصحة
ّ
وذكر قزي بأن أي
العاملية»،
وصفة طبية «ال يوجد عليها أي

الوصفة التي ال يوجد عليها أي عالمة تعني أنه غري مصرح للصيدلي باستبدال
الدواء (أرشيف)

أما
عالمة ال حيق للصيدلي عرض الدواء البديل على املريض»ّ .
حممد كركي ،املدير العام للصندوق الوطين للضمان االجتماعي،
فقال «إذا حسنت النوايا لدى اجلميع ،فسيكون هناك أمل بأن
حيصل ختفيض يف الكلفة بنسبة  ،»%30إال أن كركي مل ينكر
قدرة كل طرف من األطراف املعنية على «تعطيل الوصفة
الطبية وجعلها حربًا على ورق» .وكان نقيب األطباء أنطوان
البستاني األوضح يف تفسري التعديالت املطروحة ،إذ أجاب عن
ّ
يتعلق باملعايري اليت ستفرض على الطبيب بالقول« :إن
سؤال
الطبيب يصف الدواء املقتنع به ( )...وهو حر ساعة يشاء أن
يضع إشارة اىل أنه مسموح للصيدلي استبدال الدواء أو ممنوع
االستبدال».
الواضح أن األطباء املعرتضني على تطبيق الوصفة الطبية مل
يرتكوا بابًا إال طرقوه كي جيعلوا من الوصفة املوحدة ال ختتلف
بأي شيء عن الوصفة الفردية اليت يعطيها الطبيب يف العادة،
سوى يف الشكل .قاهلا صراحة بعض األطباء خالل املؤمتر
الصحايف الذي عقد منذ فرتة حبضور وزير العمل« :لن جنعل
هلذه الوصفة أي قيمة ،سنضع على مجيع الوصفات الطبية ،NS
ولن نسمح للصيدلي باستبدال الدواء» .هناك خوف غري معلن
لدى األطباء ،يتعلق بالتصريح الضرييب لدى وزارة املال ،يعد
هذا التخوف أحد أهم أسباب عرقلة العمل بالوصفة الطبية .فهذه
الوصفة ،بصيغتها األولية ،تضمنت رقمًا تسلسليًا وخانة يضع
فيها الطبيب قيمة بدل املعاينة اليت تقاضاها من املريض،
قدمت إىل وزارة املال تسمح هلا
وهذه األرقام التسلسلية إذا ما
ّ
مبعرفة املداخيل الفعلية اليت جينيها الطبيب ،وبالتالي يجُ رب على
التصريح عن مداخيله بشكل فعلي ،وليس عرب التصريح الوهمي
يصرح عن قيمة أدنى
الذي يقوم به الطبيب حاليًا (الطبيب
ّ
بكثري من املداخيل الفعلية اليت جينيها) .تلفت مصادر مواكبة
لالجتماعات اليت يتم فيها إجراء تعديالت على الوصفة ،اىل أن
توجهًا إلزالة هذه اخلانة من الوصفة كلها.
هناك ّ
ّ
حتكمهم بوصفة األدوية.
مسألة أخرى يتذرع بها األطباء إلبقاء
يقول األطباء إن الصيدلي ليس موجودًا يف صيدليته طوال
الوقت ،بل ينجز له أعماله مساعد ،كل ما يعرفه هو إعطاء الدواء
الوارد امسه على الوصفة الطبية ،وهذا ما ّ
أكدته مصادر نقابة
الصيادلة .وحده الصيدالني يعرف أدوية اجلينريك اليت تعطى
بدي ًال من األدوية التجارية ،واجلهات املعنية من نقابة الصيادلة
ووزارة الصحة تعرتفان ضمنًا بأن الرقابة على عمل الصيدليات
معدومة ،ولن جيد املواطن يف أغلب األحيان من يعطيه الدواء
البديل ... .لذلك ستستمر اللعبة.
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صفقة مع واشنطن للقضاء على ميشال عون ...واألسد األب مات ومل ّ
يوقع مع إسرائيل
ابراهيم حميدي
عرض لكتاب فاروق الشرع
«الرواية املفقودة» عن سورية
عهدي حافظ وبشار األسد،
يف
َ
حتى اشتعال الثورة عام ،2011
مع مقارنات مع كتاب عن
املرحلة نفسها أجنزته بثينة
شعبان.
يؤكد فاروق الشرع يف كتابه
«الرواية املفقودة» أن قراءة
األسد لـ «غورباتشوف األخري»
يف لقائهما يف موسكو يف
نيسان (أبريل)  ،١٩٩٠كانت
«صادمة» ألنه ظهر لنا أن
اجلمهوريات السوفياتية «اقرتب
وضعها من التفكك» وخرج
األسد من اللقاء «متشائمًا»
بسبب «تغري اإلسرتاتيجية
السوفياتية جتاه حلفائها».
فيما نفى كتاب بثينة شعبان
وجود أي معلومة رمسية عن
صفقة بني األسد وأمريكا
للقضاء على اجلنرال ميشال عون
الذي أعلن «حرب حترير» ضد
سورية مقابل انضمام سورية
اىل عاصفة الصحراء وحرب
اخلليج األوىل وعملية السالم،
يؤكد الشرع الصفقة .ويف لقاء
األسد بالرئيس جورج بوش يف
تشرين الثاني (نوفمرب) :١٩٩٠
«بدأ بوش باحلديث عن عون
فقال إنه يؤيد ما قامت به
سورية يف لبنان ،لكن يرى أنه
من األفضل أن يتم السماح له
باخلروج إىل فرنسا مببادرة من
األسد .وهذا املوضوع ال يلحق
ضررًا مبصاحل سورية وحيسن
العالقات السورية  -الفرنسية
يف الوقت نفسه» ،وأن األسد
«وافق على خروج عون»… بعدها
انتقل الرئيسان لـ «احلديث عن
موضوع احتالل الكويت» وعملية
ويعتقد أن
السالم( .ص ُ .)٢١٨
موقف أمريكا من عون وتعزيز
القبضة السورية يف لبنان كانا
متأثرين بإجيابية موقف سورية
إزاء الدور األمريكي يف حرب
اخلليج األوىل.

ملف السالم ...والوديعة

يتناول الشرع تفصي ًال امللف
القريب إىل قلبه وعقله:
مفاوضات السالم .يأخذ هذا
امللف أكثر من نصف حجم
الكتاب يف شكل متعمد .وعرض
لرسالة التأكيدات األمريكية
قبل عقد مؤمتر مدريد ويروي
أيضًا القصة الشهرية عن
صورة إسحق شامري اإلرهابي
يف املؤمتر ،إضافة إىل مالحظته
أن التلفزيون الرمسي السوري
وضع ورودًا فوق صور شامري
عندما عرض افتتاح املؤمتر
كي يغطي وجهه أمام اجلمهور
احمللي.
وفيما وصف «مفكرة دمشق»
املفاوضات بـ «حوار الطرشان»،
املفقودة»
«الرواية
فإن
وصفتها بـ «املراوحة باملكان»
وتذكر الشرع قوله لدى خسارة
شامري يف العام  ١٩٩٢أن ذهابه
«لن يكون مأسوفًا عليه ألنه
كان عقبة» أمام السالم مرورًا

بتسلم إسحق رابني رئاسة
احلكومة ورغبة مشعون برييز يف
اختاذ «قرارات تارخيية».
مبلف
املتعلقة
الفصول
املفاوضات ،ممتعة خصوصًا
ملن رافق هذا امللف كصحايف.
يروي الشرع بأسلوب جاذب
عقدًا من املفاوضات حول كل
كلمة .مبادئ احلل« .التسوية
الشاملة» و «تالزم املسارات»
واختالف
«تزامنها»
ثم
سرعتها .الفرق بني «عالقات
ورفض
العادية»
السلم
دمشق «التطبيع» و «العالقات
الديبلوماسية»« .السالم مقابل
السالم» و «األرض مقابل
السالم» و االنسحاب « يف»
اجلوالن و «من» اجلوالن.
«حمطة اإلنذار املبكر» و
«ترتيبات األمن» و «األمن
املتبادل» .عبارات كلمات.
تكشف
الصفحات،
قراءة
إدارة بارعة للتفاوض .كانت
مفاوضات شاقة وصعبة ،لكن
السوري كان يلتزم كل تعهد
أساسا
يقدمه .رمبا كان هذا
ً
يف «الثقة» األمريكية  -الغربية
بالنظام.
يؤكد الشرع أن النسخة األوىل
من وديعة رابني جاءت مع روس
يف العام  ١٩٩٣حام ًال رسالة من
كلينتون حيث اجتمع باألسد
يف الالذقية «دقيقتني» على
انفراد ليقول إن رابني «موافق
على االنسحاب الكامل من
اجلوالن ،إذا متت تلبية حاجاته
األمنية».
ويف نيسان (أبريل) ،سال
األسد وزير اخلارجية األمريكي
وارن كريستوفر« :هل يعين
رابني االنسحاب التام إىل خط
 ٤حزيران (يونيو) ١٩٦٧؟ أليس
لديه أي ادعاء يف أي نوع كان
يف األراضي الواقعة شرق هذا
اخلط؟» .أجاب« :رابني يفكر
باالنسحاب من كل اجلوالن».
جنح السوري يف االنتقال من
«االنسحاب الكامل» إىل فرض
«خط  ٤حزيران» .سيبقى
هذا مبدأ رئيسيًا يف السنوات
الست املقبلة من املفاوضات.
وأبلغ األسد كريستوفر أنه
يف مقابل تعهد رابني حنن
«االستجابة
لـ
مستعدون
للمقرتحات اإلسرائيلية اليت
تتضمن إنهاء حالة احلرب بني
البلدين ،وترتيبات أمنية متفقًا
عليها ،ورفع املقاطعة ومشاركة
سورية يف احملادثات املتعددة
األطراف وجدو ً
ال زمنيًا لتحقيق
ذلك» .تعرف هذه باألرجل
األربع لطاولة املفاوضات.
وأشار إىل أن كريستوفر جاء يف
 ١٩متوز (يوليو)  ١٩٩٤ليقول:
«أتيت بالوضوح .التزام رابني
لي هو التزام ال ميكن استخدامه
إىل أن تقدموًا وضوحًا مقاب ًال
من جانبكم .أن رابني يريد
التأكد أن متطلباته أيضًا ستتم
تلبيتها»( .ص  )٣١١ثم عرض
تفاصيل العرض املتعلقة مبراحل
االنسحاب يف مخس سنوات يف

فاروق الشرع

ثالث مراحل.
أيضًا ،يسجل الشرع حتقيق
خطوة اضافية خالل زيارة
كلنتون دمشق يف خريف ،١٩٩٤
إذ جنح األسد يف احلصول
«ألول مرة من رئيس أمريكي
إقرار من رابني باستعداد
على
ٍ
إسرائيل لالنسحاب إىل خط
الرابع شرط وضع هذا التعهد
يف جيبه يف انتظار توصل
اتفاق حول بقية
الطرفني إىل
ٍ
العناصر» .لكن «االعرتاف»
الكتاب:
هذا
يف
األهم
لعب
األمريكي
كريستوفر
بالسوري .استخدمت واشنطن
«إغراء» التعهد باالنسحاب
الكامل من اجلوالن يف ١٩٩٣
و»خطة  ٤حزيران» يف ١٩٩٤
كي تهدئ من روع األسد ضد
اتفاق أوسلو او ً
ال واتفاق وادي
عربة ثانيًا .يقول« :شعرنا أن
لعبة حدثت يف اجلولة األخرية
من املفاوضات وتتمثل هذه
اللعبة يف أن رابني استخدم
كريستوفر إليهامنا أنه تقدم
على املسار السوري إلرباك
الفلسطينيني واإلحياء بأن
يقبلوا يف سرعة ما هو معروض
عليهم»( .ص .)٢٩٢

قناة سرية مع نتانياهو

«العمليات
الشرع
يتناول
بداية
يف
االستشهادية»
على
١٩٩٥وانعكاسها
املفاوضات وملف «الرتتيبات
األمنية» خالل لقاءات املسؤولني
العسكريني إزاء وثيقة مبادئ
إجراءات األمن يف «الالورقة»
وتضمنت إجراءات (ص ٣٢٩
و )٣٣٠لـ «تقليص األخطار»
مع وجوب ان تكون الرتتيبات
«متساوية ومتبادلة ومتقابلة»
قبل لقاء رئيس األركان الراحل
حكمت الشهابي مع نظريه
اإلسرائيلي أمنون شاحاك يف
حزيران ١٩٩٥عندما كانت لدى
األسد «نقمة» على موضوع
حمطة اإلنذار املبكر اإلسرائيلية
لرفضه وجودها يف سورية.
يتطرق أيضًا إىل «عناقيد
نيسان
وتفاهم
الغضب»
بفضل
املقاومة
وتشريع
اإلفادة من «حرب املبادرات»
بعد اغتيال رابني يف نهاية
 .١٩٩٥كان برييز «التزم
وديعة» رابني وفق ما أبلغ

كلينتون األسد يف نهاية
 .١٩٩٥وبعد زيارته الرئيس
اللبناني الراحل الياس اهلراوي
يف تشرين الثاني (نوفمرب) قال
الشرع« :ميكن الوصول اىل
هدف املقاومة بتحرير جنوب
لبنان من االحتالل اإلسرائيلي
يف
املفاوضات»
بواسطة
إشارة قوية إىل «حزب اهلل»
وإمكانية انتقاله إىل السياسة
بدل املقاومة .لكن يضيف (ص
 )٣٤٧يف  ٢٧شباط (فرباير)
« ١٩٩٦فيما كانت مفاوضات
السالم مستمرة وصل نائب
الرئيس اإليراني حسن حبييب،
ونقل رسالة من الرئيس
هامشي رفسنجاني إىل األسد.
التقى حبييب مع قادة الفصائل
الفلسطينية التفاق اوسلو.
صرح مبا هو معهود عن دعم
املقاومة .يف اليوم التالي،
اعطى برييز اشارة وقف
املفاوضات».
رمبا هذا يفسر أن ايران كانت
دائمَا قلقة من احتمال تسوية
ً
سورية  -إسرائيلية وانعكسات
ذلك على العالقة مع إيران
ودورها يف الشرق األوسط.
بعد انهيار «إعالن دمشق»
وتراجع عالقات سورية اخلارجية
وتعليق مفاوضات السالم يف
عهد بنيامني نتانياهو بني
 ١٩٩٦و ،١٩٩٩جاءت «القناة
السرية من وليد املعلم (وزير
اخلارجية احلالي) سفرينا يف
أمريكا الذي كان حبكم إقامته
الطويلة يف واشنطن أقام
عالقات وطيدة مع جمموعة مهمة
من اليهود األمريكيني القريبني
من اسرائيل»( .ص .)٣٧٩
اذ نقل رجل األعمال اليهودي
رونالد الودر رسائل بني
نتانياهو واألسد ،إىل حني جمئ
إيهود باراك وأطلق املفاوضات
الرمسية «من حيث توقفت»
بعد مفاوضات سرية قام بها
املستشار القانوني يف اخلارجية
رياض داودي وأوري ساغي
يف ايلول (سبتمرب)( .١٩٩٩ص
)٣٨٧
مهد هذا األمر هذه ملفاوضات
ّ
«بلري هاوس» اليت شارك
فيها الشرع يف نهاية ذاك
العام وملفاوضات شيربدز
تاون بني الشرع وباراك قرب
واشنطن يف بداية .٢٠٠٠

أظهر اجلانب السوري «مرونة»
يف تشغيل جلان املياه واألمن
تهم باراك ،لكن
والسلم اليت
ّ
اإلسرائيلي رفض عقد جلنة
«ترسيم خط  ٤حزيران» ،ما
اعترب تراجعًا من باراك عن
التزام «وديعة» رابني .ويعترب
الشرع يف قراءته للمفاوضات،
بني  ٣و ٨كانون الثاني (يناير)
 ،٢٠٠٠أن هناك «تعهدًا» من
الرئيس األمريكي بأن «وديعة
رابني تعين االنسحاب إىل
خط  ٤حزيران» لكن اجلانب
األمريكي وقع «ضحية تالعب»
باراك و «تضليله» ،األمر الذي
عبرّ عنه كلنتون يف اتصال
هاتفي طويل أجراه باألسد
يف  18كانون الثاني .لكنه
أكد« :حصلت اآلن من باراك
على إعادة التأكيد على وديعة
رابني ،مع البدء برتسم حدود 4
حزيران»( .ص )٣٣٨
هل حدث هذا فع ًال ،أم مرة
أخرى كان الرهان األمريكي على
تدهور صحة األسد واالهتمام
برتتيب البيت الداخلي لعقد
قمة أخرية بني كلينتون
واألسد؟ يقول الشرع إن األسد
قاطع كلينتون لدى قوله إن
لـ «باراك مطالب ال بد أن
حيصل عليها مع موضوع احلدود
وتأكيد وديعة رابني ،وهي بدء
احملادثات اللبنانية» .ودخل
لبنان يف املفاوضات األمر
الذي سيظهر الحقًا بانسحاب
باراك يف  25أيار(مايو) من
جنوب لبنان بعد انهيار املسار
السوري ثم إبقاء سورية ملف
مزارع شبعًا مفتوحًا .قال األسد
بضرورة أن تبدأ جلنة فنية من
اجلانبني لـ «ترسيم حدود 4
حزيران» .عندها ميكن القول
تقدما حصل ،األمر الذي
إن
ً
سيشجع اللبنانيني على الدخول
ّ
يف املفاوضات».
استنتج كلينتون من االتصال
سرية
الطويل ومن أقنية أخرى ّ
بني واشنطن ودمشق ،أن
الطريق باتت ممهدة التفاق
سالم ورسم احلدود .ويف
 ٧آذار(مارس)  ٢٠٠٠اتصل
كلينتون باألسد ،قائ ًال إنه يف
موقع لـ «تلبية حاجة» سورية
اخلاصة برسم احلدود «لكن
عامل الوقت مهم للغاية ،وهذا
ً
أيضا» ،مقرتحًا
هو رأي باراك
اللقاء يف  9آذار .قال« :املهلة
جدا ،لكن لدينا فرصة
قصرية ً
ال جتوز إضاعتها» (.ص.)٤٤٠
أجابه الرئيس بأنه «مشغول
جدا» بتغيري حكومي .لكن
ً
أصر« :لو مل تكن
كلينتون
ّ
هناك أشياء مهمة ملا ّ
أحل بهذه
الصورة على عقد االجتماع
بسرعة» .بعدها جرى االتفاق
على قمة األسد  -كلنتون يف
 ٢٦آذار.
حتول دمشق
ويشري الشرع إىل ّ
إىل وجهة ملسؤولني عرب
وأجانب ملعرفة« :أو ً
ال ،فشل
شيربردزتاون)،
(مفاوضات
ثانيا ،الرتاجع يف صحة الرئيس،
ً

ً
ثالثا ،احلكومة اجلديدة
ودور بشار األسد يف تشكيلها
رابعا ،قصة التوريث
ألول مرة.
ً
مؤخرا
اليت بدأ احلديث يتناوهلا
ً
بكثافة يف معظم وسائل
اإلعالم العربية واألجنبية».
(راجع .)٤٤١

الفرصة املضيّعة

يقول الشرع« :ليس من طبع
بالشكليات
األسد أن يتمسك
ّ
(بعد ّ
تأخر حصول اللقاء لساعات)
إال إذا كانت هلا انعكاساتها على
وخصوصا أنه
جوهر األشياء،
ً
مودة خاصة لكلينتون».
يكن
ّ
ّ
يضيف« :بعد مغادرتي جناح
الرئيس (يف الفندق) مل
تشغلين فكرة طغيان التقاليد
العربية عليه فهي ال تتناقض
مع شخصيته وتفكريه .شغلين
أكثر من أي وقت الرتاجع يف
وضعه الصحي الذي ال ختطئه
العني» .بعد الدخول إىل قاعة
االجتماعات وقول كلينتون إن
ًّ
حاال االجتماع
روس «سيغادر
بعد أن يعرض عليكم خريطة
للجوالن» وإنه كان للتو على
اهلاتف مع باراك الذي أبدى
«استعدادا إلعادة كل اجلوالن
ً
باستثناء شريط يبعد عن حبرية
طربيا ٥٠٠- ٤٠٠مرت».
األسد مل يرغب يف املناقشة
كعادته ،قاطع كلينتون وقال
بغضب هادئ« :هم ال يريدون
السالم» .أردف كلينتون بعدما
نظر إىل قصاصة ورق ،أن
باراك «يعرف متسك سورية
بأراضيها ،لكنه ال يستطيع
الضيق
التخلي عن هذا الشريط
ّ
ّ
ً
أرضا
بدال منه
وسيعطيكم
باملساحة ذاتها ،وأشار إىل
روس وطلب منه نشر اخلريطة
فوق طاولة بني الرئيسني».
يضيف« :مل يكن لدى األسد
احلد األدنى من الفضول
حتى
ّ
للنظر يف هذه اخلريطة ،وهو
الطيار الذي يعرف كيف
ّ
كانت تؤخذ الصور من اجلو.
املوضوع بالنسبة إليه ليست
صورة البحرية من اجلو وإمنا
هي حياته بالذات اليت عاشها
ورفاقه على األرض ،وعلى
شاطئ البحرية استحم يف مائها
وحين لرياها» .)٤٤٨( .ويتابع:
ّ
استعادة
كلينتون
«حاول
اهتمام األسد ،ومل يفلح ()...
ألن األسد فقد االهتمام بعد
أن تأكد أنهم يريدون من
السوريني أال يقرتبوا من مياه
البحرية».
تنتهي «الرواية» بوفاة األسد
ويروى أن
يف  10حزيرانُ .
األسد كان يعبرّ ملقربني منه،
أنه كان يذكر الفارق بني
َ
جنازتي أنور السادات والرئيس
مجال عبدالناصر وأنه مل يكن
يريد نهاية مماثلة جلنازة
السادات .مات األسد ومل يوقع
اتفاق السالم.
* صحايف سوري من أسرة
«احلياة»
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عرب وعالم

االستخبارات اإليرانية نفّذت يف اليمن عملية لتحرير ديبلوماسي رهينة
أمر الرئيس اليمين عبدربه
منصور هادي أمس االول بنقل
نشاط األمانة العامة ملؤمتر
احلوار الوطين إىل مدينة عدن،
غداة اقتحام مجاعة احلوثيني
مقرها الرئيس يف صنعاء
والسيطرة عليه .وكشف هادي
للمرة األوىل أن اجلماعة طلبت
منه ضم  60ألفًا من عناصرها
إىل صفوف اجليش واألمن ،ما
يقدم استقالته .معروف
جعله
ّ
أن اجلماعة وضعته قيد اإلقامة
اجلربية قبل أن يتمكن من اإلفالت
من قبضتها واالنتقال إىل عدن،
حيث تراجع عن االستقالة.
التجمع اليمين
وصعد حزب
ّ
ّ
لإلصالح هلجته مع احلوثيني
واصفًا مجاعتهم بأنها «عصابة
ّ
متعطشة للسلطة...
انقالبية
ّ
وحذرها
سطت على الدولة».
من «التمادي» يف اختبار صربه
على «االستفزازات».
ويف خطوة الفتة ،أعلنت وزارة
االستخبارات اإليرانية يف طهران
أنها ّ
نفذت عملية يف اليمن،
جنحت يف إطالق ديبلوماسي
إيراني ُخ ِطف هناك قبل عشرين
شهرًا.

مؤتمر الحوار

وأكدت األمانة العامة ملؤمتر
احلوار الوطين اليمين يف بيان
أن مسلحي مجاعة احلوثيني
اقتحموا ليل األربعاء مقرها يف
صنعاء وفرضوا عليه حراسًا ،يف

حني كشف نائب األمني العام
للمؤمتر ياسر الرعيين أن هادي
أعطى توجيهات ألمانة احلوار
لالنتقال إىل عدن ،ومزاولة
أعماهلا فيها.
وأفادت مصادر قريبة من
الرئيس اليمين بأنه كشف
أمس خالل استقباله وفدًا
االجتماعية
الشخصيات
من
ورجال األعمال يف عدن ،أن
مجاعة احلوثيني طلبت منه بعد
سيطرتها على صنعاء إحلاق
 60ألفًا من عناصرها بصفوف
اجليش واألمن ،وهو ما جعله
ّ
يفضل تقديم استقالته على
تنفيذ مطالبهم.
وعلم أمس االول أن جلنة
مصغرة من األطراف السياسية
املتحاورة يف صنعاء برعاية
مبعوث األمم املتحدة مجال
بنعمر ،بلورت اتفاقًا مبدئيًا يف
شأن تشكيل احلكومة املقبلة
سيناقش على طاولة احلوار.
ُ
وأكدت مصادر حزبية أن قضية
تشكيل جملس رئاسي مل يتم
التطرق إليها رمسيًا ،منذ إعالن
هادي تراجعه عن االستقالة.
وأشارت إىل وجود اقرتاح
طرحه بعض األطراف بأن يتوىل
هادي تعيني أربعة نواب له من
كل القوى السياسية ،عوضًا
عن اجمللس الرئاسي ،وهو ما
يرفضه احلوثيون إذ يعتربون
هادي رئيسًا مستقي ًال فاقدًا

ويصرون على تشكيل
الشرعية،
ّ
جملس رئاسي ،استنادًا إىل
«إعالنهم الدستوري».
صعد حزب التجمع
إىل ذلك،
ّ
اليمين لإلصالح هلجته مع مجاعة
احلوثيني اليت تتهمه بالعرقلة
والتحالف مع تنظيم «القاعدة»
مهددة ِّ
ً
حبله وإغالق مقراته .كما
تشن اجلماعة محلة اعتقاالت يف
ّ
صفوف قيادات احلزب الوسطية،
ما أدى إىل خروج احلزب عن
صمته ،يف افتتاحية للناطق
بامسه نشرها موقعه الرمسي
األربعاء ،وجاء فيها« :ما تقوم
به ميليشيا التمرد من تضييق
على احلياة السياسية وحماولة
خنقها مبا يف ذلك التهديد
حبل األحزاب وحظر التعددية
السياسية ،ليس مستغربًا على
عصابة انقالبية متعطشة للسلطة
واهليمنة ،وتريد التغطية على
انقالبها املسلح وسطوها على
الدولة» .وتابعت يف نربة
حتذير« :على العقالء يف مجاعة
احلوثي أن حيجزوا ميليشياتهم
ّ
ويكفوا أذاها وال يتمادوا يف
ِ
فتغاضينا عن
اختبار صربنا.
استفزازاتهم ليس ضعفًا وال
ُّ
ترفع عن
خورًا وال عجزًا لكنه
جماراة السفهاء ،وحرص على
أمن البلد واستقراره».
جنحت
آخر،
صعيد
على
االستخبارات اإليرانية يف إطالق
امللحق اإلداري يف السفارة

اإليرانية بصنعاء نور امحد
نكبخت ،الذي ُخ ِطف يف اليمن
قبل عشرين شهرًا.
وأكد وزير االستخبارات اإليرانية
حممود علوي ان العملية اليت
ُ
جنَزت
أدت ایل إطالق نكبخت أ ِ
من دون دفع فدية أو التعرض
لالبتزاز .ومل يذكر علوي
الذي عقد مؤمترًا صحافيًا يف
طهران إلعالن اخلرب بعد وصول
الديبلوماسي ایل إيران أمس
االول ،تفاصيل عن العملية
نفذتها
اليت
االستخباراتية
عناصر من وزارة االستخبارات
اإليرانية يف األراضي اليمنية،
لكنها ُتعترب إجنازًا للوزارة،
خصوصًا أنها «متت يف ظروف
ّ
جديدة،
وأساليب
معقدة
وانتهت بتحرير الديبلوماسي من
أيدي اإلرهابيني ،من دون أن
تتعرض إيران لالبتزاز».
وأوضح نكبخت انه ُخ ِطف فيما
كان متوجهًا إیل مقر عمله يف
صنعاء ،وواجه ظروفًا صعبة
منعته من االتصال بالعامل
اخلارجي ،طوال فرتة احتجازه.
وكان يف استقباله يف مطار
طهران معاون وزير اخلارجية
اإليراني حسني أمري عبد اللهيان
الذي قال إن عملية إطالق
الديبلوماسي متت يف ظروف
صعبة «ما يدل علی قوة إيران
واقتدارها يف اجلانبني األمين
والسياسي».

الصني تتعهد توسيع اإلصالحات االقتصادية

اعلنت الصني أمس االول أنها
تستهدف منو االقتصاد سبعة يف
املئة هذه السنة ،وتعزيز اإلنفاق
احلكومي ،مشرية إىل أن أدنى معدل
منو على مدى ربع قرن سيكون
«الوضع الطبيعي اجلديد» لثاني أكرب
اقتصاد يف العامل.
وتعهد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ
يف اجللسة االفتتاحية لالجتماع
السنوي للربملان ،مبحاربة الفساد
والتلوث ،وشدد على احلاجة إىل
مزيد من اإلصالحات املؤملة للوصول
باالقتصاد إىل وضع أكثر استدامة
بعد ثالثة عقود من النمو الفائق
السرعة.
وقال لي متوجهًا اىل حنو  3آالف نائب
اجتمعوا يف «قاعة الشعب الكربى»
غرب ميدان تيانامنن يف قلب بكني
«االقتصاد ينوء حتت وطأة ضغوط
متزايدة ( )...املشاكل العميقة اليت
تعرتض مسار التنمية االقتصادية
للبالد تزداد وضوحًا ،واملصاعب اليت
نواجهها هذا العام رمبا هي أكرب منها
العام املاضي .ان السنة اجلديدة
حامسة لرتسيخ اإلصالحات الشاملة».
وأضاف مستعرضًا أولويات السياسة
احلكومية لعام  2015يف ما يشبه
خطاب حالة االحتاد يف الواليات
املتحدة ،إن تلك األولويات تشمل
املضي قدمًا يف إصالح املؤسسات
احلكومية العمالقة اليت ما زالت تهيمن
على قيادة االقتصاد والتحرك صوب
حترير النظام املصريف واألسواق
املالية.
وتابع «بغية نزع فتيل املشاكل
واألخطار وحتاشي الوقوع يف فخ
الدخل املتوسط وإجناز التحديث ،على
الصني أن تعتمد على التنمية ()...

والتنمية تتطلب معدل منو مالئمًا،
وفـــي الوقــت ذاتـــه فــإن النمو
االقتــصادي للصــني قد دخل إىل
وضــع طبيعي جديد».
ويف مسعى إلعطاء دفع مالي جلهود
السياسة النقدية اليت ينتهجها البنك
املركزي ،تنوي بكني زيادة اإلنفاق
احلكومي إىل  17.15تريليون يوان
( 2.74تريليون دوالر) هذه السنة،
أي بزيادة  10.6يف املئة مقارنة بها
يف  .2014ويعين ذلك زيادة عجز
املوازنة إىل  1.62تريليون يوان أو
حنو  2.3يف املئة من الناتج احمللي
اإلمجالي مقارنة بـ 2.1يف املئة العام
املاضي ،وسينفق جانب من األموال
اإلضافية على مشاريع السكك احلديد
واملياه وحتديث الزراعة.
وكان اقتصاد الصني منا  7.4يف
املئة العام املاضي ،أي غري بعيد
عن هدف احلكومة البالغ حنو 7.5
يف املئة ،وهي نسبة ال تزال جيدة
باملعايري العاملية لكنها األبطأ يف 24
سنة.
ويف ظل تنامي ضغوط انكماش
األسعار ،حيث تراجع تضخم أسعار
التجزئة إىل أدنى مستوى يف مخس
سنوات عندما سجل  0.8يف املئة
يف كانون الثاني (يناير) ،قال لي
إن احلكومة ستخفض هدف التضخم
العام احلالي إىل حنو ثالثة يف املئة
من  3.5عام .2014
وأشار اىل إن احلكومة تهدف اىل خلق
أكثر من عشرة ماليني وظيفة هذه
السنة وتعمل على أال يزيد معدل
البطالة على  4.5يف املئة .وكان
املستوى املستهدف لنسبة البطالة
يف املدن الصينية العام املاضي 4.6
يف املئة.

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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حزب العمال يف نيو ساوث ويلز يطلق محلته االنتخابية للعام 2015

فولي :االنتخابات ستكون استفتاء علىخصخصة الكهرباء وحزب العمال يعارض بيعها

بيل شورتن

لوك فولي

جودي ماكاين

شورتن ،بليربسك ،بوين ،البانيز ويبدو يف الصف الخلفي طوني بورك

بوب هوك ،بوب كار حضور

من اليمني :كامرب ،ديب ،مينس ،ميهايلوك ،مسلماني وحضور

باربرة بريي وحضور

رئيس الوزراء السابق بوب هوك وحضور

اطلق حزب العمال ،يوم االحد
املاضي ،رمسيا محلته االنتخابية
وذلك يف نادي  The Cubeيف
كامبلتاون حبضور حواىل 700
شخص من اعضاء حزب العمال
ومؤيديه ومناصريه.
وقد حضر حفل االطالق زعيم
بيل
الفيدرالية
املعارضة
شورتن ووزراء الظل تانيا
بليربسك ،كريس بوين ،طوني
بورك وانطوني ألبانيز ،رئيس
الوزراء السابق بوب هوك،
رئيس الوالية السابق وزير
اخلارجية السابق بوب كار،
السيناتور شوكت مسلماني
وعدد كبري من نواب احلزب
يف الوالية منهم باربرة بريي
وتانيا ميهايلوك وليندا بريني

ومرشحيه االنتخابيني منهم
جاميس شاو ،ستيف كامرب،
كريس مينس ،جهاد ديب
وجودي ماكاين.
قدمت املناسبة نائبة زعيم
املعارضة يف الوالية النائبة
ليندا بريني وحتدث فيها زعيم
املعارضة الفيدرالية بيل شورتن
الذي انتقد سياسة رئيس
الوزراء طوني ابوت وحتدث
عن الفوضى اليت يتخبط فيها
حزب العمال كما تناول بكلمته
نتائج انتخابات والية كوينزالند
وقال انه يدعم بقوة زعيم حزب
العمال يف الوالية لوك فولي.
وبعد ان حتدثت مرشحة احلزب
ملقعد سرتاثفيلد جودي ماكاين
كانت كلمة مطولة لزعيم

املعارضة لوك فولي الذي تعهد
بتأسيس صندوق رأمساله 15
مليون دوالر لتشجيع استخدام
للمرافق
احمللي
اجملتمع
املدرسية
عمالية
حكومة
ان
وقال
برئاسة فولي ستقدم حوافز
مالية للمدارس لفتح مرافقها
خارج ساعات الدوام املدرسي
لالستخدام من قبل اجملتمع
األوسع حيث يتم جتهيز
املدارس باملعدات وموارد
التدريس لذلك ،اضافة اىل
توفري حوافز مالية لتشجيع
مديري املدارس واملدارس
جلعل مرافقها متاحة أكثر
للمجتمعات احمللية.
وتابع يقول ان مرافق املدرسة
ميكن االستفادة منها بشكل
أفضل من قبل اجملتمعات احمللية
يف الساعات غري املدرسية
(خارج دوام املدارس) وتشمل
القاعات وامليادين الرياضية،
والفصول الدراسية والصفوف

التعليمية واالماكن يف اهلواء
الطلق اليت سيتم سقفها.
وميكن أن تشمل استخدامات
املساحات للمباريات الرياضية
يف
والرعاية
واملسابقات
العطالت ،قبل وبعد دوام
املدرسة ،وموقف سيارات
لألحداث الكربى ومراكز تدريب
لكبار السن وتقاسم مراكز
الفنون املسرحية.
وقال ان حكومة العمال سوف
تتشاور على نطاق واسع لوضع
جمموعة مبسطة من املبادئ
التوجيهية ملساعدة املدارس
جلعل مرافقها متاحة لفئات
اجملتمع .وتشمل هذه املبادئ
التوجيهية معلومات عن تكاليف
التعاقد مع املرافق والسالمة
والتأمني واألمن واقرتاحات
حول كيفية تعزيز املبادرات
اجملتمعية.
وقال»هذا جزء من نهج العمل
اجلديد يف التعليم يف نيو
ساوث ويلز».

شوكت مسلماني ،جايمس شو وحضور

جانب من الحضور

وشدد السيد فولي على ان
حكومة االئتالف ستبيع مرفق
الكهرباء للقطاع اخلاص مما
حيرم الوالية مردودا بنحو 1،7
مليار دوالر يتم استخدامه
لدعم املدارس واملستشفيات
والدفع للممرضات واملعلمني
واملعلمات وان حزب العمال
يتعهد بعدم بيع هذا القطاع..
واضاف انه عندما تتم خصخصة
الكهرباء فان اسعار الطاقة
سرتتفع على ارباب املنازل.

وقال ان هذه االنتخابات هي
استفتاء على خصخصة الكهرباء
وان حزب العمال يتعهد بعدم
بيها للقطاع اخلاص.
واعرتف السيد فولي بان حزب
العمال ابتعد عن الشعب يف
مراحل سابقة فكانت هزمية
 2011وان االعوام االربعة
املاضية كانت مبثابة رحلة
العودة اىل مبادئ احلزب واىل
القاعدة والشعب.
وكان هناك كوكتيل مميز.
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معوّض من سيدني :تطبيق الدستور يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
واحلوارات جيب أن تتطرق اىل الرئاسة وسالح «حزب اهلل»
لفت رئيس «حركة االستقالل»
معوض من سيدني-
ميشال
ّ
أسرتاليا اىل أن «ما من دولة
يف العامل بال رئيس مجهورية
أو بال رأس .ومن يتابع الوضع
يف لبنان ،يرى أن الصراع
السياسي القائم يف االسابيع
املاضية هو حول اآلليات الواجب
اتباعها يف عمل احلكومة .هناك
من يقول ان هذه اآللية جيب
أن تكون االمجاع يف غياب
رئيس اجلمهورية،والبعض االخر
يقول علينا تطبيق املادة 65
من الدستور املتلعقة بالعمل
احلكومي لتسيري مصاحل الناس.
ان أساس هذا النقاش خطأ ألنه
علينا قبل أي نقاش أن نسارع
اىل انتخاب رئيس للجمهورية
النه هو رأس كل املؤسسات
اليت تسيرّ امور الناس والبلد
واالقتصاد».
معوض على ان «هذه
وشدد
ّ
ّ
احلكومة ،ويف غياب رئيس
مجهورية منتخب ،جيب ان تكون
مبثابة حكومة تصريف اعمال.
انها حكومة مناط بها بعض
صالحيات رئيس اجلمهورية
انتقالية
وملرحلة
بالوكالة
قصرية ،وليس حكومة تتصارع
فيها القوى السياسية ،كما
حيصل االن ،ملصادرة صالحيات
رئيس اجلمهورية».
ويف موضوع احلوارات اجلارية
أكد «أن أي حوار أو تالقي بني
أي قوى سياسية لبنانية أمر جيد
واجيابي اال ان السلبية يف ما
حيصل هو ان هذه احلوارات ال
تتطرق اىل عمق املشاكل ،سواء
موضوع قتال «حزب اهلل» يف
سوريا أو موضوع كل السالح
خارج الشرعية ،أو موضوع
االنتخابات الرئاسية .لذلك أقول
جلميع املتحاورين« :مرتا مرتا
تهتمني بأمور كثرية ما املطلوب
فهو انتخاب رئيس مجهورية
واخلروج من سوريا وحصر
السالح بيد الشرعية اللبنانية».
كالم رئيس «حركة االستقالل»
ميشال معوض جاء خالل مؤمتر
صحايف عقده يف يف قاعة
يف سيدني
سيدة لبنان
مسته ًال زيارته اىل اسرتاليا،
تناول فيه االوضاع السياسية
والتطورات على الساحة اللبنانية
وعدم انتخاب رئيس للجمهورية
ومدى تأثري ذلك على الكيان
يف
اللبناني واملؤسسات،
حضور رئيس مكتب سيدني
يف القوات اللبنانية شربلفخري
 ،رئيس قسم سيدني الكتائيب
بيرت مارون  ،ممثل اليسار
معماري
طوني
الدميقراطي
ومنسق حركة االستقالل يف
سيدني اسعد بركات وكوادر
«احلركة» يف سيدني وحشد من
الصحافيني .
وقدم مسؤول مكتب الوكالة
الوطنية لالعالم يف اسرتاليا
الزميل سايدخمايل معوض الذي
قال « :كلما ازور اسرتاليا أشعر
باحلزن النين أقارن بني كل الذي

أراه هنا وما أراه يف لبنان حيث
أننا فشلنا كلبنانيني يف أن نبين
دولة فعلية ومؤسسات ،كما
أننا فشلنا يف تأمني اطار ّ
ميكن
اللبناني من النجاح كما ينجح يف
اسرتاليا وكل دول العامل .فنحن
يف لبنان بال دولة ،بال رئيس
وبال مؤسسات .وأفضل برهان
على ذلك اننا ومنذ  10أشهر بال
رئيس مجهورية.
هناك حواىل  200دولة يف العامل،
ويف بعض هذه الدول هناك
حروب وانقالبات وديكتاتوريات،
ولكن ما من دولة يف العامل بال
رئيس مجهورية أو بال رأس هلذه
الدولة .ومن يتابع الوضع يف
لبنان ،يرى أن الصراع السياسي
القائم يف االسابيع املاضية هو
حول اآلليات الواجب اتباعها يف
عمل احلكومة .هناك من يقول ان
هذه االلية جيب أن تكون االمجاع
بغياب رئيس اجلمهورية والبعض
االخر يقول علينا تطبيق املادة
 65من الدستور املتلعقة بالعمل
احلكومي لتسيري مصاحل الناس.
ان أساس هذا النقاش خطأ ألنه
ليس علينا مناقشة كيفية تسيري
امور الناس واحلكومة ،امنا علينا
قبل أن نقاش أن نسارع اىل
للجمهورية
رئيس
انتخاب
النه هو رأس كل املؤسسات
اليت تسري امور الناس والبلد
واالقتصاد .فاملؤسسات تبنى
من القمة اىل االسفل وليس
العكس .ماذاحيصل يف أسرتاليا
لو مل يكن فيها اليوم رئيس
للحكومة؟ او يف حال،ال مسح
اهلل ،حصل اي مكروه للرئيس
متام سالم ماذا حيصل؟نصبح
حينها حبكومة مستقيلة ،مع عدم
امكانية لتسمية رئيس حكومة
جديد ،وعندها تكون السلطة
التنفيذية قد سقطت بالكامل.
فهل من أحد لديه مسؤولية أو
ضمري وطين يف ظل الظروف
االمنية االستثنائية اليت متر
فيها املنطقة ،يضع لبنان حبالة
شبه فراغ ونكون نناقش جنس
املالئكة وكيفية تسيري امور
احلكومة!».
تابع معوض« :ان هذه احلكومة
بغياب رئيس مجهورية منتخب
جيب انتكون مبثابة حكومة
تصريف اعمال .انها حكومة
مناط بها بعض صالحيات رئيس
اجلمهورية بالوكالة وملرحلة
انتقالية قصرية ،وليس حكومة
تتصارع فيها القوى السياسية،
كما حيصل االن ،ملصادرة
صالحيات رئيس اجلمهورية.
فالفرق كبري بني ان يكون
لدينا بعض صالحيات رئيس
اجلمهورية ولوقت قصري ،وبني
أن نبحث عن كيفية مصادرة
هذه الصالحيات ونتأقلم مع
غياب رئيس مجهورية .فلمن
يقول انه يريد تطبيق املادة 65
من الدستور حتت شعار تسيري
مصاحل الناس ،جوابنا أننا نريد
تطبيق الدستور وتسيري مصاحل
الناس ولكن تطبيق الدستور

جيب ان يكون كامال وليس
انتقائيا .نعم لتطبيق الدستور
كامال وليس فقط لتطبيق
املادة  65منه .ال جيوز تطبيق
الدستور يف املواد املتعلقة
بتسيري عمل احلكومة وتعطيله
باملواد املتعلقة بانتخاب رئيس
مجهورية .ان هذا العمل ال يعد
تطبيقا انتقائيا للدستوروحسب،
وامنا انقالب عليه وعلى الشراكة
الوطنية وامليثاق الوطين مبا
متثل رئاسة اجلمهورية كرأس
للدولة وكموقع أول للمسيحيني
يف الشراكة الوطنية ورأس كل
املؤسسات الدستورية».
وأضاف معوض»:ان تطبيق
الدستور يف املواد املتعلقة
بانتخاب رئيس اجلمهورية يعين
امرين :اوال الرتاجع عن التفسري
الدستوري اخلاطئ مبا يتعلق
بنصاب الثلثني الذي اعتمد
النتخاب رئيس للجمهورية وهنا
عتيب على كافة القوى السياسية
مبا فيها حلفاؤنا يف  14آذار
الذين رضخوا هلذا التفسري
الدستوري اخلاطىء .ان اعتماد
نصاب الثلثني النتخاب رئيس
اجلمهورية هو عمليا ليس فقط
تفسري خاطئ للدستور وامنا
الغاء البعد اللبناني النتخاب
رئيس للجمهورية من خالل
خضوعناللقوى االقليمية والدولية
القادرة على تعطيل االستحقاق
الرئاسي ،يف وقت أن التفسري
الطبيعي الذي هو النصف زائد
واحد هو الذي يساهم يف لبننة
االستحقاق الرئاسي .فمن يطالب
بلبننة االستحقاق الرئاسي كان
عليه تطبيق الدستور وانتخاب
الرئيس على اساس النصف
زائدًا واحدًا.
ان تطبيق الدستور فيما خيص
انتخاب رئيس جديد اجلمهورية
يعين ايضا عدم مقاطعة اجللسات.
ان تفسري مقاطعة اجللسات على
انه حقهو تفسري باطل .ال جيوز
على اإلطالق تفسري الدستور
باملفهوم التعطيلي وامنا مبنطق
تسيري املؤسسات».
وتابع «كل هذا جيري ولبنان
مير بأصعب مرحلة أمنية يف
تارخيه احلديث نتيجة االحداث
الدراماتيكية اليت تطال املنطقة.
فنحن نعيش يف منطقة تسقط
فيها الدول واحلدود ونعيش
صعود االرهاب الدولي الذي
حتول من مشكلة حملية اىل

مشكلة اقليمية ودولية تطال
الكثري من دول العامل مبا فيها
اسرتاليا أيضا .ويف ظل هذه
التطورات الدراماتيكية امسحوا
لي ان اعلق على بعض النقاط:
اوال :لقد اظهرت التجربة ان ما
من فعل دون رد فعل .وكل
دكتاتورية وظلم ّ
يولدان تطرفًا.
فالتطرف جير التطرف واالرهاب
جير االرهاب .وكما بينت التجربة
انه ال ميكننا مواجهة التطرف
السين بتطرف شيعي مقابل،
وال بدكتاتورية دموية .وبهذا
املعنى اود ان اقول من هنا من
اسرتاليا ان الصيغة التعددية
املوجودة يف لبنان واليت ندافع
عنها ،هذه الشراكة املسيحية
االسالمية حول منطق الدولة
الدميقراطية ،مل تعد مسؤولية
لبنانية علينا احملافظة عليها
امنا هي اصبحت اكثر من اي
وقت مضى مسؤولية دولية،
وخصوصًا يف ظل ما جيري يف
الشرق االوسط.
ولذلك تأكد أن مفهوم التجربة
اللبنانية يف مواجهة االرهاب
أساسية،فاالرهاب ال يواجه
بقصف الطريان فقط او مبنطق
أمين وعسكري حصرًا ،وامنا
ايضا مبنطق سياسي .والصيغة
اللبنانية قادرة على مواجهة اي
تطرف النها مبنية على شراكة
االعتدال حول منطق الدميقراطية
واحلرية والتعددية.
ثانيا :لقد بينت التجربة ان كل
من ساهم جبر لبنان اىل أتون
الصراعات االقليمية ،عرب نشر
السالح غري الشرعي واسقاط
احلدود واملشاركة يف القتال يف
سوريا وتنمية التطرف ،ارتكب
جمزرة وخطيئة حبق نفسه وحبق
لبنان.
لقد بينت التجربة ان ما من
بديل عن اجليش اللبناني
الللبنانية
الشرعية
والقوى
.فبالرغم من مكابرة البعض
ماذا كان باستطاعة حزب اهلل ان
يفعل لوال اجليش اللبناني يف
الضاحية وعلى احلدود الشرقية
للبنان؟اليوم نرى وبكل فخر
كيف ان اجليش ميتلك زمام
املبادرة وقام بعملية عسكرية
ناجحة لتحرير املناطق احلدزدية
اللبنانية من اإلرهابيني انكانوا
دواعش او نصرة او غري ذلك.
حنن لدينا جيش وقوى امنية
نفتخر بهم .وأوجه من هنا حتية

اكبار للجيش اللبناني والقوى
اجليش
ولشهداء
الشرعية
يسقطون.
الذين
اللبناني
ونؤكد اننا نرفض أي حماولة
توريط اجليش يف عمليات خارج
االراضي اللبنانية .ان قواعد
االشتباك اليت جيب ان جنمع
عليها يف لبنان هي «الدفاع
عن لبنان ومنع اإلرهابيني من
الدخول اىل االراضي اللبنانية،
متامًا كما منع أي كان من اخلروج
اىل سوريا للقتال فيها .وحنن
نرفض توريط اجليش اللبناني
مبعارك خارج احلدود ألجندات
ال عالقة هلا بلبنان .كما نرفض
اي تنسيق مع اي فصيل مسلح
مبا
خارج االراضي اللبنانية
فيهم جيش بشار االسد .واشدد
على عبارة «فصيل مسلح» النه
مل يعد هناك جيش سوري امنا
ميليشيات متارس عمليا االرهاب
حبق الشعب السوري.
وختم معوض قائال »:انه ويف
كل هذه املصاعب،
مواجهة
اكدت التجربة على ان ما من
حل مسيحي للمسيحيني يف
لبنان ،وما من حل سين للسنة
يف لبنان ،وما من حل شيعي
للشيعة يف لبنان ،وال حل درزي
للدروز يف لبنان ،وال حل علوي
للعلويني يف لبنان .امنا هناك
حل لبناني جلميع اللبنانيني يف
ّ
حل لنا مجيعا اال
لبنان .فال
بالعودة اىل الدولة اللبنانية
واىل شراكة االعتدال لبناء
املؤسسات والدولة الفعلية
وعيشنا املشرتك ،والعودة
اىل النظام الدميوقراطي واىل
اجليش والقوى الشرعية .لقد
رفعت شعارا اعود واكرره
«وحدو لبنان بيحمينا».
وردا على سؤال حول حوار «تيار
املستقبل» و»حزب اهلل» وحوار
«التيار الوطين احلر» و»القوات
«اللقاء
ووالدة
اللبنانية»
التشاوري» ،اوضح معوض:
«فيما يتعلق مبوضوع احلوارات
أنا أعترب أن أي حوار أو تالقي
بني أي قوى سياسية لبنانية أمر
جيد واجيابي كاحلوار القائم بني
«تيار املستقبل» و»حزب اهلل»
وانظر اليه باجيابية من زاوية ان
هذا احلوار ميكن ان مينع االنفجار
يف الشارع ويهدىء النفوس.
كذلك انظر باجيابية حلوار
«التيار الوطين احلر» و»القوات
اللبنانية» لطي صفحة املاضي

الدموي .وانا كنت من االوائل
الذين دعوا اىل عدم املقاطعة
بني القوى السياسية املوجودة
على الساحة اللبنانية .فالتواصل
للوصول اىل قواسم مشرتكة امر
ضروري واجيابي .امنا السلبية
يف ما حيصلهو ان هذه احلوارات
ال تتطرق عمق املشاكل ،سواء
موضوع قتال»حزب اهلل» يف
سوريا أو موضوع كل السالح
خارج الشرعية ،أو موضوع
االنتخابات الرئاسية .
لذلك أقول جلميع املتحاورين:
«مرتا مرتا تهتمني بأمور كثرية
ما املطلوب فهو انتخاب رئيس
مجهورية واخلروج من سوريا
وحصر السالح بيد الشرعية
اللبنانية».
«اللقاء
اىل
بالنسبة
اما
التشاوري» فأنا أدعمه بالكامل
الوزراء
التنسيقبني
وأؤيد
املستقلني ووزراء حزب الكتائب
ووزراء الرئيس ميشال سليمان
حول آليات العمل احلكومي،
لوضع االمور يف نصابهاوالذهاب
باجتاه انتخاب رئيس للجمهورية
ولعدم التأقلم مع عدم وجود
رئيس للجمهورية».
وردا على سؤال آخر حول
احلوار بني «القوات اللبنانية»
وتيار «املرده»أجاب معوض:
«ان احلوار قائم بينهما وهناك
اجتماعات دائمة من خالل جلنة
تنسيق .وموقفي الثابت أن
اخلالف السياسي يف لبنان على
امور اساسية كسيادة الدولة
ومستقبل لبنان وأي خالف آخر
ال جيوز ان ينطلق من صراعات
املاضي ومن صفحات دموية
كانت موجودة ايام احلرب».
ملف
يف
املقايضة
وعن
العسكريني املخطويف ،أكد
معوض تأييده ملبدأ املقايضة
«ففي كل بلدان العامل حتصل
مقايضات و»حزب اهلل» الذي
كان مينع املقايضة يف احلكومة
اللبنانية هو نفسه الذي استعمل
املقايضة السرتجاع أسرى له
لدى اإلرهابيني واستعمل أيضا
لذلك موقوفًا سوريًا لدى األجهزة
الرمسية! من هنا علينا العمل
على حترير العسكريني من دون
أي تباطؤ ومهما كان الثمن».
وشارك معوض يف قداس األحد
يف كاتدرائية سيدة لبنان.
واستقبل وفودا من بلدات زغرتا
الزاوية والشمال .
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

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

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

حصر إرث سوكلني« :بدك حتريو خريو»!
مضى  ٢٥يومًا على إعالن جملس اإلمناء
واإلعمار إطالق مناقصات تلزيم إدارة
النفايات املنزلية الصلبة يف ثالث
مناطق خدماتية ،تشمل حمافظيت بريوت
وجبل لبنان ،ومل تتضح بعد صورة
املشهد االستثماري اجلديد واالئتالفات
اللبنانية والدولية اليت تتشكل للدخول
يف املناقصات .لكن املعلومة األكيدة أن
شركة سوكلني مل تشرت بعد دفرت الشروط
البالغ سعره  15ألف دوالر أمريكي!
حترص جمموعة إفريدا (مالكة شركيت
سوكلني وسوكومي) على إبالغ من
يسأهلا أنها مل تشرت بعد دفرت الشروط
للدخول يف مناقصة خدمات النفايات
الصلبة (كنس ومجع ونقل ومعاجلة وطمر
واسرتداد طاقة) ،الذي حدد جملس
اإلمناء واإلعمار سعره خبمسة عشر ألف
دوالر أمريكي .الدفرت الذي بات متوافرًا
للبيع يف مقر جملس اإلمناء واإلعمار منذ
اخلامس من شهر شباط اجلاري ،مل يشهد
حتى الساعة إقبا ًال من قبل العارضني،
خصوصًا أن شروط هذه املناقصة الضخمة
تفرض على العارضني اللبنانيني املؤهلني
للمشاركة يف املناقصة عقد شراكات مع
جهة أجنبية ،باستثناء جمموعة إفريدا اليت
ميكنها املشاركة من دون شريك أجنيب،
نظرًا إىل خربتها السابقة ،حبسب ما ينص
دفرت الشروط.
ثالث مناقصات أعلنها جملس اإلمناء
واإلعمار يف  5شباط اجلاري لتلزيم
خدمات النفايات املنزلية الصلبة (كنس
ومجع ونقل ومعاجلة وطمر واسرتداد
ّ
الطاقة) ،على أن جيري
فض العروض
يوم الثالثاء  14نيسان  2015عند الساعة
 12ظهرًا.
تضم «املنطقة أ» بريوت اإلدارية
والضواحي ،على أن التقدم بالعروض
يف هذه املنطقة ،حمصور بالشركات اليت
يفوق حجم االشغال السنوي فيها 80
مليون دوالر أمريكي ،ويتوقع أن تصل
كمية النفايات الناجتة منها يوميًا إىل
 1600طن .أما «املنطقة ب» ،فتشمل
أقضية جبيل وكسروان واملنت ،باستثناء
الضواحي املشمولة يف «املنطقة أ» ،على
أن حيق التقدم هلذه املنطقة للشركات
واملؤسسات اليت يفوق حجم االشغال
السنوي فيها  65مليون دوالر أمريكي،
ويتوقع أن تصل كمية النفايات الناجتة
منها يوميًا إىل  1000طن .فيما تشمل
«املنطقة ج» أقضية الشوف وعاليه
وبعبدا باستثناء الضواحي املشمولة يف
«املنطقة أ» ،على أن حيق التقدم هلذه
املنطقة للشركات واملؤسسات اليت يفوق
حجم االشغال السنوي فيها  50مليون
دوالر أمريكي ،ويتوقع أن تصل كمية
النفايات الناجتة منها يوميًا إىل 900
طن .كذلك ينص دفرت الشروط بالنسبة
إىل الشركات األجنبية على أن تأتلف مع
شركات لبنانية مؤهلة لدى جملس اإلمناء
واإلعمار لتنفيذ املشاريع اليت تتجاوز
قيمتها  ١٠ماليني دوالر أمريكي يف أية
فئة من الفئات :طرق،
مبان ،أشغال
ٍ
مدنية ،على أن تستويف هذه االئتالفات
حجم األشغال السنوية بنسبة  %٢٠يف
ّحد أدنى من كل من الشركاء ،منفردين،
وعلى أن يستويف جمموع حجم االشغال
السنوي لكافة الشركاء القيمة املطلوب
يف كل منطقة خدماتية ،كذلك جيب أن
يكون عدد الشركاء يف االئتالف العارض
ثالثة على األكثر.

مصري العمال

«بدك حتريو خريو» ،يستشهد أحد كبار
العارفني مبلف إدارة النفايات الصلبة
بهذا املثل الشعيب لتوصيف دفرت شروط
النفايات الصلبة الذي أعده جملس اإلمناء
بناء على قرار جملس الوزراء.
واإلعمار ً
إذ تركت دفاتر الشروط اخليار للعارضني
بتحديد املواقع املنوي استمالكها إلنشاء

بسام القنطار

«إخوان» لبنان تائهون يتخبّطون:
حييا ميكيافيللي
آمال خليل

سوكلني لم تشرت بعد دفرت شروط املناقصات التي ستُ َفضّ يف  ١٤نيسان (هيثم املوسوي)
مراكز املعاجلة ومواقع املطامر ضمن
الئحة طويلة من املقالع والكسارات
واملكبات املنتشرة يف خمتلف األقضية
اللبنانية .هل ستنجح الشركات الطاحمة
إىل التقدم إىل املناقصات يف اختيار هذه
املواقع؟ وماذا عن االعرتاضات الشعبية
أي منها؟ ينص قرار جملس
فور ترشيح ٍّ
الوزراء على أن تتدخل احلكومة اللبنانية
إذا فشل العارض يف اختيار املوقع ضمن
مهلة شهر من تاريخ فوزه باملناقصة .ما
هو طبيعة التدخل احلكومي؟ يسأل املتابع
هلذا امللف .هل ستفرض احلكومة املواقع
بالقوة؟ ال ميلك جملس اإلمناء واإلعمار
اإلجابة عن هذه السؤال الذي بدأ يطرح
من قبل العارضني اجلديني الطاحمني إىل
التقدم إىل املناقصات الثالث .ولعل هذا
ما يفسر سبب اعتكاف جمموعة افريدا عن
شراء دفرت الشروط حتى اللحظة.
تؤكد معلومات حصلت عليها «األخبار» أن
جمموعة افريدا طرحت العديد من اإلشكاالت
املتعلقة بتقدمها للمناقصات اجلديدة ،أبرز
هذه اإلشكاالت ترتبط بتحديد قرار جملس
الوزراء إمكانية التقدم من قبل العارضني
ملنطقتني خدماتيني كحد أقصى .هذا
يعين أن جمموعة افريدا ستكون ملزمة
خبفض عديد عماهلا اللبنانيني من ٢٠٠٠
عامل اىل اقل من النص ،فض ًال عن
العمال األجانب البالغ عددهم ألفًا ومخسة
عمال يف الوقت احلالي .طلبت الشركة
رمسيًا من جملس اإلمناء واإلعمار ضمان
سيستغنى
انتقال العمال اللبنانيني الذين ُ
عن خدماتهم يف الشركة إىل الشركات
األخرى اليت ستفوز يف املناقصات ،ملوحة
بأن التخلي عن هؤالء سيخلق أزمة كربى
ويفاقم مشكلة البطالة .وتؤكد الشركة أن
إجراءات انتقال عمال النظافة عند انتقال
عقود اخلدمات إىل شركة أخرى أمر إلزامي
يف العديد من الدول ،وتعطي مثا ًال على
ذلك قانون العمل املغربي الذي فرض
على الشركة التعاقد مع عمال النظافة
يف شركات ُألغيت عقودها ،حني فازت
بعقد خدمات نظافة يف املمكلة املغربية.
وحبسب املعلومات ،أبلغ جملس اإلمناء
واإلعمار جمموعة افريدا بأنه ال ميكنه
فرض انتقال عمال النظافة إىل الشركات
األخرى اليت ستفوز بالعقود ،مع تفهمه
أن ترك هؤالء دون عمل سيخلق أزمة
اجتماعية كبرية.

اإلنشاءات والتجهيزات

لكن «حصر إرث» جمموعة افريدا ال
يشمل فقط عقود  3000عامل ،فماذا
لو فازت الشركة بعقد النظافة يف
املنطقة اخلدماتية «ب» أو «ج» ،وفاز
عارض آخر باملنطقة اخلدماتية «أ»؟ وما
هي اإلنشاءات اليت جيب على الشركة
تسليمها للعارض اجلديد باالستناد إىل
العقود اليت وقعت مع الشركة عام ١٩٩٦
ّ
عند
تسلمها خدمات النظافة يف بريوت
الكربى وبعض ضواحيها واليت توسعت
الحقًا لتشمل غالبية أقضية حمافظة جبل
لبنان .يتبني من امللحق رقم  ٢لعقد
أعمال النظافة املوقع مع شركة سوكلني
أن بلدية بريوت قد سلمت الشركة مرأبًا
يف الكرنتينا وأرض املعسكر الشمالي
يف منطقة املدور الكرنتينا ،وهي عبارة

عن جزء من عقار متنازع عليه قضائيًا
مع الوقف املاروني ،وتبلغ مساحته ١٠
آالف مرت مربع تقريبًا .ويتبني أن البلدية
سلمت الشركة  ٩٥شاحنة ضاغطة لتجميع
النفايات بسعات خمتلفة وأربع شاحنات
لسحب احلاويات وأربع شاحنات كانسة،
إضافة إىل  ٣٣٨٤حاوية بسعات خمتلفة،
بينها  ٨٢٨حاوية سعة  ١١٠٠ليرت
جملفنة..ويتبني من جدول مرفق بامللحق
ُ
أن مجيع هذه الشاحنات قد
أستهلكت
منذ عام  ،٢٠٠٨حبيث باتت خارج اخلدمة
وفقدت قيمتها الشرائية ،وليس معلومًا
ما إذا كانت قد ُأتلفت باتفاق رضائي
مع البلدية أو من قبل الشركة دون
العودة إىل اإلدارة املعنية لإلشراف على
عملية التلف .واألمر نفسه ينسحب على
احلاويات اليت تؤكد املصادر أنها قد
استهلكت خالل سنوات العقد الذي مدد
عدة مرات وأن مجيع أسطول الشاحنات
واحلاويات احلالية هو ملك الشركة وليس
للدولة اللبنانية أي سلطة عليه .األمر
نفسه ينسحب على عمال النظافة الذين
انتقلوا من العمل يف البلدية إىل الشركة
والبالغ عددهم  ٢٤٤عامل نظافة ،و١٥
سائقًا و ٤عمال ورش.
وحبسب بيانات شركة سوكلني لعام
 ،٢٠١٤فإن عدد احلاويات املوزعة يف
خمتلف املناطق اليت جتمع منها النفايات
موزعة على النحو اآلتي ١١٧٣ :حاوية سعة
 ٠.١مرت مكعب ٢٨٥٥٦ ،حاوية سعة ٠.٢
مرت مكعب ،إضافة إىل  ١٠٥٢٨حاوية
تراوح سعتها بني  ١و  ٤.٦أمتار مكعبة.
كذلك يبلغ حجم أسطول الشركة بني
شاحنات كبرية ومتوسطة وصغرية جلمع
ونقل النفايات  ٢٧١شاحنة.
وباالنتقال من عقد الكنس واجلمع إىل
عقد املعاجلة والطمر ،يتبني أيضًا أن
شركة سوكومي قد طورت على حسابها،
مبا خيالف العقد مع اإلدارة ،العديد من
أجهزة الفرز والتسبيخ ،وقد تقدمت جبردة
حساب تقول إنها دفعت قرابة مثانية
ماليني دوالر من موازنتها لتطوير مراكز
الفرز والتسبيخ واملعاجلة يف العمروسية
والكرنتينا والكورال وليس معلومًا ما إذا
كانت هذه املراكز ستسلم إىل اإلدارة
كما مت استالمها حبسب العقود األساسية
أو وفق واقعها.
تقود هذه املعلومات إىل استنتاج مفاده
أن جمموعة افريدا لن يكون مبقدورها
االنسحاب من املناقصات ،وأداء دور
املتفرج ،ألن ذلك سيسبب للشركة خسائر
كربى ال ميكن تعويضها على مستوى
العمالة وأسطول النقل والتجهيزات
ومراكز الفرز واملعاجلة .لكنها يف املقابل
تقف حائرة أمام واقع يشري باألرقام إىل
أن النص احلالي لدفرت الشروط جيعل
من أي شركة مهما بلغت خربتها عاجزة
عن اإليفاء بالتعهدات اليت ينص عليها
خصوصًا جلهة تأمني املواقع.
«بدك حتريو خريو» ،وسوكلني حائرة هذه
األيام ،تستطلع ما إذا كانت احلرية اليت
تشعر بها تنسحب على بقية العارضني
املنافسني ،أو أن
غطاء سياسيًا جيعل
ً
من هؤالء مطمئنني إىل أنهم سيفرضون
املواقع اليت اختاروها للمعاجلة والطمر.

هل بدأ حصار اجلماعة اإلسالمية ُي ّ
فك
باملطرقة السعودية بعدما عاش فرع
اإلخوان املسلمني يف لبنان أحلك
أوقاته يف السنوات األخرية إثر سقوط
حكم الرئيس حممد مرسي يف مصر
وقبل أن يتحقق «حلم» إسقاط نظام
الرئيس بشار األسد يف سوريا؟
ّ
سل احللفاء أيديهم من «اإلخوجنية»،
ضحايا «الربيع العربي» .يف لبنان،
حاولت اجلماعة االسالمية ،الفرع
اللبناني لـ»اإلخوان» ،التعلق بقشة
ختبط
حليفها األول ،تيار املستقبل.
ّ
ختبط
التيار األزرق مل يكن أقل من
ّ
اجلماعة .ولكن ،يف األيام املاضية،
استعادت اجلماعة بعض أنفاسها.
رفعت يديها مناجية االبتهاالت اآلتية
من مكة املكرمةّ ،
علها ترفعها جمددًا
إىل مصايف املرضي عنهم .فـ»املؤمتر
الدولي ملكافحة اإلرهاب» ،الذي عقد
وجه دعوة
األسبوع الفائت يف مكةّ ،
إىل الشيخ يوسف القرضاوي ،رئيس
«االحتاد العاملي لعلماء املسلمني»،
علمًا بأن دولة اإلمارات ،حليفة
السعودية ،كانت قد ّ
شنت محلة عنيفة
ّ
وصنفت احتاده
على القرضاوي،
منظمة إرهابية .القرضاوي املقيم يف
قطر مل حيضر شخصيًا بل أوفد أحد
املقربني إليه ،األمني العام لالحتاد
الشيخ علي القره داغي الذي التقى
امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز
على رأس وفد من االحتاد.
أسباب اإلثارة اليت رافقت مشاركة
القره داغي مل تنته .فقد وزعت صورة
له وهو يرفع بيده شعار إخوان مصر
«رابعة» بينما كان جيلس جبانب مفيت
السعودية .إال أنه سارع إىل نفي اخلرب
والت ّربؤ من الصورة.
تداعيات مشاركة القره داغي مل تنحصر
يف اخلليج فحسب .اجلماعات املرتبطة
باإلخوان املسلمني يف العامل تنتظر مد
اليد السعودية إليها بعد أن ّ
تقطعت بها
السبل .يف لبنان ،تنتظر اجلماعة أيضًا.
يتلقف بعض قادتها ما قاله وزير
اخلارجية السعودي سعود الفيصل:
«إننا لسنا على عداء مع كل اإلخوان
املسلمني .بل مشكلة السعودية مع
إخوان مصر وتركيا واخلليج» .واإلخوان
فك
يف
«شاطرون»
املسلمون
الساحات .ينقل مصدر عارف بأمورهم
أن فرع لبنان يعتمد هذه «الصيغة» يف
هذه الفرتة« .ترك اخليارات للساحات
يف اختاذ املواقف اليت تراها مناسبة».
ّ
يذكر بتجربة اإلخوان
يف هذا اإلطار،
يف األردن الذين وقفوا ضد التدخل
األمريكي يف العراق يف وقت شارك
فيه «إخوجنية» العراق أنفسهم يف
احلكم يف ظل االحتالل األمريكي.

شعار املرحلة :الفصل بني الساحات
يف اتخاذ املواقف املناسبة

داخليًا ،ال تسكت األصوات اليت
ّ
وتدخله يف سوريا
تهاجم حزب اهلل
وتعده خصمًا سياسيًا ،يف حني أن
ّ
رفيقة اجلماعة ،حركة محاس ،تتحالف
مع خط املقاومة وتستكني يف كنف
احلزب .يرى املصدر أن هذه السياسة
االزدواجية «ليست براغماتية ،بل دليل
على عدم املبدئية ،وتقديم املصلحة
على املبدأ».
يف لبنان ،النماذج فاقعة .ال ّ
ميل ممثل
اجلماعة يف الربملان النائب عماد احلوت

من حتميل حزب اهلل مسؤولية خراب
لبنان ومشاركته يف «قتل الشعب
السوري املظلوم» .زميله ،املسؤول
السياسي يف اجلماعة يف صيدا ،يالقيه
ليتوج الشيخ أمحد
مبواقف أكثر تشددًا،
ّ
العمري هذه املواقف مبا يشبه فتوى
ضد احلزب .وسط كل هذا الصراخ،
يرسل األمني العام للجماعة إبراهيم
املصري ،عرب قياديني يف محاس،
رسالة من حتت الطاولة إىل قيادة
احلزب ،يطلب إعادة فتح القنوات
السياسية اليت أغلقتها مواقف اجلماعة
من «الربيع العربي» .املصدر لفت إىل
أن احلزب استمهل يف حتديد موعد اللقاء
وإحياء جلنة التواصل املشرتكة اليت
كانت قائمة بني احلليفني السابقني،
علمًا بأن املصري ال يزال يتواصل مع
قياديني يف احلزب يف إطار الصداقة
الشخصية بينه وبينهم ويف املناسبات
االجتماعية.
تعلق اجلماعة اآلمال على العودة إىل
موقعها السنيّ
القديم .سياساتها
ضيعت تصنيفها :حركة معتدلة،
األخرية ّ
أم متطرفة ،أم  14آذار ،أم...؟ لن
تستطيع مواجهة طغيان املستقبل يف
الساحة السنية يف وقت ال تقدر فيه
تقر بتبعيتها له
على معاندته وهي
ّ
اجململة شك ًال باسم «احلليف» .يشري
ّ
ختبط.
املصدر إىل أن اجلماعة «يف حالة ّ
ختشى أن يسبقها املستقبل اىل تفاهم
مع احلزب ،يف حني أنها ال متلك اجلرأة
على التصريح عالنية بأمانيها بالعودة
ومصرة على عدم جلم
إىل أحضانه،
ّ
املواقف العالية السقف».
تتقبل قاعدة
وإن قبل احلزب ،هل
ّ
اجلماعة عودة املياه إىل جماريها معه؟
يف هذا اإلطار ،ينربي «أبو عمر»
(إبراهيم املصري) ليشكل ضمانة لعدم
االنقالب عليه فيما لو اختذ القرار.
برغم ّ
سنه املتقدمة ومرضه ،إال أن أحد
مؤسسي اجلماعة ال يزال قابضًا على
ّ
قرار املكتب السياسي بيد حديدية.
يف األساس ،ليس رجل إعالم ومنابر،
بل رجل ظل ،لذلك «يظن كثريون أن
التوجه العام ميثله احلوت أو محود أو
العمري» .وكان الفتًا البيان األخري
للمكتب السياسي للجماعة قبل حواىل
أسبوع .للمرة األوىل كان صرحيًا يف
تسمية «داعش» وانتقادها واعتبارها
تشوه صورة اإلسالم.
ّ
وما دام احلزب غري جاهز ملصافحة
اجلماعة حاليًا ،فيما املستقبل مشغول
بأولوياته ،ماذا تنتظر اجلماعة؟ إىل
تباشري السعودية ،ال ينقطع التنسيق
الكامل مع «إخوجنية» تركيا .حبسب
املصدر ،العالقة مفتوحة مباشرة أو
عرب وسطاء على رأسهم الرئيس فؤاد
«لكن بقاءهم وسط هذا
السنيورة.
ّ
التذبذب سيجعلهم اخلاسر األكرب».
بسقوط حكم مرسي ،تشتتت قيادة
املوحد لإلخوان
التنظيم العاملي
ّ
املسلمني .كل ساحة باتت جتتهد وفق
معطياتها اليت أدت أحيانًا إىل نتائج
فاشلة أيضًا .هنا ،يتم التذكري برئيس
الوزراء املغربي عبد اإلله بنكريان،
األمني العام حلزب العدالة والتنمية
املغربي الذي فاز يف االنتخابات عام
 .2011ورغم أن «الربيع العربي»
وخريف احلكام أوصله إىل احلكم ،لكنه
ينادي بشرعية «أمري املؤمنني» وينحين
ليقبل يد حممد السادس.
ّ
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مقاالت وتحقيقات

النيابة العامة التمييزية:مع املالكني ضد
املـستأجرين
يف خطوة مستغربة ،أصدر النائب العام
التمييزي القاضي مسري محود (التابع
إداريًا لوزير العدل أشرف ريفي) قرارًا
ال يدخل يف نطاق صالحياته ،يطلب فيه
من قوى األمن الداخلي تأمني املؤازرة
للخرباء املكلفني من قبل مالكي
العقارات واألبنية املؤجرة ،لدخول
املساكن من دون رضى ساكنيها،
ومن دون قرارات قضائية ،وذلك
بهدف إجراء عمليات ختمني املآجري
لتحديد بدل اإلجيار وفقًا ألحكام قانون
اإلجيارات اجلديد ...هذه اخلطوة اعتربها
أكثر من مصدر قضائي وقانوني خمالفة
ّ
حلد السلطة.
للدستور
وتشكل جتاوزًا ّ
يف  2015/2/17أصدر النائب العام
لدى حمكمة التمييز القاضي مسري
محود ،قرارًا توجه به إىل املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،طالبًا منهم
«التعميم على مجيع قطاعاتها بتأمني
املؤازرة للخرباء املكلفني من قبل مالكي
العقارات واألبنية املؤجرة إلجراء ختمني
املآجري( .»)...انتقدت مجعية «املفكرة
محود ،واعتربت أن هذه
القانونية» قرار ّ
اخلطوة «مستغربة وهلا أبعاد».
البعد الرئيسي هلذا القرار ،حبسب
ّ
«املفكرة»،
يتمثل بأن النيابة العامة
التمييزية أعلنت موقفًا حازمًا بشأن
مدى نفاذ القانون« ،وعليه بات للمالك
وفق النيابة العامة التمييزية أن يسري
جبميع اإلجراءات لتحديد البدل اجلديد».
ّ
«املفكرة» إىل أن النيابة
ولفتت
العامة التمييزية «مبا هلا من نفوذ،
ّ
تدخلت
وأدخلت قوى األمن الداخلي
ْ
يف أمور خترج حكمًا عن اختصاصها
ً
وصالحياتها»،
مشرية إىل أن «النيابة
العامة التمييزية ختتص يف التحقيق
يف القضايا اجلزائية من دون أن يكون
هلا حق مباشرة االدعاء ،فيما أن منازعة
املستأجر حبق املالك الدخول إىل الشقة
لغايات ختمينها يف ظل اجلدل احلاصل
حول نفاذ القانون تشكل بغياب قرار
قضائي نزاعًا مدنيًا يدخل يف صالحيات
القضاء املدني (قاضي األمور املستعجلة
مث ًال.»)...
ّ
القاضي
يوضح
محود ،يف اتصال مع
ّ
«األخبار» ،أن النيابة العامة التمييزية
ال تصدر أحكامًا خارج اختصاصها ،الفتًا
أن «مثة كتبًا
مقدمة من قبل نقابة
ّ
إىل ّ
املالكني تشكو فيها النقابة من أن
املستأجرين مينعون اخلرباء من الدخول
محود« :ميكن
إىل مساكنهم» .ويضيف ّ
املالك أن يطلب تكليف خبري قبل جلوئه
إىل القضاء» ،ويعزو سبب إصداره
قرار «املؤازرة» إىل «وجود أسباب
حتول دون تنفيذ هذه املهمة».
محود يتطابق مع ما يقوله رئيس
كالم ّ
جتمع مالكي األبنية والعقارات املؤجرة
ّ
القدمية جوزف زغيب ،ويلفت األخري إىل
أن املادة  21من القانون جتيز تعيني
ّ
خرباء من قبل كل من املالك أو املستأجر
«كما لو كانوا معينني من قبل القضاء».
ويف نص املادة احلريف« :يكون اخلرباء
مسؤولني عن مضمون التقرير الذي
وضعوه وعن صحة املستندات املرفقة
به وعن نتيجة التخمني .ومن أجل تطبيق
هذا القانون يعترب اخلبريان املعينان من
قبل كل من املالك أو املستأجر كما لو
كانوا معينني من قبل القضاء».
يقول مصدر قضائي يف هذا الصدد إنه
«ال ميكن تقديم مؤازرة إال لتنفيذ قرار
قضائي» ،متسائ ًال« :هل ميكن النيابة
ّ
تقدم مؤازرة خلبري غري
مكلف
العامة أن ّ
من قبل قاض؟».
من جهتها ،وجدت «املفكرة» أن «أخطر
ما يف جتاوز النيابة العامة الختصاصها

هديل فرفور

جان عزيز

أصدر النائب العام قراراً ال يدخل يف صالحياته يطلب من قوى األمن مؤازرة الخرباء الذي
يكلفهم مالكو العقارات املؤجرة لدخول املنازل من دون رضى ساكنيها (مروان طحطح)
هو أنه يسمح لقوى األمن الداخلي
مبؤازرة املالك القتحام مساكن مع ما
قد يتيحه ذلك من ابتزاز وخرق حلرمة
حممية دستوريًا» ،معتربة أن هذا القرار
يعد «مؤشرًا على حجم النفوذ الضاغط
لتطبيق قانون اإلجيارات ورمبا أقوى
وسائل الضغط املستخدمة حتى اللحظة
إلرغام املستأجرين على الرضوخ لنفاذ
القانون كأمر واقع».
قرار محود يأتي يف ظل بطء عمل جلنة
اإلدارة والعدل النيابية ،اليت مل تستطع،
على الرغم من مضي أكثر من شهرين
على تاريخ انعقاد أوىل جلساتها ،أن
تتوصل إىل صيغة واضحة حول طبيعة
املواد اليت أبطلها اجمللس الدستوري
ودون أن تتمكن من تقديم اقرتاح
لصيغة قانون إجيارات جديد.
اللجنة نفسها متهمة من قبل املستأجرين
بـ»التباطؤ
املتعمد وبتمييع الوقت لفرض
ّ
القانون كأمر واقع» ،حسب ما يقول
رئيس
جتمع دعم حقوق املستأجرين
ّ
أنطوان كرم .وكانت جلنتا املتابعة
للمؤمتر الوطين للمستأجرين والدفاع عن
حقوق املستأجرين قد طالبت باستقالة
رئيس اللجنة النائب روبري غامن وأعضاء
اللجنة مسري اجلسر وغسان خميرب ونعمة
اهلل أبي نصر «العتبارهم عرابي هذا
القانون وداعمي املالكني واملضاربني
العقاريني» .يربط املستأجرون تباطؤ
«املتعمد» وكيفية استغالل
اللجنة
ّ
املالكني هلذا الوقت وحماوالتهم احلثيثة
لفرض القانون واقعًا عرب جلوئهم إىل
جهات نافذة.
من هنا كان اللقاء الذي دعا إليه
املستأجرون ،منذ أيام ،لعرض ما
ُي َ
ناقش يف جلنة اإلدارة والعدل ولتحديد
التحركات القادمة .وقال عضو اللجنة
النيابية النائب الوليد سكرية خالل

ما يقوله املسلمون
واملسيحيون سرّاً...

اللقاء إن اللجنة تناقش بعض املطالب
املتمثلة بتوسيع شرحية املستفيدين من
الصندوق وخبفض قيمة بدل اإلجيار إىل
 %3من القيمة البيعية للمأجور .وعلى
الرغم من اعتباره أن هذه املطالب
«جتميلية وليست احلل» ،إال أن سكرية
قال إنها «احلل األفضل يف الوقت
الراهن».
يقول مصدر قضائي متابع لقضايا
اإلجيارات إن «النقاش يف هذه
التفاصيل ال ميكن أن يكون احلل
ً
األمثل ،فاملستأجرون خسروا
مبدأ جيب
أن يكون من صلب معركتهم ،هو حقهم
يف التعويض الذي يعد حقًا مكتسبًا وقد
سلبهم إياه القانون» .ويضيف املصدر
نفسه« :على املستأجرين أن يطالبوا
برد هذا القانون إلعادة درسه من
ّ
جديد ،وإال فإن أيًا من هذه التعديالت
لن تنصفهم» .فيما يلفت احملامي
نزار صاغية إىل ضرورة إعادة النظر
يف القانون برمته الذي يعين خمتلف
الشرائح االجتماعية وليس حمصورًا
بطريف النزاع ،مضيفًا« :جيب أن تكون
هناك دراسات وإحصاءات حول الوضع
االجتماعي واالقتصادي للمستأجرين».
ويشري صاغية إىل ضرورة البحث يف
طبيعة معظم املالكني احلاليني «الذين
استفادوا بدورهم على مر سنوات
من شراء هذه األبنية السكنية بنصف
حقها» ،وخيتم بالقول إن ما يشرعه
القانون اجلديد ال ميكن اعتباره إال
«إثراء غري مشروع لفئة واسعة من
ً
املالكني املضاربني» ،فيما خيتم
املصدر القضائي بالقول« :إن غالبية
املالكني اجلدد لألبنية املؤجرة كانوا
يدركون الوضع القانوني هلا وبالتالي
كانوا خيططون لالستفادة من تغيري هذا
الوضع».

يرى أمني معلوف يف كتابه «اختالل
العامل» أن بعض السبب يف املآسي
والكوارث اليت نعيشها ،هو هذا
املشهد االنطباعي املتناقض كليًا،
بني الغرب والعامل اإلسالمي.
الغرب يعترب أن اإلسالم عامل فريد
وحيد غري قابل لالندماج يف العصر.
والعامل اإلسالمي يعترب أن الغرب يف
جوهره استعماري استغاللي يبتكر كل
الوسائل لسرقة ثرواته ال غري .بني
هذين املوقفني ،ال جمال للجسر ،وال
مكان للوساطة .وال إمكان إال للصدام
والصراع واحلرب ...أسوأ ما حيصل
يف لبنان اليوم ،أنه يقرتب شيئًا
فشيئًا من تناقض مماثل .كيف؟
يف األوساط اإلسالمية ،على خمتلف
مذاهبها وتوزعاتها السياسية ،وحتى
بني املعتدلني أو حتى احلريصني،
منطق بدأ خيرج إىل السطح والعلن،
مفاده أن «يروقو علينا شوي
املسيحيني!» .أال يرون ما حيصل
يف املنطقة؟ أال يدركون أي كوارث
حتصل يف حميطنا وأي ضغوط هائلة
يرزح حتتها لبنان؟ وبالتالي على
القيادات املسيحية أن تستدرك ،وأن
ّ
وتعنتها وأن ختفض
ترتدع عن عنادها
سقوف مطالبها وحدود شروطها.
على األقطاب املسيحيني أن يعرفوا
ويعرتفوا مبوازين القوى الداخلية،
ويتقبلوا موازين القوى
إن مل يقبلوا
ّ
اخلارجية .ووفق تلك املوازين كافة،
حيوز املسيحيون يف لبنان راهنًا حصة
أكرب بكثري من حصص شركائهم يف
الوطن ،إذا ما طبق منطق العدالة
والعدد والنسبية .ال بل إنهم
يشغلون مواقع تكاد تكون امتيازات
هلم .يقول السياسيون املسلمون يف
صالوناتهم وسهراتهم :ماذا يريد
املسيحيون أكثر من ذلك؟ ال بل
ماذا يريد املوارنة خصوصًا؟ لديهم
يف العسكر واألمن قيادة اجليش
ومديرية املخابرات وقيادة الدرك.
ولديهم يف املال حاكمية مصرف
لبنان ومديرية املالية .ولديهم
يف القضاء رئاسة جملس القضاء
األعلى وجملس الشورى واجمللس
الدستوري .ولديهم نصف اإلدارة
ونصف ضباط األسالك العسكرية
ونصف الربملان ونصف احلكومة
ونصف البلد .ماذا يريدون أكثر؟
ويهولون على
يهددون شركاءهم
ّ
الدولة وعلى النظام والدستور بأنه
إما أن ينتخب رئيس للجمهورية ،هو
األقوى بينهم ،وإما أن تستمر األزمة
ويستمر الشغور ويستمر الفراغ يف
املؤسسات وتستدام الفوضى؟ هل
يعقل أن يبتزوا أهل الطائف ،يف
الداخل واخلارج ،مبعادلة من نوع :إما
أن يأتي ممثلنا الشرعي رئيسًا ،وإما
أن نرتك النظام مفتوحًا على إعادة
قراءة ومراجعة ونسف وتعديل ،من
مؤمتر تأسيسي إىل عقد اجتماعي
جديد ،وصو ً
ال حتى إىل نظريات
التفتيت؟ قبل أن خيتم بوح املسلمني
من السياسيني والقياديني :يف
النهاية على املسيحيني ،شركائنا يف
الوطن وأهلنا يف األرض ،أن يدركوا
أنهم خمطئون .عليهم أن يقبلوا مبا
يعطى هلم .وأن يرضوا بأي رئيس.

وأن يأخذوا املمكن .ألن ما يأملونه
مستحيل .وألن داعش خلف الباب.
وألن أي اهتزاز للنظام ،سيؤدي بهم
إىل املثالثة يف أدنى حد ،إن مل ِ
يود
بهم ،كما أودت الفوضى بإخوتهم يف
العراق وسوريا وغريهما...
يرفض األقطاب املسيحيون هذا
املنطق مجلة وتفصي ًال .يف تصورهم
وأذهانهم والنفسيات والسلوكيات،
مثة قراءة مناقضة بالكامل .يقولون:
مل يعد لدينا ما خنسره .لقد أصبحنا
نرتقب مصريًا مماث ًال ملصري مسيحيي
احمليط .الغرب ال يرانا .بني جهله
والتجاهل .بني مصاحله والتواطؤ.
إسرائيل تريد اقتالعنا .تقنع الغرب
بأنها كما هي قطعة منه يف قلب
الشرق .كذلك حنن قطعة من الشرق،
لكن من األفضل أن نكون يف الغرب.
هي تريد حصر مرجعيات األديان بكل
بساطة أو تبسيط :روما مرجعية كل
مسيحيي العامل ،أو موسكو ال هم،
فليخرت املسيحيون يف ما بينهم .مكة
مرجعية املسلمني ،أو قم ،فليخرت
املسلمون .لكن أورشليم مرجعية
اليهود ،لقد اختاروا هم وقضي األمر.
ولذلك جيب أن يرحل مسيحيو الشرق.
اإلسالمويون يؤيدونهم .يساعدونهم
على التنفيذ ،بالسكني واخلنجر والنار
والرصاص .وسط ذلك كله ،مل خيرج
صوت مسلم مرجعي واحد يطمئننا .ال
األزهر ،وال األنظمة .ال العسكر وال
احلكام .حتى سليم احلص ،مل يهتز
إال لصالحيات رئاسة احلكومة يف
لبنان .ثم َّ
مينن املسيحيون بوظائف
ونواب؟ كلهم أعجز من تغيري حاجب
يف الدولة .كلهم أضعف من سهيل
بوجي يف إمساكه بكل الدولة .كلهم
أوهى من كلمة سر خارجية تطيح كل
املوازين واألحجام واحلقائق والوقائع.
تصوروا ،يتابع منطق املسيحيني ،أن
يكون يف بعبدا ،ولستة أعوام مقبلة
أو أكثر ،موظف آخر .مسرتئس آخر.
منصب آخر .أن يكون هناك
معينَّ أو
َّ
من ال يعيد الثقة إىل املسيحيني،
ومن ال يعيد املسيحيني إىل الدولة،
ومن ال يعيد الدولة إىل توازنها
وميثاقيتها .تصوروا أي اسم.
ستكون النهاية .ال ألن فالنًا أو أمثاله
ليسوا موارنة أو ليسوا مسيحيني .بل
هم كذلك .لكن بكل بساطة ألنهم
ال ميثلون املسيحيني ،وبالتالي ال
حيققون التوازن وامليثاق واالستقرار
االطمئنان .إن مل يأت األقوى،
فسريحل املسيحيون ،وسيسقط
النظام ،ال ألننا سنسقطه بدورنا،
بل سيسقط بغيابنا وبانكفائنا.
وستكون داعشيات ،يف السياسة
إن مل تكن بالسكاكني .وستكون
رقة أخرى ،وموصل وقندهار ،ال
ألن املسلمني يريدون ذلك ،بل ألننا
فشلنا كلنا يف إعطاء النموذج املضاد
واملناقض .نعم نريد األقوى رئيسًا،
ال لشخصه ،وال نكاية بشريك ،بل
من أجل كل الشركاء ،ومن أجل كل
نهول،
الوطن .ال نهدد بل حنذر .ال
ّ
بل نرهص .ال نريد ،بل نرجو أن
نتجنب الكارثة...
منطقان متناقضان يف البلد .إنه أسوأ
ما حيصل .هلاّ من يرتجم لآلخر؟!

صفحة 15

Page 15

Saturday 7 March 2015

السبت  7آذار 2015

مقابالت

قلت للسيد نصراهلل :عليك أن تكون حريصاً على املوارنة ألن ال لبنان من دونهم

مـيشال إدّه :عـون رئـيساً أو ال أحــد
نقوال ناصيف

اصبح االصرار على التوافق آلية لعمل جملس
الوزراء ،اىل ان ُينتخب رئيس للجمهورية،
امتيازًا مارونيًا ال ختلي عنه .يتمسك به وزراء
الطائفة ،وتؤيده بكركي ،وانضم اىل املنادين
به الوزير السابق ميشال اده.
لوال قليل من آالم الظهر ،يف الثامنة
والثمانني ،يظل الوزير السابق ميشال إده
مستعدًا لكل خيار ومهمة واستحقاق .اصغر
سنًا من صديقيه الوزير السابق فؤاد بطرس
يف الثامنة والتسعني ،والبطريرك مارنصراهلل
بطرس صفري يف اخلامسة والتسعني .كثري
الثقة باحلياة ما دام يشعر بدوام الصحة
وصفاء الذهن والتفكري والقراءة واالنكباب
باستمرار على درس الصهيونية..
مكب على وضع حبث عن حال اسرائيل اليوم:
ّ
«ليست اقل انهيارا من العرب وانظمتهم.
كل املنطقة تتفكك ،واسرائيل تعيش مآزق
موجعة هلا تضعها يف االضطراب ،إال لبنان
االحسن حا ً
ال من كل هذا اجلوار ما دام
ُينعت باملوارنة ،وإن كانوا اآلن بال رئيس
سينتخب ،وسيكون مارونيًا حتمًا،
للجمهوريةُ .
وستعيش طوي ًال االمة املارونية».
يتفرج الرجل على ما جيري امامه فحسب،
ال
ّ
بل له موقف منه .يدق على اخلشب لنفسه:
ال يدخن وال يشرب الكحول والقهوةُ .يكثر من
املياه والعصري واحلليب والزبدة والشوكوال
حتى االفراط .وصفة الشباب الدائم يف رأيه:
«معدل االعمار تغري كثريا عما كان قبل عقود.
صار يف يف االمكان الوصول اىل املئة».
وقد ال تكون املئة كافية.
ماذا يقول إده عن ازمة آلية عمل جملس
الوزراء؟« :من الضروري االبقاء على اآللية
احلالية يف جلسات جملس الوزراء ،ألن اي
حماولة لتسهيل عمل اجمللس ستؤدي اىل
تعقيده اكثر من ذي قبل .ما يهمنا يف نهاية
املطاف انتخاب رئيس للجمهورية.
حنن يف بلد ال مثيل له ،بل اكاد اقول انه
بلد غريب يف كل اطواره .ال وجود للقطاع
العام فيه ،بل نعيش من دونه .اي بلد يف
العامل يسعه االستمرار بال موازنة طوال 11
عاما .ال رئيس للجمهورية منذ اكثر من تسعة
اشهر ،ال جملس نيابيًا جيتمع ،ال حكومة جتتمع
اال برضى  24وزيرًا ،وال تستطيع اختاذ اي
قرار اال كذلك .اي تقريبا ال حكومة .مع ذلك
جند البلد ماشيًا الن ما يسيرّ ه ليس الدولة
بل القطاع اخلاص .اعتقد اننا لسنا يف حاجة
اىل قطاع عام .تبني لنا ان لبنان هو البلد
الوحيد يف العامل الذي يستمر يف ظل قطاع
عام معطل .كأنه غري موجود».
يقول« :من غري اجملدي احلديث عن تعديل
اآللية احلالية لعمل جملس الوزراء .لندع ما
هو قائم يستمر .بالتأكيد ال يريد املوارنة
تغيري اآللية اليت تشرتط التوافق يف كل امر.
تغيريها يعين تسهيل استمرار عمل الدولة
بال رئيس للجمهورية ،ومن ثم استمرار
الفراغ وصرف النظر عن االستحقاق .وهذا
ما يقتضي ان ال حيصل ابدا .على اي حال،
ّ
معلق على امر واقع واحد :إما
االستحقاق
ً
ميشال عون رئيسا او ال احد .ال خيار سوى
ذلك او نبقى رمبا سنتني او ثالث سنوات
بال رئيس .مليشال عون وضع استثنائي.
ال يزال وحده املاروني االقوى .ال اراه ابدا
عقبة يف طريق االستحقاق ،وهو خيوض آخر
معاركه فيه ،ومن حقه ان يفعل .اما اذا كان
املطلوب ال احد ،فالبلد كما قلت يدير نفسه
بنفسه».
هل يدعم آلية تلزم التوافق يف كل ما يرتبط
بعمل جملس الوزراء كوضع جدول االعمال

واالعتياد على ان ال حاجة اىل رئيس للدولة.
هذا غري مقبول .بالتأكيد هناك مأزق اربك
اجلميع وخصوصًا الرئيس متام سالم .استمرار
اآللية مع كل اخلالفات املرافقة هلا هو دق
ناقوس اخلطر بأن اجلمهورية بال رئيس ،ما
يدعو اجلميع اىل انتخابه .لن يكون الرئيس اال
مارونيًا لسبب بسيط هو ان ايًا من الفريقني
السنيّ والشيعي ال يسعه ان يقبل باآلخر يف
رئاسة اجلمهورية».

عون وحده املاروني االقوى وليس عقبة يف طريق
االستحقاق
واختاذ القرارات
قيع
تو
و
املراسيم؟
«طبعا
جييب:
احلال
يف
ا ال ستئنا ئية ،
حال
ال
ألن

حزب اهلل لبناني وهو
ممثل الشيعة .ال هو
ايراني وال سوى ذلك
وليس يف االمكان
اهماله

مشابهة يف أي دستور آخر يف العامل يلحظ
عدم انتخاب رئيس الدولة ،فكيف مع غياب
جملس النواب واحلكومة.
يتمسك املوارنة باآللية احلالية
من الضروري ان
ّ
وان عارضها افرقاء آخرون .ما جيري اليوم
يثبت خطأ اعتقاد كثريين .هذا الفراغ العام
ُيظهر اىل اي مدى وجود رئيس للجمهورية
ّ
اختل
اساسي يف النظام والدولة .عندما غاب
عمل املؤسسات الدستورية كلها ،رغم ما
يقال عن تقليص صالحيات الرئيس واملناداة
بتعزيزها .طبعًا يف مرحلة ما قبل اتفاق الطائف
كانت لديه صالحيات اكرب مما يقتضي ،ومل
يكن ميارسها بسبب طبيعة التوازنات الداخلية
اليت كانت حتمله على التسليم بأعراف تتخطى
صالحياته واحيانا تعطلها .لكن الصالحيات
تلك كانت اكرب من ان حتتملها املعادلة
الداخلية .مع ذلك مل تكن مقبولة ألنها جعلت
من رئيس اجلمهورية ديكتاتورًا .مع ان عددًا
مهمًا من الصالحيات انتزع منه حبجة التوازن
مع السلطات االخرى ،اال ان رئيس اجلمهورية
اساس
يظل
الدولة ورأسها
ّ
يعطلها ما
الذي
ان يقطع».
اده:
يضيف
من
«نعم
الضروري االبقاء
اآللية
على

من الضروري تمسك
املوارنة باآللية الحالية
ملجلس الوزراء واال
فلن ينتخب رئيس
ابداً

احلالية بغية احلض على انتخاب الرئيس،
وهو ما تطالب به القيادات والوزراء املوارنة.
تسهيل عمل جملس الوزراء بآلية مرنة يعين
انه لن يكون هناك ابدا رئيس للجمهورية .يف
غيابه ال ميكن الركون اىل املواد الدستورية
كما لو كان موجودا ،ألنه رأس الدولة .ال
ميكن الركون اىل التصويت كما يقول
الدستور يف املادة  .65يف غياب الرئيس
تصبح احلال استثنائية ،ما يوجب اعتماد
التوافق واآللية الضاغطة حلمل اجلميع على
الذهاب اىل انتخاب الرئيس ،وليس التصرف
كأن ما حدث امر عادي ميكن االستمرار فيه،

يفلسف إده وجهة النظر هذه بالقول« :لبنان
يف االصل للموارنة والدروز .عندما قال لي
وليد جنبالط انه اخطأ يف حق املوارنة ،لكن
الدروز تصاحلوا معهم وينبغي ان ال يفرتقا،
قلت له ان الدروز اوال ثم املوارنة ،الن الدروز
سبقوا املوارنة اىل لبنان وهم االصل فيه.
صحيح ان هناك دروزا يف سوريا واسرائيل،
لكن وجودهم السياسي الفعلي هنا يف لبنان.
قلت ايضا للسيد حسن نصراهلل قبل سنوات
ان عليه ان يكون حريصا على املوارنة ألن
ال لبنان من دون موارنة .عندما يكون فيه
موارنة يصبح لبنان ،وعندئذ يكون وطن
الشيعة ايضًا ألن ال شيعة يف العامل العربي
سوى هنا .االرثوذكس والكاثوليك سوريو
ّ
السنة فظلوا لسنوات طويلة
اجلذور .اما
يتقبلون الكيان اللبناني .من دون هذا
ال
ّ
اللبنان يصبح حزب
اهلل عصابة .قلت
له ذلك فوافقين
الرأي».
لكن َمن يصنع
اليوم؟
الرئاسة
ا ملسيحيو ن ،
املسلمون ،اخلارج؟
«الوضع
يعقب:

اسرائيل تعيش
مآزق
موجعة وليست أقل
انهياراً من العرب
وأنظمتهم وكل
املنطقة تتفكك

اليوم خمتلف للغاية عن السابق يف ادارة
ّ
للسنة
انتخابات الرئاسة .يف ما مضى كانت
اليد الطوىل يف انتخاب الرئيس املاروني
للجمهورية ،ومل يكن هذا االمر مثار جدل
او تشكيك .كان الشيعة على هامش احلياة
ّ
بالسنة ،ويف
السياسية وقليلي التأثري قياسا
بعض االحيان ال دور هلم حتى .كانت هناك
حكومات تؤلف بال وزير شيعي اكثر من مرة،
وانتخاب رئيس اجمللس الشيعي سنة فسنة
كان يضعه اسري رضى رئيس اجلمهورية عليه
بسبب تأثريه على االكثرية النيابية .كذلك حال
الشيعة يف الوظائف العامة .هذا الوضع تغري
متامًا اليوم وانقلب رأسًا على عقب .اصبح
الشيعة يف قلب املعادلة وطرفًا قويًا مؤثرًا
ال ميكن جتاهله ،بل ال بد من الوقوف على
ارادته .انتبه :حزب اهلل هو ممثل الشيعة.
حزب اهلل لبناني ،ال هو ايراني وال سوى ذلك
مما يقولون .ليس يف االمكان اهماله .قد
يكون العماد عون عندما حتالف مع الشيعة،
وحزب اهلل حتديدا ،قطع نصف الطريق اىل
ّ
السنة .يف
الرئاسة .يبقى النصف اآلخر مع
السنوات االخرية مل يعد هناك مسلمون كما
يف العقود املاضية ،بل سنيّ وشيعي .سنيّ
وشيعي ال يساويان مسلمًا كما من ذي قبل.
بل السنيّ هو السنيّ والشيعي هو الشيعي.
هذا هو واقع ازمات اقليمية يف املنطقة
تسببت بوجود نزاع سنيّ ــــ شيعي .اليوم
هناك توازن هائل بني الفريقني يف لبنان،
ما يعين احلاجة اىل توافق سنيّ ــــ شيعي
على كل االستحقاقات وخصوصا انتخابات
الرئاسة .من دون هذا التوافق سيكون صعبا
حصوهلا».

دار الفتوى :شطب أنصار قباني من لوائح
الشطب
آمال خليل
الكيدية السياسية من مرتاس عائشة بكار
مستمرة .آخر فصوهلا ،إصدار لوائح شطب يف
دار الفتوى خالية من غري األصدقاء واملؤيدين،
وال سيما أعضاء اجمللس الشرعي املستقيل
ومفيت املناطق الذين كلفهم املفيت السابق حممد
رشيد قباني الذي ميثل اليوم يف جلسة يف إطار
دعوى «هدر األموال» يف الدار
تنتهي اليوم مهلة االعرتاض اليت منحتها املديرية
العامة لألوقاف اإلسالمية يف دار الفتوى على
لوائح الشطب اليت وزعتها ،متهيدًا النتخابات
اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى واجملالس
اإلدارية لألوقاف يف بريوت واحملافظات اللبنانية
ولوائح الشطب النتخابات املفتني يف املناطق،
وذلك وفقًا للفقرة (ب) من املادة  12من
املرسوم االشرتاعي  ،1955/18حسب األصول يف
مركز املديرية يف بريوت ويف الدوائر الوقفية
يف املناطق .ودعت املديرية كل من مل يرد امسه
أو يقتضي تصحيح امسه يف هذه اللوائح ،إىل
تقديم اعرتاض خطي يف مقرها.
مخسة من أعضاء اجمللس الشرعي املستقيل
استجابوا وقدموا يوم الثالثاء الفائت اعرتاضهم،
منهم نائب رئيس اجمللس ماهر صقال ومفيت
صيدا املكلف الشيخ أمحد نصار وعمر مكاوي
مثلوا األعضاء االثنني والثالثني الذين أسقطوا
من اللوائح ،يف مقابل إيراد أمساء أعضاء اجمللس
الشرعي املنتهية واليته برئاسة عمر مسقاوي.
علمًا بأن من أساسيات بنود املبادرة املصرية
اليت أنهت أزمة دار الفتوى بني املفيت السابق
الشيخ حممد رشيد قباني من جهة وتيار املستقبل
من جهة أخرى ،استقالة اجمللسني الشرعيني،
جملس قباني وجملس مسقاوي .وفيما التزم
جملس قباني االستقالة يف اليوم األخري من
واليته منتصف أيلول املقبل ،ختلف جملس
مسقاوي عن القيام باملثل قبل أن مينحه الشرعية
مفيت اجلمهورية املعني الشيخ عبد اللطيف دريان
ويشارك يف جلساته.
وكيل املعرتضني ،عضو اجمللس الشرعي
املستقيل ،احملامي فايز إيعالي أوضح يف
مرده أسباب
اتصال مع «األخبار» أن االعرتاض
ّ
عدة ،منها تضمن لوائح الشطب أمساء أعضاء
مدد لنفسه بصورة غري
جملس مسقاوي الذي ّ
شرعية حبضور  19عضوًا من أصل  ،39خبالف
ما ينص عليه املرسوم االشرتاعي رقم  .18ويف
حني أن الدستور ينص على دورية االنتخابات،
ال يزال اجمللس ميدد واليته تلقائيًا ،برغم أن
التمديد يعود إىل اهليئة الناخبة وال ميدد األعضاء
ألنفسهم بأنفسهم .أما االعرتاض الثاني ،حبسب
إيعالي ،فيشمل تغييب أمساء مفيت املناطق
الذين كلفهم قباني قبل أكثر من عام من انتهاء
واليته واستبداهلم باملفتني الذين عزهلم .على
سبيل املثال ،يرد اسم الشيخ أمحد نصار كإمام
مسجد وليس كمفت مكلف ،فيما يرد اسم الشيخ
ٍ
بأن قباني
سليم سوسان
كمفت لصيدا .علمًا ّ
مل جيدد له بعد انتهاء واليته .يف بعلبك أيضًا،
ورد اسم الشيخ خالد صلح الذي كان قباني
قد استبدله بالشيخ أمين الرفاعي .إشارة إىل
أن دريان كان قد ألغى تكاليف قباني وأعاد
مفيت املناطق املعزولني إىل مناصبهم السابقة.
ومن أسباب االعرتاض ،عدم شرعية اهليئة الناخبة
احلالية «اليت انتخبت بالتالي مفتيًا غري شرعي»،
يقول إيعالي .وحول عدم ورود اسم املفيت
قباني ،أوضح إيعالي أن املرسوم رقم  18ال
يشمل مفيت اجلمهورية السابق باهليئة الناخبة.
وإن كان يشمل القضاة الشرعيني السابقني،
فإن قباني مل يعد قاضيًا شرعيًا مذ صار مفتيًا
للجمهورية.
يف ظل األداء الكيدي واإللغائي الذي ميارسه
فريق الرئيس فؤاد السنيورة ،يرجح إيعالي
ترد املديرية االعرتاض املقدم .لكنه توعد
أن
ّ
بتقدميه أمام القضاء املدني لثقته بأن تقديم
طعن أمام جملس شورى الدولة لن جيدي ،بالنظر
إىل الطعون اليت قدمها قباني وعدد من املفتني
ضد جملس مسقاوي وقراراته.
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مقاالت وتحقيقات

نزاع املصارف مع مؤسسة اإلسكان :احبثوا عن أرباح «التأمني»!
محمد وهبة
ال تكاد األزمة بني املؤسسة العامة لإلسكان
واملصارف تنحسر ،حتى تنفجر جمددًا .فلم
متض أيام على إعالن األمني جلمعية املصارف
مكرم صادر نهاية األزمة واعتبارها «غيمة
صيف عابرة» ،بعد حصول املؤسسة على
سلفة خزينة بقيمة  40مليار لرية ،حتى طلبت
مجعية املصارف توجيهات حاكم مصرف لبنان
«كي ال تبقى أسرية سلف اخلزينة» .املطلعون
ّ
على ملفات «األزمة»
يشكون أن مصدرها
يكمن يف سعي
املؤسسة للتخفيف من قيمة
ّ
عقود التأمني املفروضة من املصارف على
الزبائن بنسبة تصل إىل .%30
يف  5شباط املاضي ،عقد وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس مؤمترًا صحافيًا
حبضور األمني العام جلمعية مصارف لبنان
مكرم صادر ورئيس جملس اإلدارة املدير
العام للمؤسسة العامة لإلسكان روني حلود.
حينها مت اعالن نهاية األزمة اليت نشأت بني
املصارف واملؤسسة .قال صادر إن «%95
من املشاكل اليت كانت موجودة ّ
حلت مبجرد
ّ
تسلم الوزير درباس مهماته الوزارية
وتسلم
رئيس جملس اإلدارة اجلديد للمؤسسة مهماته
أيضًا ،وال يسعين سوى تقدير اجلهود اليت
بذلتها وزارة املال لتوفري املستحقات املالية
للمؤسسة ،وهي حقوق هلا قبل أن يرتتب
عليها أي دين للمصارف اللبنانية».
وأشار صادر إىل أن «ما قام بيننا وبني
املؤسسة جمرد غيمة صيف ،فاملصارف ماضية
يف مشاريع اإلقراض ،والتأخري احلاصل يف
عام  2014لن يتكرر مرة أخرى .يف حساباتنا
ان ما يرتتب على املؤسسة من فوائد يقارب
 226مليار لرية سنويًا ،فإذا حصلت املؤسسة
على كل ما أعلن اليوم فإن األمور ماشية
وستكون وافية ملواجهة ما يرتتب على
املؤسسة لعام .»2015
بعد حنو مثانية أيام ،أي يف  13شباط ُعقد
اللقاء الشهري يف مصرف لبنان بني جملس
إدارة مجعية املصارف وحاكم مصرف لبنان
رياض سالمة حبضور نواب احلاكم وجلنة الرقابة
على املصارف .يف هذا االجتماع طلبت اجلمعية
توجيهات سالمة «كي ال تبقى املصارف أسرية
قر أو قد ُترفض ،كما هو
سلف اخلزينة ،قد ُت ّ
حاصل مع سلفة الـ 40مليار لرية املستحقة
للمصارف على املؤسسة عن عام  2014وغري
املسددة حتى تارخيه ،رغم توافق وزيري
املال والشؤون االجتماعية عليها» .وحبسب
رد على املصارف
حمضر االجتماع ،فإن سالمة ّ
ّ
«تسلم كتاب اجلمعية الذي
باالشارة إىل أنه
يقرتح ح ًال للمحفظة القائمة بني املؤسسة
العامة واملصارف ،يتضمن استمرار الدعم
للمرحلة الثانية من هذه القروض مقابل إبقاء
الفوائد املتدنية للمقرتضني» ،وأوضح أنه
أحال «املوضوع على جلنة خمتصة لدراسته،
وأنه سيحيله على اجمللس املركزي خالل
أسبوع ليتخذ القرار املناسب».

اختالل التوازن املالي

هذه املواقف تعيد النقاش إىل نقطة البداية
يف شأن آلية منح القروض اإلسكانية عرب
املؤسسة العامة لإلسكان .ففي الواقع ،إن
اآللية املتبعة تقسم القرض السكين إىل
فرتتني زمنيتني متساويتني؛ يف الفرتة
األوىل يدفع املقرتض (للمصرف) القسط
الشهري من أصل قيمة القرض (من دون
الفوائد) وكلفة التأمني .ويف هذه الفرتة
تقتطع املؤسسة نسبة  %10من أصل القرض،
وتدفع للمصرف الفوائد املرتتبة على القرض.
ويف الفرتة الثانية يدفع املقرتض للمؤسسة
املبالغ اليت سددتها عنه بعد حسم املبلغ الذي

لذلك ،بدت شكوى املصارف أمام حاكم
مصرف لبنان ومطالبته بدعم قروض املرحلة
الثانية «ليس هلما أساس قوي الن املصارف
ستحصل على أمواهلا املستحقة مضافًا إليها
فوائد التأخري ،وبالتالي ال يوجب هذا األمر
أن تطلب مجعية املصارف من جملس إدارة
املؤسسة العامة لإلسكان ومن مديرها العام
إعادة النظر بصيغة العالقة» ،كما يقول
مصدر مطلع ،ال بل إن األمر «ينطوي على
قصة ثانية».
ّ

قصّة التأمني على الحياة

جمعية املصارف ال تريد أن تبقى رهينة سلف الخزينة (مروان طحطح)
اقتطعته ،أي نسبة الـ %10من أصل القرض،
ويضاف إليها فائدة نسبتها .%3هكذا يكون
املبلغ املقتطع ملصلحة املؤسسة من أصل
القرض هو أهم مصدر لتمويل هذه اآللية.
ر
أما املصدر الثاني املهم فهو اسرتداد املبالغ
اليت سددتها املؤسسة عن املقرتض يف الفرتة
االوىل مع الفائدة عليها .إال أن التباعد الزمين
بني مصادر التمويل (اقتطاع  %10يبدأ فورًا
مع القرض ،لكن استحقاقات الفرتة الثانية
قد متتد إىل ما بعد  15سنة) يغرق املؤسسة
بعجز السيولة نسبيًا.
هكذا غرقت املؤسسة بعجز ظهر يف حزيران
 2014بقيمة  45مليار لرية ،ثم استحصلت
املؤسسة على سلفة خزينة بقيمة  30مليار
لرية لتسديد املستحقات .غري أن اختالل
التوازن املالي
استمر وبدأت املصارف تنظر
ّ
إىل العجز املرتقب يف األعوام املقبلة بعدما
تبينّ هلا أن النتيجة املالية مع املؤسسة عام
 2014تبلغ عجزًا قيمته  33مليار لرية ،ما دفع
املؤسسة إىل االستحصل على سلفة خزينة
ثانية بقيمة  40مليار لرية.
املشكلة يف السلفة األخرية ،أن مرسوم
إقرارها حيتاج إىل تواقيع كل الوزراء باعتبارهم
ميارسون صالحيات رئيس اجلمهورية .لكن
اخلالف السياسي على آلية العمل احلكومي يف
ظل غياب رئيس اجلمهورية دفع بعض الوزراء
إىل االمتناع عن توقيع املرسوم وبينهم وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس .وال يزال
مشروع املرسوم عالقًا ،حتى اآلن ،يف انتظار
ّ
إجياد
حل آللية ممارسة صالحيات رئيس
اجلمهورية.

املصارف «رهينة»!

هل يعين هذا األمر أن املصارف وجدت نفسها
رهينة سلف اخلزينة؟ هل طرحت املصارف
إعادة النظر بصيغة التعاون مع مؤسسة
اإلسكان بناء على هذه التطورات اليت مل تكن
حمسوبة؟ هل فع ًال يتطلب هذا الوضع إعادة
البحث يف مصادر متويل املؤسسة العامة
لإلسكان؟

تشري كل هذه التطورات إىل أن املصارف
تتوجس من العجز املالي يف مؤسسة اإلسكان
الذي جيعلها أسرية سلف اخلزينة ،أي أسرية
ادارة وزارة املال ،علمًا أن وزير املال علي
حسن خليل عمل على إصدار مرسوم الـ40
مليار لرية ،وأوعز إىل اجلهات املختصة يف
وزارة املال جلدولة سلفة ثانية يف نيسان
املقبل بقيمة  40مليار لرية من أجل حتويل
املبالغ الالزمة إىل مؤسسة اإلسكان لتسدد
مستحقات املصارف .غري أن املعطيات
املتداولة يف أروقة املؤسسة العامة لإلسكان
تشري إىل أنه طيلة فرتة األزمة ،وما قبلها،
كان البحث جاريًا عن حلول ملصادر التمويل.
فقد اكتشف املدير العام السابق للمؤسسة،
حممد يونس ،أن عائدات ضريبة التعمري اليت
تعد من حقوق املؤسسة ومن أكرب مصادر
ّ
إيراداتها ليست مدرجة يف موازنة املؤسسة
ومل تكن
حتوهلا وزارة املال اليها ،فطالبها
ّ
بها .وقد برزت مؤشرات تشري إىل أن قيمة
املبالغ املرتاكمة تتجاوز  400مليار لرية ،وهو
ما يعين انتشال املؤسسة من عجزها وحتويله
إىل فائض .وما حصل يومها ،أي عام ،2011
أن وزارة املال كانت تعاني من مشاكل
يف السيولة ،فادعت أن املبالغ املستحقة
للمؤسسة سقطت مبرور الزمن الرباعي.
أخذت إدارة املؤسسة القضية يف اجتاه
خمتلف ،واستصدرت رأيًا من ديوان احملاسبة
يف  30تشرين األول  2012يؤكد أن هذه
املبالغ هي من حق املؤسسة وأنها «ال
ختضع ملرور الزمن الرباعي باعتبارها حبكم
األمانات تستوفيها الدولة ملصلحة املؤسسة
وبالتالي ختضع ملرور الزمن العشري ما مل
تتم املطالبة بها قبل انقضاء هذه املدة».
قررت املؤسسة أن تدرج
وعلى هذا األساس ّ
عائدات ضريبة التعمري يف موازنتها .وعندما
صرح صادر يف  5شباط أن األزمة هي «غيمة
ّ
صيف عابرة» كانت اجلمعية على اطالع بأن
هذه العائدات ستعكس وضعية املؤسسة
املالية ،وبالتالي فإن عودة التوازن املالي
إىل حسابات املؤسسة باتت واقعة حكمًا.

قصة التأمني على
القصة الثانية هي
هذه
ّ
ّ
مبالغ املرحلة الثانية .ففي أيام وزير الشؤون
االجتماعية (وزير الصحة احلالي) وائل أبو
فاعور ،اقرتحت إدارة مؤسسة اإلسكان
أن جيري تلزيم التأمني على مبالغ املرحلة
الثانية من القروض يف مناقصة علنية .وقد
استشاطت املصارف غضبًا من هذه اخلطوة
ألنها ستخسر جزءًا من األرباح اليت
تدرها
ّ
عليها بوالص التأمني اليت تصدرها الشركات
اململوكة من املصارف نفسها للزبائن.
فاملعروف أن التأمني على القرض السكين له
وجهان؛ األول هو رهن املسكن ملصلحة اجلهة
املقرضة ،والثاني هو بوليصتا تأمني على
احلياة وعلى احلريق ملصلحة اجلهة املقرضة
أيضًا .وهذا النوع من الضمانات هو استدراك
لوفاة املقرتض اليت متنعه من سداد القرض.
وقد جرت العادة بني املصارف ،أن تفرض
على الزبائن بوالص التأمني الصادرة من
الشركات اململوكة منها أو تلك اليت تتعامل
معها وهي ترفض سريعًا أي بوليصة تأمني
من أي شركة ثانية .البوالص الصادرة تغطي
كامل الفرتتني الزمنيتني للقرض ،أي املرحلة
األوىل والثانية ،لكنها تسدد بكاملها خالل
املرحلة األوىل من القرض.
بالنسبة إىل مؤسسة اإلسكان ،فإن املرحلة
الثانية من القرض حيث تستويف من الزبائن
ما دفعته عنهم من قيمة الفوائد ،هي مبالغ
باتت يف ملكيتها وميكنها أن تؤمن عليها بد ً
ال
من املقرتضني .الدراسات اليت أجريت لدى
املؤسسة تشري إىل أن قيمة بوالص التأمني
ّ
ستنخفض بنسبة ال
تقل عن  %25وقد يصل
االخنفاض إىل  ،%30فعلى سبيل املثال إن
قرضًا بقيمة  250مليون لرية لشخص بعمر
 35سنة يتطلب بوليصة ال تقل قيمتها عن
 30مليون لرية ،ويف حال تولي املؤسسة
العامة لإلسكان تلزيم التأمني على األموال عرب
املناقصات ،فإن قيمة البوليصة قد تنخفض
إىل حنو  20مليون لرية .اخنفاض السعر
سينعكس سلبًا على أرباح شركات التأمني
اململوكة من املصارف أو تلك املتعاقدة
معها.
ما حصل الحقًا ،هو أن املصارف كانت
أقوى من املؤسسة ،إذ امتنع وزراء الشؤون
االجتماعية املتعاقبني عن إجراء تلزيم مناقصة
التأمني .وكان الفتًا أنه يف إحدى الزيارات
إىل قصر بعبدا يف حماولة لتسويق عملية
وجه رئيس اجلمهورية السابق ميشال
التلزيمّ ،
سليمان سؤا ً
ال إىل الوزير وائل أبو فاعور
وجملس إدارة املؤسسة :هل تقبل املصارف
بهذا األمر؟
يف هذا الوقت ،اندفعت املصارف حنو
«التشدد» يف العالقة مع مؤسسة اإلسكان
وبدأت ترتجم رغبتها يف عدم «التساهل» مع
املؤسسة ،أي أنها مل تعد تريد االنتظار حتى
تقبض مستحقاتها بل تريدها فورًا «وباتت
متارس هذا الضغط من أجل حرف األنظار عن
قصة التأمني على احلياة» ،يقول املصدر.
ّ
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
موقوف للمطلوب أسامة منصور« :شو بدك تعمل خليفة
عليّي؟»

«العسكرية» حتاكم متهمني بإلقاء قنابل يف طرابلس

تربأ املوقوف بالل ع .من تهمة «قائد حمور» ،خالل «أحداث
طرابلس» ،على الرغم من أن «صيته» قد سبقه اىل قاعة احملكمة
العسكرية بسبب «شهرته» يف عمليات إلقاء قنابل وأصابع ديناميت
بهدف تعكري األجواء يف طرابلس ،فلم يتنصل من هذه التهمة كونه
كان يفعل ذلك حتت تأثري املخدر والكحول ،فكان يشرتي القنابل
من وائل يوسف امللقب بـ»أبو املدارس» الذي قضى قبل حنو
عشرة أيام يف خميم البداوي مبداهمة للقوى األمنية وذلك مقابل
مخسني ألف لرية للقنبلة الواحدة.
واعرتف بالل برميه  3أو  4قنابل يف منطقيت التبانة وشارع سوريا،
وكان يقدم على ذلك أثناء الليل من دون أن يصيب أحدًا ،نافيًا
صوب حنوه هذه
لقبه بـ»أبو منصور»
ّ
أن يكون قائد حمور ،إمنا ّ
التهمة ،فيما أن قائد احملور هو املطلوب أسامة منصور الذي كان
ينهيه عن احتساء اخلمرة ،إىل أن ضاق بالل ذرعًا به وأقدم على
إطالق النار عليه قائ ًال له« :شو بدك تعمل خليفة عليي».
واوضح بالل انه سلم نفسه تلقائيًا اىل اجليش اللبناني ،وهو
حوكم امس امام احملكمة مع كل من املوقوفني امحد ح .ومدحت ح.
واملخلى سبيله عمر ح .فيما حوكم حسني ص .غيابيًا بتهمة تأليفهم
عصابة تهدف اىل النيل من سلطة الدولة وهيبتها وارتكاب اجلنايا
على الناس واالموال واقتناء متفجرات واستعماهلا بقصد القيام
بأعمال ارهابية وحيازة اسلحة حربية من دون ترخيص.
واصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حكمها
الذي قضى بسجن بالل ع .مدى سنتني وإلزامه بتقديم بندقية
حربية ،فيما ُحكم على عمر أ .وأمحد ح .وفرح أ .بالسجن مدة سنة
وإلزامهم بتقديم بندقية حربية .وأنزلت احملكمة عقوبة األشغال
الشاقة مدة  15عامًا باملتهم الفار حسني ص .وجتريده من حقوقه
املدنية.
وباستجواب املتهم عمر ح .حبضور وكيله احملامي هادي املصري
تراجع عن اعرتافاته السابقة بسبب تعرضه للضرب ،وافاد انه ميلك
حم ًال للحالقة يف ساحة النجمة يف طرابلس .وسئل عن املتهم الفار
حسني ص .فأفاد انه ادىل بامسه يف التحقيق االولي حتت الضرب
لكنه ال يعرفه ،نافيًا ان يكون االخري قد نقده بني  20و 50الف
لرية عن كل قنبلة يقوم برميها .كما انكر عالقته بأحداث طرابلس،
موضحًا بأنه تعرف على بالل ع .يف السجن ،اما املتهم امحد ح .فال
يعرفه ،فيما املوقوف مدحت ح .شقيقه.
وباستجواب امحد ح .حبضور وكيليه احملاميني صليبا احلاج وفاديا
شديد ،تراجع بدوره عن اقواله االولية وقال انه تعرف على
املتهمني اآلخرين يف السجن ،وبأنه ال حيمل السالح وهو يعمل يف
مرفأ بريوت .وسئل عن تهمة رميه القنابل فقال بأنه ال يعرف حتى
شكل القنبلة ،نافيًا ان يكون بالل ع .قد زوده بها .وعن حادثة
رميه قنبلة على سيارة املدعو حسن ن .خلالفات شخصية نفى امحد
ح .معرفته به.
واستجوبت احملكمة املتهم مدحت ح .حبضور وكيله احملامي انطوان
نعمة ،فأوضح بأنه كان يعمل يف حمل لبيع اجملوهرات ،وبعد أن
طرد عمل على عربة لبيع العصري .وردًا على سؤال أفاد بأنه ال
تعرف عليه يف السجن ،إمنا كان يسمع به على
يعرف بالل ع .وقد ّ
أنه «بالل ابو منصور».
سئل :مبا كان بالل «مشهورًا» ،فأجاب :بالفيديو الذي صوره عن
رفعت عيد والنظام السوري.
سئل :أمل يكن قائدًا حملور مثل زياد صاحل (علوكي) وسعد
املصري ،فأجاب :هؤالء «كنادر» حماور وخربو الدني.
وسئل :هل تقول ذلك بوجههما ،فأجاب :كال.
ونفى مدحة ح .تسلمه من بالل اي قنبلة جمددًا تأكيده على أنه
ال يعرفه.
وأخريًا استجوبت احملكمة بالل ع .حبضور وكيلته احملامية تهاني
قمح فنفى معرفته بباقي املتهمني قائ ًال« :أنا زملي ما دخلين
بالسلفيني ،وأتعاطى دواء خمدرًا (ليفوتريل) مبوجب وصفة
طبية».
وعن التهمة املسندة إليه ،قال بالل« :عندما أطلق القنابل ،أكون
يف حال سكر شديد ،وكان حبوزتي مسدس كنت أطلق منه النار
وقد ضبط» .وأضاف« :أنا أرمي قنابل وليس ديناميت وكنت
أشرتي الواحدة منها مببلغ  50ألف لرية من خميم البداوي».
وتوجه بالل لرئيس احملكمة قائ ًال« :إسأل عن بالل فال أحد يعرفين،
إمنا أنا معروف بأبو منصور ،ولست قائد حمور ،أسامة منصور
املعروف بأبو عمر منصور هو قائد حمور ،وجاري ،وسبق أن أطلقت
النار عليه بعد أن حاول ثنيي عن احتساء اخلمر ،وقلت له« :شو
عليي» .وأوضح بالل أنه كان يشرتي القنابل من
ّ
بدك تعمل خليفة ّ
عند «أبو املدارس» يف خميم البداوي مببلغ  50ألفًا وكنت أتقاضى
يوميًا مبلغًا مماث ًال يف عملي لدى حمل صريفة.
وعن محله شبانًا على رمي قنابل وأصابع ديناميت بهدف تعكري
األجواء ،وما إذا كانت جهة أو قائد حمور دفعه لذلك أجاب بالل:
«السكران بيعمل كل شي».

أضاف :اسأل عين ،فالكل يعلم أني احتسي اخلمرة يوميًا ،وكل
فرتة أشرتي قنبلة ،وأنا رميت  3أو  4قنابل فقط يف التبانة وشارع
سوريا .وذلك أثناء الليل كي ال أؤذي أحدًا.
سئل :ولكنك رميتها مبراحل يكون فيها اجليش على استعداد
للدخول اىل املنطقة فأجاب :عندما دخل اجليش مبوجب اخلطة
األمنية ّ
سلمت نفسي .أضاف :كل يوم ترمى  500قنبلة يف التبانة،
ُ
وأتهم بذلك.
وعما إذا كان «زياد علوكي» يوزع قنابل «علوكية» أجاب :أمسع
أشرت.
بهذه القنابل امنا مل أستلم منه واحدة ،ومل
ِ
وتابع بالل يقول :أنا كنت أقصد أبو املدارس يف البداوي وأشرتي
أشرت منه «أعوذ باهلل»،
منه القنابل وكان لديه حشيشة إمنا مل
ِ
وكنت أتناول  3حبوب ليفوتريل يف اليوم الواحد.
وترافع ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين فطلب ادانة
املتهمني مع التشديد ،معتربًا ان َم ْن يضع نفسه حتت تأثري
املخدر ال يستفيد من العقوبة املخففة .أما وكالء املتهمني فطلبوا
ملوكليهم كف التعقبات وإال الرباءة واستطرادًا منحهم أسبابًا
ختفيفية باالكتفاء مبدة توقيفهم ،كما طلب املتهمون يف كالمهم
األخري الرباءة.

خمدرات «متنوّعة» بسيارة فتاة يف الشياح

اعرتفت ن.أ .أن املخدرات اليت ضبطت بسيارتها وهي من نوع
اهلريويني والكوكايني واحلشيشة ،محلتها من بريتال اىل بريوت
بغية تسليمها الحد املروجني ،وبالتحقيق معها اعرتفت بأمساء عدد
من املروجني واملتعاطني.
وكانت دورية تابعة لقوى األمن الداخلي اوقفت املتهمة يف حملة
الشياح ،وبتفتيش سيارتها عثر على  61غرامًا من مادة بودرة
اهلريويني موضبة داخل  20ظرفًا من النايلون ،وقطعة من مادة
حشيشة الكيف زنتها  19غرامًا و 8غرامات من مادة باز الكوكايني
و 41غرامًا من مادة بودرة الكوكايني موضبة داخل مظروفني من
النايلون.
وبالتحقيق معها من قبل مكتب قسم مكافحة االرهاب واجلرائم
اهلامة ،ادلت انها استحصلت على مادة اهلريويني من عيسى ط.
يف بريتال الذي طلب منها تسليمها اىل احد املروجني يف بريوت
لقاء مبلغ من املال ،مضيفة ان شخصًا برفقة عيسى زودها بقطعة
حشيشة الكيف بناء لطلبها وانها استحصلت على الستة مظاريف
املوضبة بداخلها مادة الكوكايني من املدعو مجيل يف بريتال .وقد
اكدت انها تتعاطى مادة الكوكايني وأن املتهم علي أ.م .اعطى
فتاة  4غرامات من هذه املادة.
وبالتحقيق معها من قبل مكتب مكافحة املخدرات املركزي ،كررت
مضمون افادتها األولية مدلية انها تعرف فتاتني تتعاطيان معًا
مادة اهلريويني.
وتبني من مضمون الرسائل املخزنة يف ذاكرة اهلاتف اخللوي العائد
الحدى الفتيات انها «بانتظار عودة املتهمة من بريتال لتستحصل
مع اخرى على حاجتهما من املخدرات منها».
ويف التحقيقات االستنطاقية اعرتفت املتهمة ن.أ .بإقدامها على
تعاطي املخدرات ،امنا انكرت اقدامها على تروجيها ،مدلية ان ما
ورد يف افادتها االولية جاء نتيجة تعرضها للضرب والتعذيب،
مضيفة انها استحصلت على املخدرات من فتاة .واقرت االخرية
بإقدامها على تعاطي املخدرات من نوع اهلريويني اليت تشرتيها
من علي أ.م.
أما الفتاة االخرى فأنكرت يف التحقيقات االستنطاقية اقدامها على
تعاطي املخدرات.
وانزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري
خوري ،عقوبة السجن لثالثة اشهر بالفتيات اللواتي يتعاطني
املخدرات وتغريم كل منهن ثالثة ماليني لرية وختفيفها باستبدال
عقوبة احلبس بالغرامة ،فيما متت حماكمة املتهمة وآخرين فارين يف
وقت سابق.

جرحى حبوادث سري

أصيب  3أشخاص برضوض وكسور بانقالب سيارتهم يف
بلدة بيت جيدة  -عاصون يف الضنية ،يف أحد البساتني على
جانب الطريق الرئيسية اليت تربط الضنية بطرابلس .ومت إسعاف
املصابني ،من قبل عناصر الصليب األمحر قبل ان ينقلوا إىل
مستشفى الضنية احلكومي للمعاجلة.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط ثالثة جرحى نتيجة
تصادم بني سيارتني على طريق ذوق مصبح باجتاه جعيتا نقلوا
إىل مستشفى سان جورج للمعاجلة.
كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة حادث تصادم بني سيارتني
على أوتوسرتاد الضبية باجتاه النقاش ،وجريح بانقالب سيارة على
أوتوسرتاد األسد باجتاه املطار.

توقيف  27بينهم مزورو مستندات سفر

أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام اثنني
وعشرين شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية .وثالثة
أشخاص جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام اإلقامة ،وشخصني جبرم
االحتيال وتهريب اشخاص عرب طرق غري شرعية.

وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل القضاء
املختص.

..وعصابة سرقة وسلب يف برج محود ـ النبعة

أوقفت إحدى دوريات مفرزة اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية يف حملة برج محود النبعة ،ك ًال من السوريني ز.ر .وأ.ب.
وج.ب ،.واللبنانيني م.ز .وش.ع.
وبالتحقيق معهم حبضور مندوب األحداث ،اعرتفوا بالقيام بعدة
عمليات نشل ،سرقة وسلب ضمن منطقيت برج محود وسد
البوشرية .كما تبني أن األخريين من أصحاب السوابق».

طفل ضحية اعتداء جنسي يف عكار

ادعى لدى خمفر العريضة حسن.ع من بلدة تلمعيان أن ولده
البالغ من العمر ثالث سنوات ونصف السنة قد تعرض العتداء
جنسي من قبل أحد األشخاص البالغني بالقرب من أحد املدارس
الرمسية .وقد كلف املدعي العام طبيبًا شرعيًا للكشف على الطفل،
ّ
وتولت سرية درك عكار التحقيق باحلادثة.

وهاب يقاضي قليالت وصربا

أعلن املكتب االعالمي لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
انه «كلف حماميه بتقديم شكوى ضد الصحايف حسن صربا ورنا
قليالت بسبب املعلومات الكاذبة اليت وردت يف جملة الشراع،
خاصة وأن رئيس احلزب ال يعرف قليالت ومل يلتق معها أو مع أحد
أفراد عائلتها يف يوم من األيام ،متحديًا اياها أن تربز أي مستند
يثبت أقواهلا».

توقيف مطلوب يف إيعات بـ 12مذكرة

متكنت مفرزة استقصاء البقاع يف وحدة الدرك اإلقليمي من
توقيف أحد املطلوبني للقضاء يف بلدة ايعات البقاعية ،ويدعى ح.ع
( 23عامًا) حبقه  12مذكرة عدلية جبرائم سلب بقوة السالح ،ترويج
خمدرات ،سرقة ،اسلحة وادخال ممنوعات اىل السجن .وضبط
حبوزته مسدس حربي وكمية من حشيشة الكيف.
وسلم املوقوف اىل الفصيلة املعنية إلجراء املقتضى القانوني
حبقه.

دهم بلدات يف زغرتا وتوقيف  20سورياً

دهمت دورية من اجليش ،بلدات إيعال ،مزيارة ،وزغرتا وأوقفت
عشرين سوريًا من دون أوراق ثبوتية.

توقيف مئات املطلوبني خالل أسبوع
اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه «ضمن
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي اعتبارا من 2015/2/25
ولغاية االربعاء يف  3اجلاري من توقيف  417شخصا ،وذلك
الرتكابهم أفعاال جرمية على كل األراضي اللبنانية ،ومطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
من جهة أخرى ،أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر كل من ر.ح (24
عامًا) وح.ع ( 27عامًا) جبرم خمدرات.

هدم منتجع خمالف للقانون على شاطئ اهلري

هدمت االجهزة االمنية وخمفر شكا البحري صباح أالربعاء منتجع
ناهد صاحل السياحي املخالف للقانون على شاطئ بلدة اهلري
الساحلية يف قضاء البرتون بواسطة اجلرافات.
وجاء قرار هدم املنتجع وهو منتجع صغري بناء على شكوى تقدم بها
رئيس جملس ادارة املؤسسة اللبنانية لالرسال بيار الضاهر الذي
ميلك عقارا حماذيا للمنتجع املشيد يف االمالك البحرية والذي كان
حيجب الواجهة البحرية عن عقار الضاهر.

عصابة ثالثية من رجال أمن ..مزعومني

ّ
ألف لبنانيان وفلسطيين عصابة سلب ومتكنوا من االستيالء على
أموال عدد من األشخاص ،عن طريق انتحال صفة رجال أمن
وتهديدهم بأسلحة حربية وسكاكني ،وقد متكنت األجهزة األمنية من
توقيف اثنني منهما هما علي.ح ( 20عامًا) والفلسطيين نوح.ع.ا
( 23عامًا) فيما ال يزال خضر.ف ( 33سنة) متواريًا.
وكان الثالثة يعمدون اىل سلب أموال املارة عن طريق انتحال
صفة رجال أمن ومن ثم تهديدهم مبسدسات حربية غري مرخصة
وبسكاكني ممنوعة وذلك يف أوقات خمتلفة من الليل والنهار.
وقد مت توقيف علي ونوح حيث اعرتفا بإقدامهما باالشرتاك مع
خضر على ارتكاب عدة عمليات سلب منها سلب عاملني سوريني
يف حملة طريق املطار وسلب راكيب سيارة يف حملة أوتوسرتاد
حافظ األسد مبلغ مخسني ألف لرية لبنانية ومخسمائة دوالر أمريكي
وسلب عامل سوري يف حملة الكوكودي وعاملني آخرين يف حملة
طريق املطار إضافة لعملية سلب يف حملة جونيه .وعاد علي ونوح
وأنكرا خالل استجوابهما صحة ما أسند إليهما ،زاعمني أن إفادتهما
األولية انتزعت منهما حتت تأثري الضرب والتعذيب.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران عقوبة السجن من
 3أعوام إىل  15للمدعى عليهم الثالثة وأحاهلم أمام حمكمة اجلنايات
للمحاكمة.
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اسرتاليا

اململكة العربية السعودية تقدم مليون دوالر للمتحف االسالمي يف اسرتاليا
العربية
اململكة
قدمت
السعودية تربعًا ماليًا بقيمة
مليون دوالر دعمًا للمتحف
االسالمي يف اسرتاليا،
حيث قام السفري السعودي
لدى اسرتاليا ونيوزيالندا
االستاذ نبيل بن حممد
آل صاحل بتسليم شيكا
باملبلغ إىل رئيس املتحف
امحد الفاهور حبضور وزيرة
اخلارجية االسرتالية جولي
بيشوب .وذلك خالل احلفل
الذي اقيم مساء يوم
السبت  2015-2-28يف
مدينة ملبورن االسرتالية
مبناسبة مرور عام على
تاسيس املتحف
واكد السفري آل صاحل يف
كلمة القاها خالل احلفل ان
هذا التربع ياتي انطالقا
من مسؤوليات اململكة
واالسالمية
االنسانية
بكونها مهبط الوحي ومثوى
الرسول صلى اهلل عليه
وسلم وموطن اخلري جلميع
املسلمني ،كما انه ينبع من
ادراك اململكة وقيادتها
الرشيدة باهمية املساهمة
يف توفري الوسائل املعينة
الصحيح
الفهم
على
لالسالم ولدور املسلمني
وابراز جناحاتهم على اكثر

السفري آل صالح خالل مراسم تسليم املبلغ إىل رئيس املتحف احمد الفاهور بحضور وزيرة
الخارجية االسرتالية جولي بيشوب

من صعيد
 ،وتعزيز التسامح والقيم
والتعايش
اإلنسانية
األمم
بني
السلمي
والشعوب.
واشار السفري آل صاحل
اىل تتويج اململكة دورها
يف هذا اجملال بتاسيس
«مركز امللك عبد اهلل

بن عبد العزيز العاملي
للحوار بني أتباع األديان
والثقافات» يف العاصمة
النمساوية فيينا  ،ليكون
بذلك امللتقى الذي يسهل
بني
والتفاهم
احلوار
األديان والثقافات ويعزز
التعاون والتعايش وحيرتم
التنوع والعدالة والسالم.

ً
مبينا أن املساهمة اليت
قدمتها اململكة ستدعم
عمل املتحف على إظهار
احلضارة
خصائص
اإلسالمية وثقافتها اليت
تتميز بالتنوع وترتكز على
مبادئ التسامح والسالم .
ومثن السفري آل صاحل يف
ختام كلمته جبهود رئيس

واعضاء اهليئة املشرفة
على املتحف متمنيا ان يتم
متاحف اسالمية
افتتاح
اخرى يف مجيع الواليات
االسرتالية .
من جهتها شكرت وزيرة
اخلارجية االسرتالية اململكة
ملساهمتها يف دعم املتحف
االسالمي يف اسرتاليا،
مشيدة بالعالقات االجيابية
بني البلدين الصديقني.
بدوره رئيس املتحف امحد
الفاهور اثنى على الدور
البناء والفعال الذي يؤديه
احلرمني
خادم
سفري
الشريفني لدى اسرتاليا
نبيل بن حممد ال صاحل
يف تعزيز العالقات بني
اململكة واسرتاليا ودعم
اجلاليات املسلمة بشكل
عام  ،موجها شكره وامتنانه
اليت قدمتها
للمساهمة
اململكة للمتحف ،معتربا ان
ذلك يأتي يف اطار دورها
املعهود يف دعم اجلاليات
االسالمية وتعزيز حضورها
يف اسرتاليا والعامل .
حضر احلفل وزيرة اخلارجية
االسرتالية جولي بيشوب
والرئيس الفخري للمتحف
وزعيم
الفاهور،
امحد
االسرتالية
املعارضة

الفيدرالي بيل شورتن
ووزير التعددية احلضارية
يف والية فيكتوريا روبن
سكوت وحشد من النواب
وسفراء
والشخصيات
الدول العربية واالسالمية
املعتمدين لدى اسرتاليا.
يذكر انه جرى خالل احلفل
االعالن عن تفديم تربعا
باسم احلكومة االسرتالية
الفيدرالية بقيمة  500الف
دوالر ليصبح حجم التربعات
احلكومة
قدمتها
اليت
الفيدرالية للمتحف مبليوني
دوالر ،كما جرى االعالن
عن تقديم تربعا اخر باسم
حكومة والية فيكتوريا
بقيمة  450الف دوالر
ليصبح قيمة التربعات اليت
قدمتها حكومة فيكتوريا
 950الف دوالر
جتدر االشارة ان املتحف
ابوابه
فتح
قد
كان
الستقبال الزوار يف مدينة
يف
ملبورن األسرتالية
 28فرباير  ، 2014كما
كان األمني العام السابق
ملنظمة التعاون اإلسالمي
أكمل الدين إحسان أوغلو
قد وضع حجر األساس
إلقامتة يف شهر مايو
.2012

Saudi Arabia donates $1 million to the Islamic museum of Australia
knowledge in Islam and being open to learn new ideas
from others. He concluded
his address by sending his
well wishes to the Museum
and expressing his aspirations to see similar projects established across
Australia.
The dinner was also attended by the Hon. Bill Shorten,
Leader of the Australian
Labor Party, the Hon. Ed
Husic MP, the Hon. Robin
Scott Minister for Multicultural Affairs and Finance in
the state of Victoria , Mrs
Maysaa Fahour, Chairperson of the Islamic Museum
of Australia along with
many other delegates.
Caption for Photo: Ambassador Al Saleh, The Hon
Julie Bishop and Ahmed
Fahour welcome the
Kingdom>s grant of $1 million to support the Islamic
Museum of Australia.
SUNDAY, 1 MARCH 2015
MEDIA CONTACT: Khodr
Saleh 0408221559

has a moral responsibility
to promote human values,
tolerance and peaceful coexistence,” Ambassador
Al Saleh said.
Commenting on the importance of promoting Islam>s
rich history the Ambassador stated “Islam is a faith
with a proud history of
making significant contributions to society, and humanity in general. Indeed it
also played a central role
in the renaissance and
European enlightenment.
It was Muslims who made
huge strides in the fields
of medicine, mathematics,
chemistry, astronomy, geography, education, and
agriculture, amongst many
”other fields.
The Ambassador invited
the attendees to further
their research into the
achievements of Muslim
heritage by reading the
book “1001 Islamic Inventions”. He also reiterated
the importance of seeking

lia is both a ‘valued’ and
‘valuable’ partner. As the
birthplace of Islam, the
Kingdom of Saudi Arabia

Museum.
“To us at the Embassay
of Saudi Arabia, the Islamic Museum of Austra-

King Salman Bin Abdulaziz
and also commended the
efforts of all those involved
in the establishment of the

The Ambassador of Saudi
Arabia in Australia Mr Nabil
Al Saleh has announced a
donation of $1 million on
behalf of the government
of the Kingdom of Saudi
Arabia to support the Islamic Museum of Australia
in Melbourne.
The Ambassador handed
the cheque of $1 million
to Mr Ahmed Fahour, the
Patron of the Islamic Museum, at the Islamic Museum
of Australia Annual Gala
Dinner in Melbourne held
on the 28th of February,
in the presence of the Hon.
Julie Bishop.
The Kingdom>s grant
would contribute towards
assisting the museum in
breaking down cultural
barriers and promoting social cohesion through art,
story sharing and community events.
In his address to the attendees,
Ambassador
Saleh conveyed the greetings of His Royal Highness
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مــقابلة

مرشح االحرار ملقعد أوبرن روني عويك لـ «اهلريالد»:
أناشد اجلالية منحي ثقتها يف االنتخابات النيابية ألكون صوتها واملدافع عنها يف الربملان

مرشح العمال مرشح استفزازي ألنه غريب عن املنطقة وسيكون يف حال فوزه نائبا عليها وليس هلا
يف أوبرن ولد ويف اوبرن نشأ وكرب ..فاز بعضوية مجلس بلديتها ثالث مرات ..تسلم منصب
نائب رئيس للمجلس البلدي لسنة وستة أشهر ومنصب رئيس ثالث مرات ..انه رئيس البلدية
مرشح حزب االحرار يف االنتخابات النيابية التي ستجري يف  28آذار الجاري السيد روني
عويك.
انتسب اىل حزب االحرار يف ستينات القرن املاضي اليمانه بمبادئه وقيمه ،وإلدراكه ان
االنسان ال يمكن ان يصل ويحقق ما يصبو اليه اال من خالل احد االحزاب الرئيسية الكبرية ،وألن
حزب االحرار يعمل ملصلحة البلد ككل وليس ملصلحة افراد او تنظيمات حسب قوله.
وقال السيد عويك ان حزب العمال أهمل مقعد أوبرن لعشرات السنني وهو يتعامل معه وكأنه
مقعد مضمون اي «عصفور يف اليد» ولهذا فهو لن يبذل اي جهد لكسبه واالحتفاظ به مما ينتج
عن ذلك اهمال يف خدمات البنية التحتية ومطالب السكان وغري ذلك.
وملاذا ترشح لالنتخابات النيابية قال مرشح االحرار السيد روني عويك ان حزب العمال
رشح شخصا غريبا عن املنطقة وال يعرف حاجاتها وال مطالب سكانها ،فأحسست ان ذلك
عمل استفزازي لسكان مقعد اوبرن عامة وللجالية خاصة ..فحزب العمال يعترب مقعد اوبرن آمنا
له ولهذا قام زعيم املعارضة لوك فولي بالرتشح فيه حتى يضمن فوزه يف االنتخابات النيابية
ولكنني على يقني ان سكان اوبرن والجالية سيخذلون حزب العمال النهم يعتربون ان مرشحه
ُفرض عليهم فرضا ،وبذلك فهو نائبا عليهم وليس نائبا لهم.
وتعهد السيد عويك يف حال فوزه باالنتخابات بتحسني باراماتا رود وتوسيع جسر ريجينتس
بارك وبناء مصعد ملحطة قطار برييلال والغاء الرسم املالي يف مواقف ركون السيارات يف
مستشفى اوبرن ،اضافة اىل تحسني املستشفيات واملدارس والبنى التحتية يف مقعد اوبرن.
وقال مرشح حزب االحرار ملقعد اوبرن لـ «الهريالد» انه على يقني ان الجالية اللبنانية والعربية
التي دعمته ومنحته ثقتها لثالث دورات متتالية يف االنتخابات البلدية فانها لن تبخل عليه بالدعم
يف االنتخابات النيابية معاهدا اياها بأنه ،كما كان صوتها يف املجلس البلدي ،سيكون صوتها يف
برملان الوالية يوصل مطالبها وحاجاتها اىل اإلدارات والدوائر املعنية ويدافع عن حقوقها.
وقد التقت «الهريالد» مرشح حزب االحرار يف االنتخابات النيابية السيد روني عويك وكان
لها معه هذا الحوار:

مرشح حزب األحرار ملقعد أوبرن السيد روني عويك

حاوره أنطونيوس بو رزق
* هل لنا ببطاقة شخصية خمتصرة
ملرشح حزب االحرار ملقعد أوبرن
السيد روني عويك؟
من مواليد اوبرن -سيدني،عدت اىل لبنان مع قسم من
العائلة عندما كنت يف الرابعة
من عمري وذلك عام ،1971
وبسبب احلرب عادت العائلة
جمددا اىل اسرتاليا عام .1988
*كيف بدأت حياتك العملية يف
اسرتاليا؟
يف اليوم التالي لوصولياىل اسرتاليا بدأت العمل ويف
الوقت نفسه تابعت دراسيت
حيث حصلت على اجازة يف البناء
ثم باشرت العمل يف حقل البناء
والتعهدات وذلك منذ حواىل 24
عاما ،فوالدي كان من اوائل
ابناء اجلالية الذين عملوا يف
جمال البناء يف ستينات القرن
املاضي.
* متى بدأ السيد روني عويك
العمل يف احلقل العام وملاذا؟
انتسبت اىل حزب االحرار يفستينات القرن املاضي القتناعي
مببادئ احلزب وقيمه الوطنية
احتكاكي
وبعد
واالخالقية،
مع كافة االحزاب يف البالد
والدراكي ان االنسان ال ميكن
ان يصل وحيقق ما يصبو اليه اال
من خالل احد االحزاب الرئيسية
الكبرية مثل االحرار والعمال
والوطين.
* هل تسلمت اي مسؤوليات
يف احلزب؟
 تسلمت رئاسة فرع االحرارملقعد اوبرن الكثر من  6سنوات
وترشحت على الئحة احلزب يف
االنتخابات الفيدرالية ملقعد ريد
يف العام  2007وحصلت على
عدد كبري جدا من االصوات.

*برأيك ما الذي مييز حزب االحرار
عن غريه؟
انين ارى ان حزب االحرار يعململصلحة البلد ككل وليس ملصلحة
افراد او تنظيمات ،وهلذا رأينا
انه عندما تسلم رئيس احلكومة
السابق جون هوارد احلكم كانت
اسرتاليا تقع حتت مديونية تناهز
 96مليار دوالر ،وعندما ترك
احلكم بعد حواىل  12عاما كان
الفائض يف اخلزانة حواىل 28
مليار دوالر  ..وبعد  6سنوات
على استالم حزب العمال احلكم
تبدد الفائض واصبحت املوازنة
ترزح حتت عجز بعشرات مليارات
الدوالرات ،ومن هنا ندرك
الفارق يف السياسة االقتصادية
واملالية بني االئتالف والعمال،
وقد اتيت على ذكر حكومة
العمال الفيدرالية الن حكم
العمال هو نفسه سواء يف
الفيدرال او فيالواليات .وعلى
مدى سنوات من حكم حزب
العمال بقيت اوبرن ومنطقتها
مهملة.
* هل لك ان تضعنا يف أجواء
اقتصاد نيو ساوث ويلز قبل
حكم االئتالف واليوم؟
 لقد أدى سوء االدارةاالقتصادية للحكومات العمالية
املتتالية على مدى  16عاما
لنيو ساوث ويلز واخلالفات
داخل حزب العمال اىل تدني
مرتبة الوالية االقتصادية من
الدرجة االوىل اىل الدرجة الثامنة
واصبحت يف منزلة ادنى من
منزلة تازمانيا .واليوم بعد
اربع سنوات على حكم االئتالف
عادت نيو ساوث ويلز جمددا
اىل املرتبة االوىل يف اسرتاليا
لناحية خلق الوظائف واعادة

مرشح االحرار روني عويك والزميل أنطونيوس بو رزق
الثقة باالقتصاد واالستقرار
املالي وذلك بفضل االدارة
االقتصادية الناجحة حلكومة
الوالية االئتالفية اليت استثمرت
مليارات الدوالرات يف مشاريع
البنى التحتية واملستشفيات
القطار
وسكك
واملدارس
والطرق واألنفاق وغريها.
والدليل على منو احلركة
االقتصادية يف الوالية مشاريع
االعمار والبناء خاصة يف غرب
سيدني حيث ان هناك حواىل
 125رافعة ( )Craneيف سيدني
تعمل على مدار الساعة.
وأحب ان اشري هنا اىل ان
هناك ارقاما تقول انه لو فاز
حزب العمال يف انتخابات 2011
لكانت مديونية الوالية ناهزت الـ
 20مليار دوالر بينما هي اليوم
يف حدود  800مليون دوالر
فقط.
* ما الذي دفعك للرتشح على
الئحة حزب االحرار عن مقعد
أوبرن؟
 يف آذار عام  2004ترشحتعلى االنتخابات البلدية حيث
حصلت على نسبة أصوات عالية
جدا وفزت يف الدورة االوىل
مبنصب نائب رئيس وبقيت يف

هذا املنصب سنة و 6اشهر.
وفزت بعضوية اجمللس البلدي
للمرة الثانية عام  2008حيث
تسلمت رئاسة البلدية عام
 2010وعام  .2012كما فزت يف
االنتخابات البلدية للمرة الثالثة
عام  2012وحصلت على نسبة
من االصوات مل يسبق ان حصل
عليها اي مرشح من قبل .وهذا
كله بفضل الثقة اليت منحين اياها
ابناء اجلالية اللبنانية والعربية.
وقد جهدت طيلة هذه الفرتة ان
اكون صوت املواطنني واجلالية
يف البلدية فعملت على تأمني
اخلدمات هلم وختفيف التعقيدات
املكتبية يف اجناز معامالتهم.
واآلن هذه هي املرة الثالثة
اليت اتسلم فيها رئاسة البلدية
وانين اعترب هذا املنصب منصب
خدمة وعمل لسكان اوبرن عامة
واجلالية العربية خاصة.
ثم ان حزب العمال رشح شخصا
غريبا عن املنطقة ال يعرف
حاجاتها وال مطالب سكانها،
عمل
ذلك
ان
فأحسست
استفزازي لسكان مقعد اوبرن
عامة وللجالية خاصة ..فحزب
العمال يعترب مقعد اوبرن آمنا
له وهلذا قام زعيم املعارضة

لوك فولي بالرتشح فيه حتى
يضمن فوزه يف االنتخابات
النيابية ،ولكنين على يقني ان
سكان اوبرن واجلالية سيخذلون
حزب العمال النهم يعتربون ان
مرشح حزب العمال ُفرض عليهم
فرضا ..انين على ثقة ايضا
انه يف حال فوز مرشح العمال
فان مقعد اوبرن لن يكون له
نائب ميثله يف الربملان حيث انه
سيكون نائبا عليه وليس له،
اي انه لن يعمل على حتسني
املنطقة ألنه ليس على دراية
حباجاتها ومطالب سكانها والنه
غريب عنها وألن حزب العمال
يتعامل مع مقعد اوبرن وكأنه
مقعد مضمون له اي «عصفور
يف اليد» وهلذا فهو لن يبذل اي
جهد لكسبه واالحتفاظ به مما
ينتج عن ذلك اهمال يف خدمات
البنية التحتية وغريها.
ولعل ما دفعين للرتشح كوني
ولدت وعشت يف مقعد اوبرن
وانا ادرك متام االدراك البنية
التحتية اليت تنقصها واخلدمات
اليت حيتاجها سكانها من خالل
عملي يف اجمللس البلدي الذي
ميتد على مدى  11عاما تسلمت
خالل منصب نائب رئيس البلدية
ملدة سنة ونصف ومنصب
رئاسة البلدية لثالث مرات حيث
اشغله اآلن ،وقد متكنت خالل
هذه الفرتة الطويلة من العمل
البلدي من االحتكاك باالالف من
سكان اوبرن ومنطقتها واالطالع
على مطالبهم واخلدمات اليت
حيتاجونها.
وانا على ثقة بأن سكان اوبرن
كما حمضوني ثقتهم للفوز يف
االنتخابات البلدية لثالث مرات
علي هذه املرة
فانهم لن يبخلوا
ّ
بثقتهم للفوز يف االنتخابات
النيابية النهم يدركون انين كما
خدمت اوبرن من خالل العمل
البلدي فانين سأقوم خبدمتها
يف العمل الربملاني واعاهدها
انين سأنقل مطالب سكان مقعد
اوبرن اىل الدوائر واالدارات
الرمسية املعنية .واستطيع ان
اقول ان ما مييزني عن غريي
انين رجل التزم مبا اقول واتعهد
واعمل على حتقيقه.
انين اعترب ان جناحي يف
االنتخابات هو فوز البناء اجلالية
النين سأعمل ما بوسعي على
امناء وإعمار مقعد اوبرن وان
ما سأفعله ال يريد حزب العمال
فعله النه يعترب هذا املقعد آمنا
له وليس عليه بذل اي جهد
للفوز به ..ان صندوقة االقرتاع
جيب ان تكون صندوقة مساءلة
وحماكمة من ِقبل مواطين ومقعد
أوبرن على اداء حزب العمال
جتاهكم واهماله املنطقة على
مدى عشرات السنني ..فقولوا
كفى ،ال هلذا االهمال وصوتوا
للمرشح الذي يعيش بينكم
ويعمل من اجل مصلحتكم.
قولوا كفي حلزب العمال فقد

حان وقت احملاسبة واملساءلة
واحملاكمة وليكن حكمكم يوم
السبت يف  28آذار احلالي حكما
صارما ومربما حبق حزب العمال
الذي اختار مرشحا غريبا عن
املقعد وعنكم.
* هل لك ان تذكر بعض اخلدمات
اليت حيتاجها مقعد أوبرن واليت
مل يقم حزب العمال بتأمينها؟
حيتاج مقعد أوبرن لعدة خدماتمنها:
_ حتديث وتوسيع جسر رجينتس
بارك.
_ تركيب مصعد حملطة قطار
برييلال.
_ حتسني باراماتا رود يف اوبرن
الذي هو الطريق الوحيد يف
اسرتاليا الذي مل تجُ َر عليه اي
حتسينات.
_ فرض رسم يف موقف ركون
السيارات يف مستشفى اوبرن
وهذا ليس عدال الن اهل املرضى
جيب ان نساعدهم وخنفف عنهم
بدل ان نرهق كاهلهم بدفع املزيد
من املال.
وانين اتعهد يف حال فوزي
باالنتخابات بتحسني باراماتا رود
وتوسيع جسر رجيينتس بارك
وبناء مصعد حملطة قطار برييلال
والغاء الرسم املالي يف مواقف
ركون السيارات يف مستشفى
اوبرن ،اضافة اىل حتسني
املستشفيات واملدارس والبنى
التحتية وزيادة مستوى االمان
يف مقعد اوبرن.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
 انين ادعو املواطنني لتجديدالثقة حبكومة االئتالف الجناز
املشاريع اليت بدأتها وخاصة
يف مناطق غرب سيدني اليت
اولتها احلكومة اهمية كربى
من خالل استثمار عشرات
مليارات الدوالرات يف طرقها
ومدارسها
ومستشفياتها
وبنيتها
احلديدية
وسككها
التحتية ..فاذا أرادوا هلذه
املشاريع واخلطط ان تبصر النور
وترتجم على ارض الواقع فما
عليهم اال اعادة انتخاب االئتالف
الن هناك خوفا من توقف هذه
املشاريع يف حال استالم حكومة
حزب العمال احلكم .كذلك اؤكد
للمواطنني انين سأكون صوتهم،
يف حال فوزي ،يف برملان
الوالية للدفاع عن مصاحلهم
ومحل قضاياهم ومشاكلهم اىل
املسؤولني والدوائر احلكومية
املعنية والعمل على حلها .انين
احتدث لغة ابناء اجلالية واتفهم
حاجاتهم ومصاحلهم وهذا ما
يساعدني على تأمني اخلدمات
هلم.
واخريا اعود واذكرها انها اذا
اختارت منافسي العمال فهو
سيكون نائبا عليها وليس نائبا
هلا ،فلتكن صندوقة االقرتاع
حماكمة على أداء حزب العمال
جتاه مقعد أوبرن وسكانه.
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افتتاح

االفتتاح الكبري ملكاتب شركة دكان أخوان ( )Dakkan Bros Networkيف ماونت لويس

دكان وعقيلته ،داوني ،غانم ،ايرلي ،طارق وحضور

بسام دكان يتوسط القنصل العام غانم ورئيسة بلدية بانكستاون داوني

فريا يمني تتوسط ام نزيه دكان واوالدها بسام وجان وجوزيف دكان

غانم ،داوني ،ميهايلوك ،يمني ،املطران ملكي ،خوري ،الجنادي وحضور

بسام دكان وولداه داني وروبرت والقنصل العام غانم وداوني وايرلي وطارق امام قالب الحلوى

فريا يمني مع عائلة دكان

مت االفتتاح الكبري ملكاتب شركة دكان أخوان
للتأمني والقروض والتخطيط املالي واالشتثماري
وذلك بعد ظهر يوم االحد املاضي يف مكاتب
الشركة يف ماونت لويس.
وقد حضر االفتتاح ،الذي كان برعاية قنصل
لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار
غامن ورئيسة بلدية بانكستاون ليندا داوني
 ،Linda Downeyمطران السريان االرثوذكس
يف اسرتاليا ونيوزيالندة مالتيوس ملكي ،واالباء
شاهر مرجي ورومانوس البابا ممثل املطران بولس
صليبا للروم االرثوذكس .ممثل مطران املوارنة
يف اسرتاليا انطوان شربل طربيه ،نائبة مقعد
بانكستاون تانيا ميهايلوك ،وسوبر اينتاندنت

كومندر ملدينة بانكستاون  ،David Earlyالسيد
امحد اجلنادي ممثل قنصل العراق العام باسم
الداوود ،عضو بلدية بانكستاون رئيسها السابق
كال عصفور ،مدير عام البنك العربي جوزيف رزق،
مرشح احلزب الدميقراطي املسيحي ملقعد الكمبا
جورج الضهر ،رئيس التجمع املسيحي والي وهيب
ورئيس تيار املردة ايلي بو هارون ورئيس التيار
الوطين طوني طوق ووجوه وفعاليات من اجلالية
والزمالء انطونيوس بو رزق ونبيل ضناوي وسايد
خمايل ورفيق دهييب.
وكانت ضيف شرف املناسبة عضوة املكتب
السياسي لتيار املردة يف لبنان السيدة فريا
ميني ومسؤول االنتشار يف التيار احملامي جواد

خوري.
وبعد االفتتاح وقطع قالب احللوى والتقاط الصور
التذكارية باملناسبة يف مكاتب الشركة يف ماونت
لويس ،توجه اجلميع اىل مطعم  Le Lauraيف
بانكستاون حيث كان هناك غداء حافل.
وقد قدم فقرات احلفل مدير عام الشركة السيد
بسام دكان الذي حتدث عن اخلدمات اليت تقدمها
شركة دكان اخوان وعن الوالء السرتاليا ولبنان
ورحب بالضيوف الكرام.
وتكلم باملناسبة كل سعادة قنصل لبنان العام
االستاذ جورج البيطار غامن الذي رحب بدوره
بالسيدة فريا ميني ثم حتدث عن السيد بسام
دكان وفعاليته يف اجملتمع وقال انه عضو يف

جلنة ترميم دار القنصلية ،تطرق اىل اهمية
التسجيل الكتساب اجلنسية اللبنانية.
ثم حتدثت السيدة فريا ميني وشرحت االوضاع
واملستجدات على الساحتني اللبنانية واالقليمية
وقالت انها كل مرة تزور اسرتاليا تشعر بدفء
العائلة واشادت مبزايا آل دكان ووطنيتهم
الصادقة ومتنت النجاح هلم يف كافة اعماهلم.
بعدها حتدثت نائبة مقعد بانكستاون تانيا
ميهايلوك عن املساهمة اليت يقدمها آل دكان
على الصعيدين االسرتالي واللبناني.
وتكلمت رئيسة بلدية بانكستاون السيدة ليندا
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أفتتاح

االفتتاح الكبري ملكاتب شركة دكان أخوان ( )Dakkan Bros Networkيف ماونت لويس

القنصل العام غانم يلقي كلمته

السيد بسام دكان يلقي كلمته

القنصل غانم يسلم ترويف للسيد جان دكان

املطران ملكي يتوسط السيدين دكان ووهبي

القنصل غانم يسلم ترويف للسيد بسام دكان

القنصل غانم يسلم ترويف للسيدة داوني

القنصل غانم يسلم ترويف للسيد داني دكان

القنصل غانم يسلم ترويف للسيد طوني شالال

داوني عن مساهمة رجال االعمال اللبنانيني يف تطور اجملتمع
االسرتالي وقالت ان آل دكان ساهموا يف تطور منطقة بانكستاون
وماونت لويس وشكرت شركات & Eternity Funeral, Dakkan
& )Associates Insurace Services, SWP (Stratigic Wealth Planners
. Dakkan Bros Network
ثم تكلم مرشح احلزب الدميقراطي املسيحي السيد جورج الضهر عن
القيم اليت يؤمن بها احلزب واالسباب اليت دفعته للرتشح طالبا من
ابناء اجلالية دعمه ليكون ممثال هلم يف الربملان ،وشكر آل دكان
على هذه الدعوة.
وقدم سعادة قنصل لبنان العام نيابة من شركة دكان اخوان
 Trophiesلكل من الشركات التالية:
Eternity Funeral, Dakkan & Associates Insurace Services, SWP
. (Stratigic Wealth Planners) & Dakkan Bros Networkوكذلك
للمحامي .Otto Stichte
وباملناسبة قدم مؤسس ورئيس مجعية عشاش اخلريية السيد
بسام دكان شيكا بقيمة  300دوالر اىل  Police Lagacyنيابة عن
اجلمعية.

السيدة فريا يمني تتوسط القنصل العام غانم وبسام دكان وجوزيف رزق وجواد خوري

يمني تتوسط غانم ودكان وعقيلته ،وداوني ومرينا وجواد خوري وبوهارون وطوق والعوادي وحضور

القنصل غانم يسلم ترويف للسيد ديفيد ايرلي

داوني وغانم وآل دكان يقطعون قالب الحلوى

يتقدم السيد بسام دكان بالشكر اجلزيل من كل احلضور وخاصة
القنصل العام غامن والسيدة ميني وجواد خوري والنائبة ميهابلوك
ورئيسة البلدية داوني واملطرام ملكي على حضورهم هذه املناسبة

السيد ايرلي يتسلم الشيك من السيد دكان

القنصل غانم يسلم ترويف للسيد روبرت دكان

الكبرية واملميزة.
شكر خاص لسيادة املطران انطوان شربل طربيه ورئيس ورهبان
دير مار شربل.
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اعالنات

مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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اعالنات

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

طوني شالال وأوالده

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
*

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
: ايام يف األسبوع7 نفتح
 بعد الظهر4 -  صباحا6 األثنني من
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

5 توصيالت مجانية من الـ
 ليال10،30 مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

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

منقوشة ع الصاج

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
هذا
جديدة
4 NEW TYRES this month

SAVE

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

80!
best
tyres!
best prices!
$

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

BEFORE I
BURNOUT!

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
صدق يف التعامل

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased
..العمل
دقة يف

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

بــارغـن وايــرهـاوس
LARGE
CARS

لـصاحبه عـبدو جـاد
$
89

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

H]dljhVcn
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#
I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

4WD

159

$

Dunlop
Monza
200R

205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure 15L $165

صـدق يف
الـمعاملة

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

HMD-163-MTH.indd 1

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

23/6/10 4:39:00 PM

اسـتقامة
يف الـعمل
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

حمكمة متنع كلبا من النباح !!
أصدرت حمكمة يف كرواتيا حكما مثريا للجدل ،يقضي مبنع
كلب صغري من النباح ليال ،وبتغريم صاحبه إذا خالف الكلب
ذلك.

Melbourne

قاتل مأجور يعرض خدماته عرب
فيس بوك

وينتظر الطرفان احلكم النهائي يف القضية ،الذي من املتوقع
أن تصدره حمكمة يف مدينة بوال الكرواتية.

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
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
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

هذا ما حصل لرجل اغتصب 29
امرأة يف جنوب إفريقيا!
قضت حمكمة
يف جنوب إفريقيا
ملدة
بالسجن
 1535عاما على
رجل بعد إدانته
29
باغتصاب
امرأة على مدى
 6سنوات ،عالوة
على  144جرمية
سرقة وشروع يف القتل.

وصدر احلكم عقب شكوى تقدمت بها سيدة كرواتية ضد كلب
يدعى ميدو وصاحبه أنطون سيمنوفيتش الذي يقطن باملنزل
اجملاور هلا  ،اتهمت فيها الكلب باإلضرار بصحتها بسبب
نباحه املستمر.
ورغم أن سيمنوفيتش دافع عن كلبه ذي األعوام الثالثة،
مؤكدا أنه ينبح بشكل طبيعي مثل كل الكالب ،إال ان احملكمة
أصدرت حكمها لصاحل اجلارة.
ويلزم احلكم ميدو بالبقاء داخل حظرية من الثامنة ليال حتى
الثامنة صباحا ،وبتغريم سيمنوفيتش مبلغا يتجاوز  3آالف
دوالر ،يف حال استمر الكلب بالنباح خالل الليل.
وأثارت قضية ميدو جدال واسعا عرب وسائل التواصل
االجتماعي ،إذ انضم  30ألف شخص لصفحة على موقع
فيسبوك تدافع عن ميدو ،و"حقه يف النباح".
كما أعرب كثريون ممن ميتلكون كالبا عن تضامنهم مع
سيمنوفيتش.
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ألقت الشرطة يف البريو القبض على رجل يدعى جوناثان
ً
واصفة إياه باألمحق بعد ادعائه بأنه قاتل حمرتف عرب
جريالد،
وسائل التواصل االجتماعي ،وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية.
وأشارت الصحيفة إىل أن جريالد البالغ من العمر  38عامًا أنشأ
حسابًا شخصيًا عرب الـ"فيس بوك ،باسم مستعار هو "طوني
ّ
معرفًا عن نفسه بأنه قاتل
غارسيا"
وامللقب بـ"اجلمرة اخلبيثة"ّ ،
حمرتف.
والالفت أن جريالد مل يكتف بهذا األمر ،بل أرفق ذلك مبجموعة
من الصور اليت تكشف وجهه بالكامل ،وهو حيمل األسلحة
النارية ،فض ًال عن بعض الفيديوهات اليت ظهر فيها رافعًا
مسدسًا مزود بكامت للصوت ،وآخر لكمية من األموال.
وذكرت "ديلي ميل" أن شرطة البريو ألقت القبض على
املشتبه به ،وبدأت حتقيقاتها معه ملعرفة إن كان قاتال بالفعل
أم أنها جمرد مزحة غبية.

وكانت احملكمة العليا يف جوهانسبريغ ،قضت اليوم اجلمعة،
على ألربت موراكي ( 35عاما) 30 ،حكما مؤبدا بالسجن بتهم
االغتصاب ،و 15عاما على كل تهمة سطو مسلح ،و 10أعوام
بتهمة الشروع يف القتل ،و 5أعوام لكل تهمة خطف ،و 5أعوام
بتهمة حيازة سالح ناري غري مرخص.
وقالت مصادر إعالم حملية إن موراكي بدا غري مكرتث أثناء
صدور احلكم عليه ،وأنكر مجيع التهم املوجهة إليه ،مشرية
إىل أنه من أسوأ وأعنف املغتصبني التسلسليني يف تاريخ
البالد ،وعقوبته من أشدد العقوبات يف تاريخ القضاء اجلنوب
أفريقي.
وقالت كيبيستوي ماواشا ( 29عاما) ،إحدى ضحايا موراكي،
إنها مل تتمكن من االحتفال بعيد ميالدها للعامني املاضيني،
ألنه صادف يوم اغتصابها ،وإنها اليوم سعيدة ألنه "سيتعفن
يف السجن" ،مشرية إىل تتطلع إىل االحتفال بعيد ميالدها يف
 7أيار  /مايو القادم.
وقالت ضحية أخرى" :أنا سعيدة جدا بهذا احلكم ألنين سأمتكن
من النوم أخريا" ،بينما قالت ضحية ثالثة إنها حتولت إىل
الشرب والتدخني نتيجة لالغتصاب ،وإن حياتها تسري من
سيء إىل أسوأ.
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تعرف على غرائب وعجائب إكرام الضيف
يف السعودية
الكرم واجلود ،كلمتان ارتبطتا ببعضهما البعض
لدى القبائل السعودية ،فاجلميع يتنافس
عليها بدافع األجر وكسب السمعة احلسنة بني
أفراد قبيلته أو جمتمعه ،وامتدت العادتان
لقرون لتستمر إىل عهدنا احلاضر ،حيث كانت
القبائل قدميا تتنافس على إكرام الضيف،
كما أن للبعض منها عادات وتقاليد كثرية
طالت والئم الضيف ،لتطرزها مبعنى اجلود،
مع حرصهم على عدم تكرار التقليد ،بل إن
البعض من التقاليد املصحوبة بالضيافة تدعو
لالستغراب ،وقد يصل البعض منها اإلسراف
بكل أشكاله ،أو خلق تقليد جيرب الكثريين على
تكبد خسائر فادحة بدافع نيله املديح والثناء
من الضيوف وأفراد القبيلة.
وحبسب صحيفة «مكة» يقول املهتم والباحث
يف تاريخ القبائل «عبداهلل العتييب»« :
ما زالت بعض القبائل تنساق خلف بعض
العادات والتقاليد يف الوقت احلالي كنوع
من أنواع التميز واالحرتام والكرم ،حيث جرت
العادة عند البعض من القبائل على تقديم
وليمة للضيف عبارة عن خروف ،فتمنع القبيلة
الضيف من أكل عني اخلروف أو نقرها من
مكانها ،ففي حال ورد الضيف على املأدبة
وأكل ما امتنع عنه ،فهي تعد كإمياءة أو
شيفرة لتعييب الطعام إما من ناحية نوع
الذبيحة أو نوع الطبخ ،واليت تعين أنه جيب
على املضيف ذبح خروف آخر إلرضاء الضيف،

بل إن البعض منهم يطلب العذر من ضيفه
بسبب ما قدم له».
وتابع «العتييب» :هناك قبائل أخرى تقدم
الطعام لضيفها بطرق غريبة ،حيث تقدم
الدعوة إىل مجيع األقارب واألرحام عند قدوم
الضيف ،وبعد أن تقدم الطعام له ميتنع اجلميع
وحيدا ليأكل
عن الورود معه بغرض تركه
ً
بكل أرحيية ،وذلك ً
ظنا منهم أن مشاركتهم
له ستسبب له اإلحراج واإلزعاج ،بينما
هناك أفراد من قبائل أخرى يذحبون اخلراف
باستمرار يف الغداء والعشاء وتقدمها للضيف
طيلة بقائه يف منزل أحدهم كما جرت عليها
العادة منذ القدم ،يف حني أن هناك قبيلة
أخرى تسكب السمن البلدي الطازج على يد
الضيف عندما يتقدم ألكل طعامه ،وذلك نوع
من الكرم واجلود املتأصل لديها.

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

امرأة تنجب توأماً ..بفارق بريطانيا ستغرق بالظالم
يف آذار املقبل!!
شهرين !!
رزقت امرأة برومانيا بتوأم فتيات ،لكن
املفاجئ هو انهما ولدتا بفارق شهرين
تقريبًا يف حالة وصفها األطباء بأنها أشبه
بـ"أعجوبة".

ذكرت صحيفة "إندبندنت" الربيطانية ،احتمالية
حلول "ظالم دامس" يف بريطانيا؛ بعد كسوف
مشسي يف آذار املقبل ،مؤكدة االستعداد
إلمداد البالد بالطاقة يف حالة حدوث خطر.

وأفادت صحيفة "رومانيا إنسايدر" أن املراة
البالغة من العمر  41سنة ،كانت ختترب مح ًال
طبيعيًا إىل أن شعرت يف الشهر السابع
بانقباضات شديدة أسفرت عن إجناب إحدى
الطفلتني طبيعيًا قبل أن تتوقع االنقباضات.

وأضافت الصحيفة ،أن الكسوف يغمر حوالي
 %90من أشعة الشمس يف مجيع أحناء
أوروبا ،ومن املتوقع أن تصل نسبة الظالم
يف اسكتلندا إىل  ،% 94ما ميثل صعوبة
يف توفري إمدادات الطاقة ،خاصة أن أوروبا
تعتمد على الطاقة الشمسية ،موضحة أن
الشبكة األوروبية لنظام الكهرباء ،اليت تقل
الكهرباء إىل مجيع أحناء أوروبا ستتوىل توزيع
الكهرباء.

وأضافت إن األطباء قرروا إبقاء الطفلة الثانية
يف رحم والدتها كي تنمو بشكل طبيعي فيما
وضعت األوىل يف العناية لتكتسب مزيدًا من
الوزن.
ولفتت إىل ان وزن الطفلتني كان قلي ًال عند
الوالدة ،ووزن األوىل كان  900غرام ،فيما
وزن الثانية كيلوغرامًا واحدًا فقط.
وقالت الطبيبة املعاجلة ليلى حنا أن هذه
احلالة "كانت نادرة جدًا واستثنائية" ،فوالدة
توأم بفارق أكثر من  7أسابيع غري عادي
بتاتًا.
وبقيت الطفلتان يف املستشفى إىل أن
خرجتا يف أوائل شباط احلالي.

وأكدت الصحيفة ،أن هذا الكسوف هو األخطر
منذ الكسوف األخري عام  ،1999وكانت
إمدادات الطاقة بعد هذا الكسوف ،0.1
واليت وصلت اآلن  10.5من مصادر الطاقة
املتجددة ،وحدث هذا الكسوف من قبل ،ولكن
مع زيادة نسبة توليد الطاقة الكهربائية ،قد
يسبب خطر دون أخذ التدابري املناسبة
يذكر أن الكسوف يبدأ يف  20مارس باململكة
صباحا كحد أقصى
املتحدة ،الساعة 8:45
ً
للكسوف ،وسيكون القمر أقرب إىل منتصف
صباحا ،وينتهي يف
الشمس الساعة 9:31
ً
صباحا
متام الساعة 10:30
ً
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كتابات

سراب

ُ
دولة احل ّق ساعة

شوقي مسلماني

النقاء
صباح
ْ

ِ
احلياة
وداعًا ملا كان قبل
وداعًا خريفي
وداعًا وداعًا
الفناء
لغول
ْ

وأه ًال ربيعي

وأصبو إليك

وأرسم عطرك فوق الورود
اهلواء
وحضن
ْ
ويدنيين منك

جنوح الغريزة بني احتضاري
لقاء
وذكرى ْ
وأمتد فيك

بعيدًا بعيدًا

أهجىء عطرك
وحدي هناك

وأفتح هوة

ألردم بيين وبني اغرتابي

قحل وعمرًا
مسافات ٍ
تشظى

انتماء
بغري
ْ
أعود بقوة

ولست هناك أنا هاهنا

وحولي أنت ,وحولي أنا

السماء
صعود وأنت
خطاي
ٌ
َ
ْ
أناديك هيا

تعالي سويًا

لنكتب حرفني بني النجوم

ُ
فخ ّطي ٍ
حباء
بباء
ُأخ ّط ْ

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

( 1قال)
ـ نفخوهم ،وهم أقبلوا على النفخ ،وانفجروا أيدي عرب!.
ـ إذا ّ
جفت األماني يبس الشجر.
أنت ختمشه كيف أنا
يريدك
إقتالعي،
عنصري،
جمرم
ـ هذا
ميتًا ،إذا َ
ّ
سأثور عليك؟ .ال يسكن الوحش ويهمد ّ
إال برتاكم جراحه ،وهذا من عمل
ّ
ربا ،ويقضي على يديها.
أن هذا العبث
أجيال ستأتي عالمتها ّ
سيكف ،مّ
أنها أجيال ال متوت ّ
عالمتها ّ
ُ
إال واقفة.
مسما العالقات بني أبناء اجلالية
ـ القرار  1559واغتيال رفيق احلريري ّ
ّ
ككل.
العربية
مسم «الربيع» العربي! اجلالية
ثم ّ
اللبنانية يف أسرتالياّ ،
ّ
ـ لو مل ينس ّ
أنه مل يكن يعرف هل كان خيوض اآلن يف الوحل
أكثر؟.
ّ
ُ
بأقل الضحايا.
بلوغ الغاية
ـ حرق املراحل!
ّ
«أفكر بعامل أفضل».
عما يشغلها؟ .قالت:
ـ
ُ
سألت صديقة ّ
ً
ـ الكثري من أصدقائي يعلمون ّ
أكرر كثريا اعتقادي القاسي
أني أخريًا ّ
ً
مراوغة فأقول« :األقدار باملعنى َ
باألقدارّ ،
اآلخر».
عبارة
وأني أضيف
ِ
ّ
ّ
ّ
جمرد كسوة ـ
هذا
كل
وأن
ودوران،
لف
هذا
كل
أن
يعلمون
ربا
ّ
ّ
وهم مّ
ّ
تعمية على جدران اخلسران ،الفوضى والفشل.
أسددها أضعافًا وأضعافًا ،وعندما ُي َ
ـ مشكليت مع ديوني ّ
فتضح
أني
ّ
األمر ال أعرف سبي ًال السرتداد واحد من ألف من حقوقي ،وهذا إذا
مل أمحل أثقالي وأمضي يف طريقي النازل يسبقين رأسي متدحرجًا
أمامي.
تدعي ِد ّقة هي باألصل هذا اجلفاء.
ـ
سلوكيات ّ
ّ
ـ فيديو حلزب اهلل أنا شاهدته اليومّ ،
كل شيء فيه قريب من الذاكرة
الشر ّ
كله ـ إسرائيل.
والعدو ال يزال ذاته ـ
القريبة،
ّ
ّ
همجية ،تشحنهم اخلمور والدين
أوروبية
ـ «الفايكنغ» كانوا جمموعات
ّ
ّ
الدب والذئب ،وما أشبه
ويتقمصون احليوانات الشرسة مثل
واهللوسة،
ّ
ّ
بعض اليوم ببعض ذاك الزمان املظلم.
ّ
ّ
ـ وصار ّ
وكل مهووس باجلنس
وكل حمتال،
كل من ال يريد أن يعمل،
سجادة ،جّبة وعمامة!.
مسبحة،
حلية،
أجل:
من
يسعى
أو معتوه،
ّ
رأيت ّ
ّ
احلق ساعة ،ودولة الباطل إىل قيام
إال كأن تقول :دولة
ـ ما
ُ
الساعة.
ـ إذا الذين حولك يف ذعر كيف تبتسم!.
زوجها وهو يرتدي مالبسه لن ترتكه وحيدًا يف
ـ الزوجة اليت تساعد َ
أيامه األخرية.
ّ
ّ
يت
ألفطرت
البطيخ
ـ نقل لي صديق ما قيل له« :لو تعلم ما
وتغد َ
َ
ّ
ّ
ولرفضت أن تشاهد يف مناماتك ّ
يت ّ
ّ
البطيخ»!
إال
بطيخًا
َ
وتعش َ
ـ كانوا يف ِ
القدم خيتلقون قصصًا وخيّبئون أسرارًا بني ثناياها ،وهذا
ّ
يكف عن اجلميل يومًا.
أن الرأس مل
دليل ّ
الفن يف هذا الكسل الفكري.
ـ قصائد تساهم باسم
ّ
يكتب ُ
ـ ِ
يكتبو.
عر ْب ْ
حالو أو ما َحدا ْب ُ
الش ْ
**
( 2فضل عبد احلي)
قرأ صديقي فضل عبد احلي ورقة أت ّربع بنقلها إليكم« :الرجل الصاحل
السيئة ال تمُ حى مبثلها مّ
وعملت بهذه
وإنا تمُ حى باحلسنة
أن
ُ
قال لي ّ
ّ
ّ
األكثرية تعيش
لكن
ب
طي
شخص
هو
عرفت
من
كل
أن
ووجدت
الدعوة
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
والبقية ..ساحمهم اهلل»!.
أصدقائي
من
القليل
فجعلت
اخلداع
يف
ُ
ّ
**
( 3عباس بيضون)
ّ
الفنان جليل بيضون ـ
ـ مبناسبة رحيل صديقي
« ...كان جليل «بيضون» صاخبًا وصاحب انفعال ختشى بوادره،
ّ
الفنان منه إىل
كما قال الشاعر العربي ،كان يف ذلك أقرب إىل
ُ
ُ
السياسة
لعبته
لكن جليل ،كان مع ذلك ،من جيل
املناضل احلزبي،
ّ
ّ
ُ
ُّ
يستظل حبزب كان دائمًا يف
السياسة ،فهو حتى حني مل يكن
وفنه
أجواء العمل السياسيّ ،
لكنه حني هاجر إىل أسرتاليا وجد يف احلزب
الشيوعي هناك مالذًاّ ،
كنت بعيدًا عنه مل أعرف إذا كان انصاع
وملا
ُ
أن ما فاجأني
غري
املنفعل،
الغضوب
طبعه
عليه
لاللتزام احلزبي أم غلب
ّ
ّ
الفنان الكامن يف طبع جليل ما لبث أن ظهر هناك ،فحني التقيت
أن
هو ّ
أنه غدا ّ
جبليل يف بريوت علمت منه ّ
حناتًا ،وأراني قطعًا من حنته وصورًا
ملنحوتات ّ
حدثين،
خلفها يف اسرتاليا .يف إحدى زيارات جليل للبنان ّ
وهو دامع العينني ،عن وفاة ابنه ،تلك هي املأساة اليت قيل إنها
ّ
املبكرة».
أفضت به إىل نهايته
**
( 4نبيل عودة)
«منذ العام  1948وحتى اليوم  ،مل حنصل على املساواة الكاملة،
واجهنا نظام احلكم العسكري الشرس ،قوانني الطوارئ والنفي
ّ
لكنها أيضا كانت سنوات نضال متواصل وشجاع
واإلقامة اجلربية،
وقمة يف البطولة والتضحياتّ .
هامة ،أبرزها إلغاء احلكم
حققنا جناحات ّ
ّ
خمصصات التأمني القومي لألطفال العرب.
العسكري ،إلغاء التمييز يف
ّ
أفشلنا سياسة جتهيلنا بتارخينا وتراثنا ولغتنا ،كسرنا احلصار الثقايف،
ضد
خاصة ،انتفضنا
الشاب
نشرنا الثقافة والوعي يف أوساط اجليل
ّ
ّ
ّ
مصادرة األراضي (يوم األرض) وجنحنا بوقف أكرب مشاريع املصادرة
ملا ّ
الفلسطينية».
تبقى من أراضينا
ّ
**
احلصين)
( 5عبدالقادر
ْ
ـ من جمموعة «سارقو النار»  2014ـ
ّ
بدت
بأقفاص
«وأني
أدور ولو ْ
ٍ
ُ
ُ
أشكال
األقفاص
تلكم
على
أمصار».
ِ
ِ
ُ
Shawki1@optusnet.com.au

القائد املعلم العظيم كمال جنبالط  :إن احلياة إنتصار لالقوياء يف نفوسهم ال للضعفاء
كتب  :أكرم برجس املغوّش

بتاريخ  16آذار وبالتحديد يوم
االربعاء الساعة الثانية والنصف عام
 1977وعلى مفرتق بلدتي بعقلني
ودير دوريت يف قلب الشوف اللبناني
معقل بين معروف املوحدين الدروز
اسياد لبنان على مر العصور ومنذ
االمراء البحرتين والتنوخني واملعنني
وكبريهم باني االجماد
االمري الشهيد البطل فخر الدين
املعين الثاني مؤسس لبنان العربي
احلديث اىل االمراء االرسالنيني
واجلنبالطيني وال النكدي وتقي الدين

القائد املعلم الشهيد كمال جنبالط يصافح الرئيس الخالد جمال عبد
الناصر ويبدو اللواء الركن شوكت شقري

وامثاهلم من بين معروف االشاوس محاة العروبة
الصحيحة .
ويف مثل هذا اليوم املشؤوم بتاريخ  16آذار
اطلق شذاذ اآلفاق بالنيابة عن اسيادهم الصهاينة
رصاصات غدرهم غدرًا على جسد القائد العظيم املعلم
اخلالد كمال جنبالط ورفيقيه البطلني حافظ الغصيين
وفوزي شديد وقبلهم وبعدهم على االالف من االبطال
واىل يومنا هذا وقوافل الشهداء االبطال ترتفع اىل دار
اخللود راضية مرضية يف فلسطني واجلوالن وسورية
ولبنان وكافة احناء الوطن العربي وهم يرددون مع
القائد املعلم البطل اخلالد كمال جنبالط ( إن احلياة
إنتصار لالقوياء يف نفوسهم ال للضعفاء )
نعم كان القائد العظيم كمال جنبالط أمة باكملها
وهو مؤسس ورئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وامني
عام اجلبهة العربية املشاركة بالثورة الفلسطينية
وعضو مؤسس وبارز يف مؤمتر عدم االحنياز اىل جانب
الرؤساء عبد الناصر ونهرو وسكارنو وتيتو وسوهارتو
ورئيس اجمللس السياسي لالحزاب الوطنية والتقدمية
وقائد احلركة الوطنية اللبنانية ورئيس التضامن
االسيوي االفريقي ورئيس اللجنة العربية لتخليد
الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر وسكرتري كتاب
اسيا وافريقيا وعضو شرف يف رئاسة جملس السلم
العاملي وسواها من جمالس ومنابر عربية وعاملية كان
سيدها على االطالق وكان فيلسوفًا له مئات املؤلفات
املطبوعة يف الفلسفة واالدب والشعر والسياسة
والطب الشعيب والروحانيات ،كما نال مئات االومسة

والدروع ومن أهمها وسام الوحدة والنضال امللتزم
من الرئيس العظيم مجال عبد الناصر ووسام فلسطني
من الرئيس القائد ياسر عرفات والدكتور القائد جورج
حبش ووسام لينني وهو أرفع وسام عاملي من االحتاد
السوفييت .وكان القائد العظيم املعلم كمال جنبالط
على علم تام بانه سيكون شهيدا مثل مجيع اجداده
االبطال من علي وسعيد ورباح اىل القائد البطل الكبري
بشري جنبالط عمود السماء اىل والده فؤاد وشقيقته
ليندا جنبالط االطرش حيث كتب هذه القصيدة مساء
االحد يف شهر كانون الثاني عام  1966وهو يف طريقه
اىل عرينه املختارة برفقة وحيده الزعيم وليد جنبالط:
غدًا  ،ستمر الرياح اهلوج يف بييت
وتهدم االثقال من فوق كتفي ...
غدًا ستسري اخليول احلمر يف الربوع
ويرتوي الباشق من دم العصفور يف ثورة االحرار
غدًا  ،سأكون ملتحفًا رداء االرض ويتنزل املطر
علي،
على جسدي امللهوف الذي ينربي  ،يف حصيد
الغاب،
اقحوانًا وزنبق .
ثم تأتي الدوالي العوج فتغرف مخرها من دمي
احملرور ،من وجنيت ..
آه لسكر مخر الشباب وعثرة اخليول
يف مراكب البطولة ! آه للزمهرير يطوي االسارير
يف عتمة العشاق ،وانبالج شهود العروس يف
مسابح اآلهلة.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم احملبوب طوني حنا  :يبا يبا له ..يبا من شردلي الغزالة ..سألت الزين أخذوها لوين ؟

النجم املحبوب طوني حنا يتحدث اىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

وفد النجم الشعيب احملبوب طوني حنا وكامل فرقته املوسيقية اىل سيدني مرات عديدة واقام احلفالت
الناجحة حيث له يف اسرتاليا مجهور عربي كبري يتفاعل مع اغنياته الرتاثية مثل مجيع النجوم العرب ويف كل
مرة كان يزور فيها سيدني كنا حنضر حفالته وجنري املقابالت الصحفية معه واذكر هنا ان النجم طوني حنا
كان يقول لي أخي اكرم على الفنان ان يكون صادقًا مع نفسه ومع اجلمهور وان يقدم امجل ما عنده الن
الفن أخالق أو ًال وأخريًا ..ومن أغنياته اجلميله هذه االغنية اليت يرددها اجلمهور العربي :
يبا يبا له ...يبا يبا له ....بيا من شردلي الغزالة ؟
سألت الزين أخذوها لوين ؟  ...قالو هي ...هي شردت حلاال
بقالي يوم ما شفت النوم  ...وانا بدور عليها ...قمرها غاب عن االحباب  ...سواد الليل غطاها
دموع العني على اخلدين  ...سكب بالنار عليها  ...يبا يبا له  ...يبا من شردلي الغزاله ؟
وين الغزالن يا عربان ؟ ...وأنا أبكي دم عا حالي
زماني يروح واجملروح ...جروحه تضل يا خالي ...قولوال تعود ..ايه واهلل تعود ...عيونا السود حاللي
يبا يبا له  ...يبا من شالدلي الغزاله
سألت الزين أخذوها لوين ؟ ...قالوا هي  ..هي شردت حلاال
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ملاذا ستغري القناة املائية اإلسرائيلية األردنية املنطقة؟
هيثم قطب
أعلنت األردن وإسرائيل عن
مشروع ضخم يتمثل يف إنشاء رابط
مائي يصل طوله إىل مائيت كيلو
مرت ما بني البحر األمحر والبحر امليت
أدنى نقطة على سطح األرض،
ووقعتا اتفاقية رمسية بالفعل ،تكلفة
مليارا
مشروع قد تصل ألحد عشر
ً
من الدوالرات مع وجود واضح ومؤثر
للبنك الدولي والواليات املتحدة
كراعيي لالتفاق وماحنني من ضمن
نْ
الدول املمولة للمشروع ،وأعطت
َ
متثل
حافزا لألردن للتوقيع
إسرائيل
ً
يف مخسني مليون مرت مياه مكعب
سنوية تقدمها تل أبيب لعمان من
حبرية طربية كحصة إضافية ،عالوة
على ما نص عليه يف اتفاقية
السالم بينهما يف  ،1994واملشروع
هو التعاون االقتصادي األكرب بني
الكيان واألردن منذ عقود ،فما الذي
حيدث بالضبط؟!
 -1ما هي أصول املشروع؟
ليس مشروع الربط بني البحر
امليت والبحر األمحر وليد اللحظة؛
فقد كان ضمن اخلطط اإلسرائيلية
منذ األزل ،وهو باألساس فكرة
بريطانية حبتة يف عهود االستعمار
يف القرن التاسع عشر إلجياد بديل
عن قناة السويس الفرنسية حينها،
وكان اإلسرائيليون على وشك البدء
فيه يف الثمانينات لوال توقف تل
أبيب عن تنفيذه لرفض امللك حسني
كما أشيع حينها ،بعدها عاد ليظهر
عامليا يف مؤمتر األرض
للمرة األوىل
ً
يف جوهانسربج جبنوب أفريقيا يف
الثامن والعشرين من أغسطس للعام
 2002على أساس أنه إنقاذ بيئي
للبحر امليت الذي ينخفض منسوب
واحدا كل عام ،ومن
مرتا
مياهه
ً
ً
املتوقع جفافه بالكامل يف العام
دائما
( 2050وهي مقولة تسوقها
ً
تل أبيب بينما تؤكد بعض الدراسات
العلمية زيفها)
حينها رفضت اجملموعة العربية
املشروع بشدة باعتباره خيالف
كل الثوابت اليت متنع التعاون مع
سِّوق مرة أخرى يف
إسرائيل ،ثم ُ
مؤمتر املياه بكيوتو اليابانية والذي
كان يف عام  2003على أنه إنقاذ
مائيا
لألردن إحدى أفقر عشر دول
ً
يف العامل حبصة مائية سنوية
مرتا مكعًبا
للفرد تبلغ مائة وستني ً
عامليا،
مقابل ستة آالف مرت مكعب
ً
وزيادة حلصة الطرفني الفلسطيين
واإلسرائيلي من املياه احملالة ،ثم
ً
ثالثا كمشروع اقتصادي عمالق
طرح
يف املنتدى االقتصادي العاملي
بعمان يف .2003
مرارا على أن
وقد أكدت األردن
ً
خالصا،
أردنيا
املشروع سيكون
ً
ً
ومجيع املنشآت واحملطات ستكون
على أرضها وأن تنفيذ وإدارة
املشروع يف مراحله األوىل سيكون
أردنيا ً
أيضا بال شريك ،كان هذا منذ
ً
سنوات قبل أن نرى االتفاق املاثل
أمامنا اآلن.
أوضح اإلسرائيليون يف هذا
الوقت أن املشروع سيكون عبارة
عن قناتني ،واحدة تربط البحر األمحر
بالبحر امليت عن طريق خليج العقبة،

ً
منفذا من البحر امليت
ثم أخرى تصبح
للمتوسط ،بالتالي إقامة شبكة إحبار
مائية كاملة وجديدة يف املنطقة اليت
يسيطر عليها ممر مالحي واحد وهو
(قناة السويس).
حينها قللت مصر من أهمية ما حيدث،
وقال خرباء أن القناة لن تستطيع
اقتصاديا،
منافسة قناة السويس
ً
فالقناة مثلاً سيكون طوهلا مائتني
مرتا مقابل مائة واثنني
ومثانني كيلو ً
كيلومرتا لقناة السويس؛
وستني
ً
مما يعين إطالة زمن الرحلة على
السفن التجارية مما يستدعيه هذا
من تكاليف إحبار ووقود إضافية
(وهو كالم غري صحيح ألن طول
مرتا
القناة سيرتاوح بني  180كيلو ً
ٍ
كحد أقصى) ،واألهم أن
و200
ملوحة البحر امليت مثانية أضعاف
ملوحة مياه خليج العقبة مما يؤدي
لتناقص العمر االفرتاضي هلياكل
السفن احلديدية ،فضلاً عن تكلفته
ماديا.
اهلائلة
ً
يف  2005أعيد املشروع لطاولة
احلوار مرة أخرى عن طريق هاني
امللقي – وزير اخلارجية األردني
حينها – الذي التقى بكل من أرييل
شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي
وشيمون برييز نائب رئيس الوزراء
يف مباحثات وصفت بأنها األعلى
دبلوماسيا منذ سنوات بني تل أبيب
ً
وعمان.
بعدها ،ويف التاسع من مايو
لنفس العام ،وقعت إسرائيل
وفلسطني واألردن رسالة رمسية
ثالثية يطالبون فيها البنك الدولي
بعمل دراسة جدوى للمشروع مع حتمل
تكلفة الدراسة البالغة  15.5مليون
دوالر ،مع تكلفة مبدئية للمشروع
تبلغ مخسة مليارات دوالر ،ليصل
رد البنك الدولي بعدها بشهرين
يف اخلامس من يوليو باملوافقة
على متويل دراسة اجلدوى من قبل
جهات ماحنة على رأسها الواليات
املتحدة واليابان وإيطاليا وفرنسا،
حتملت األخرية منها ثالثة ماليني
يورو ،مع تأكيد البنك أن السبيل
األمثل للنقل األولي هو أنابيب مياه
مرتا ،وهي
بطول مائة ومثانني كيلو ً
صيغة املشروع اجلديد بالفعل ومثرة
تطويره.
بعد سنوات من االجتماعات وإنهاء
دراسة اجلدوى واالتفاق على األمور
كلها وعبور بعض العراقيل اليت متثلت
يف متغريات سياسية وعسكرية يف
منطقة ال تهدأ ،ويف اجلمعة املاضية
– السابع والعشرين من فرباير – وقع
وزير الري األردني (حازم الناصر)
ووزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي
(سليفان شالوم) اتفاقية تنفيذ
املرحلة األوىل من املشروع وهي
بناء خط أنابيب ينقل مياه خليج
العقبة للبحر امليت بطول مائيت كيلو
مرت مع إنشاء حمطات لتحلية املياه
وتوليد الكهرباء ،حبضور ممثلني عن
البنك الدولي والواليات املتحدة وبال
تواجد للجانب الفلسطيين!
 -2ما هي جدوى املشروع
االقتصادية؟
الرمسية
التصرحيات
حبسب
واملتوقع فإن املشروع سيسحب

بالنسبة إلسرائيل اليت تضع كل
سيناريوهات األمن القومي أمامها
وتتعامل معها مبنتهى اجلدية.
 – 6دخول التعاون املؤسساتي
العربي اإلسرائيلي ملرحلة جديدة
كجزء من اخلطط اإلسرائيلية ،حيث
تلقائيا ستنشأ شبكة اقتصادية
ً
قوية ما بني شركات إسرائيل
املختصة يف جمال الزراعة والري
والصناعات اهلندسية والكهرباء وما
بني الشركات األردنية واجملتمع
عموما ،مع تغلغل يف بنية
األردني
ً
الدولة األردنية وبعض املفاصل
االقتصادية املهمة فيها عن طريق
االقتصاد اإلسرائيلي.
 -4ما هي أخطار املشروع على
املنطقة؟
ما يقارب ال  300مليون مرت مكعب
سنويا على أن
من مياه البحر األمحر
ً
تضخ باجتاه البحر امليت عن طريق
خط األنابيب الذي سيبدأ من مدينة
العقبة األردنية ،ثم يف املراحل
املستقبلية ستصل كمية املياه
املسحوبة من البحر األمحر مللياري
سنويا!
مرت مكعب
ً

ال تقتصر على الطاقة السلمية –
تبدو يف حاجة لرافد ضخم من املياه
لتربيد هذه املفاعالت بدون احلاجة
إلطالة عملية النقل .لذلك ،يف النية
اإلسرائيلية أن تكون املفاعالت
على طول القناة مع استخدام املياه
املستجلبة من البحر األمحر يف
تربيدها.

ً
أيضا سيتم إنشاء حمطات حتلية
مياه على أن تكون الطاقة اإلنتاجية
ألول حمطة هي  85 :65مليون مرت
سنويا ،ومع تطويرها سيتم
مكعب
ً
ً
أيضا إنشاء حمطات توليد كهرباء
لالستفادة من فرق املنسوب بني
سطح البحر األمحر وسطح البحر
تبعا
امليت والبالغ  600مرت
ً
ارتفاعا ً
لكون البحر امليت هو النقطة األكثر
ً
اخنفاضا يف العامل.
اجلانب األردني ستزوده تل أبيب
ب  50مليون مرت مكعب إضافية من
مياه حبرية طربية لسد العجز املائي
لديه مقابل توقيعه على االتفاق ،أما
اجلانب الفلسطيين – الذي غاب عن
التوقيع – فمن املفرتض أن تصل
حصته من املشروع لثالثني مليون
مرت مكعب من املياه احملالة.

 – 2الكهرباء املنتجة حبسب
النائب األردني رائد حجازين سوف
توفر على إسرائيل ستمائة ومخسني
سنويا مع سد احتياجات
مليون دوالر
ً
إسرائيل من الكهرباء ،فضلاً عن
سرتوى
توسيع الرقعة الزراعية اليت
َ
باملياه احملالة مما يساهم يف زراعة
تلقائيا
أراضي النقب ،مما سيؤدي
ً
لتوسيع رقعة االستيطان اإلسرائيلي
فيها ورفع معدالت اهلجرة إليها مع
إقامة مستعمرات صهيونية ضخمة
جديدة وحتقيق اهلدف اإلسرائيلي
األهم (تكثيف االستيطان)!

املروج عن املشروع هو هذه
الفوائد ،من حتلية مياه البحر لسد
احتياجات األردن وفلسطني والكيان
احملتل يف منطقة تنخفض فيها
حصة الفرد املائية باستمرار ،وتدل
الدراسات على دخوهلا يف أزمة مائية
قريبة ويف نطاق الشح املائي ،ومن
ناحية أخرى االستفادة من اخنفاض
املنسوب الكبري واستغالل اندفاع
املياه من أعلى ألسفل وصولاً للبحر
امليت لتوليد الكهرباء ،ومن ناحية
ثالثة إنقاذ البحر امليت وهو هدف
بيئي من أهم األهداف الرتوجيية
للمشروع.
 -3ما هي مكاسب تل أبيب من
هذه القناة؟
ميكن إمجال الفوائد اإلسرائيلية
وخماطر املشروع فيما يلي:
 – 1تعزيز القدرات النووية
اإلسرائيلية؛ فتل أبيب واليت تضع
يف برناجمها النووي إنشاء أربعة
مفاعالت أخرى – الستخدامات متعددة

 – 3مع تعزيز مصادر الطاقة
اإلسرائيلية بهذا الشكل ينتج لدينا
قوي للغاية
اقتصاد إسرائيلي
ٌ
ٌ
أضعاف ما هو عليه اآلن ،مع توسع
تام يف الصناعات اإلسرتاتيجية
وتقليل االعتماد على مصادر الطاقة
التقليدية ،مما يؤدي لتثبيت اجلذور
اإلسرائيلية يف املنطقة ككيان
حياول احلفاظ على صالبته وزيادتها
باستمرار.
 – 4األهم ،إعادة ترسيم احلدود
بني فلسطني (ممثلة يف مناطق
السلطة) واألردن ،حيث ستشكل
ً
خطوطا فاصلة
أنابيب نقل املياه
بعمق  100مرت فضلاً عن أنها كلها
ستكون يف اجلانب األردني ،مع
إمكانية تشريع محاية إسرائيلية
مفهومة يف سياق مشروع ضخم
كهذا ونشر نقاط أمنية صهيونية،
واألهم هو وضع عائق بالغ الضخامة
أمام أي مشروع مستقبلي إلقامة
دولة فلسطينية.
جغرافيا فإن القناة فيما بعد
– 5
ً
مهما للغاية مينع أي
ا
حاجز
ستشكل
ً
ً
هجوم مستقبلي عربي على إسرائيل
مستبعدا
من الشرق ،وهو أمر قد يبدو
ً
تبعا للعالقات العربية اإلسرائيلية
ً
احلالية لكنه ال يبدو بهذه الغرابة

ال يبدو املشروع على هذا القدر
قطعا ،فالتغيري العنيف
من األمان
ً
واملتسارع على هذا املستوى البيئي
الكبري سيصاحبه جانب من خطر غري
حمدود!
من ناحية ،فإن من أخطار القناة
تغيري املنسوب املائي واإلخالل به
بني البحر األمحر واحمليط اهلندي
سنويا،
نتيجة سحب املياه املتوالي
ً
ثم األهم وهو رفع مستوى مياه
البحر امليت مما سينتج عنه حبسب
خرباء إغراق أراضي أردنية متامخة
للبحر والصناعات املتامخة لشواطئ
البحر امليت مبساحة تقرتب من
الكيلومرت املربع؛ مما ُي ِ
تهجريا
نتج
ً
قسريا للسكان هناك .ومن ناحية
ً
أخرى فإن البحر امليت هو منطقة
زلزالية نشطة ،مع حجم املياه
املتدفق من البحر األمحر وارتفاع
منسوب البحر امليت سيزيد الضغط
على القاع مما سيؤدي احتماال إىل
نشاط زلزالي مرتفع يف منطقة البحر
عموما .ومن
األكثر ملوحة واألردن
ً
ناحية ثالثة فإن نسبة الرتكيز امللحي
يف البحر األكثر ملوحة يف العامل
تبعا لكميات املياه
ستقل بكل تأكيد ً
املتدفقة عليه ،مما يضر بصناعات
البوتاسيوم األردنية شديدة األهمية
للزراعة والصناعة على سواء.
من اجلدير بالذكر أن األردن اليت
دائما بإنقاذ البحر امليت،
تنادي
ً
هي أكثر من يدرك ومعها العرب أن
سبب جفاف البحر امليت األساسي
هو حتويل إسرائيل جملرى مياه النهر
األردني – الرافد األساسي للبحر –
واستيالؤها على مياهه العذبة عن
طريق سد دغانيا الذي يسحب املياه
املتوجهة إىل البحر امليت ويرسلها
ً
أيضا يف
إلسرائيل ،مما سيتسبب
جفاف حبرية طربية نفسها (أهم
مورد مائي إسرائيلي).
تبدو احلاجة امللحة للمياه مع
الضغط األمريكي على احلكومة
قويي للمضي
دافعي
األردنية
نْ
نْ
قدما بهذا املشروع .لكن األهم
ً
هو تذكر أن إسرائيل ال تفعل أي
شيء إال لو كان يف صاحلها ،وال
ً
ٍ
وتعاونا بهذه السهولة،
هبات
تعطي
فهذا خيالف كل سياساتها املعلنة
وخصوصا مع أعدائها
وغري املعلنة،
ً
التارخييني واألوائل (العرب).
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الكوارث العشر األكثر دموية يف التاريخ!
دمرت الكوارث الطبيعية العنيفة البشرية عرب
العصور و بسبب مرور وقت طويل على حدوث
هذه الكوارث جيد العلماء صعوبة يف حتديد
اخلسائر البشرية النامجة عنها .فعلى سبيل
املثال يعتقد أن اجلزيرة  Stroggliاملتوسطية
مسحت متامًا بسبب ثوران بركاني تلته أمواج
تسونامي أدت للقضاء على كامل احلضارة
املينوية سنة  1500قبل امليالد على الرغم من
عدم توفر إحصائيات بعدد الوفيات.
يف ما يلي أكرب عشرة كوارث طبيعية متكن العلماء
من حتديد عدد القتلى الناتج عنها بدقة..

ضرب ما يسمى بإعصار اهلند قرية كورنيغا
الساحلية الواقعة يف اهلند.

زلزال حلب
ضرب زلزال مدمر مدينة حلب أكرب املدن السورية
يف  11أكتوبر تشرين األول سنة  1138قدرت
قوته ب  8.5على مقياس رخيرت حسب املعطيات
اجليولوجية .تقدر السجالت التارخيية عدد القتلى
ب  230000تقريبًا ،و قد عانت املدينة من دمار
شديد نتيجة ذلك الزلزال.
تقع حلب يف اجلزء الشمالي من سوريا وتعترب
جزءًا من فالق (تصدع) البحر امليت ألنها تقع
على حدود الصفيحتني العربية و اإلفريقية.

نتجت عن اإلعصار موجة بارتفاع  40قدمًا
دمرت معطم القرية إضافة للسفن القريبة من
املنطقة ،غرق  20000شخص يف البحر و قدر
عدد األشخاص الذين قضوا نتيجة اإلعصار ب
 300000شخص.
إعصار بهوال
من أعنف األعاصري اليت سجلت على اإلطالق،
ضرب شرقي باكستان ( ما يسمى اليوم
بنغالديش) و اجلزء الغربي من اهلند يف  12من
نوفمرب تشرين الثاني سنة  ،1970و أدى إىل
فيضان و إغراق املياه لكثري من اجلزر املنخفضة
يف دلتا الغانج.
قتل ما يقارب من  500000شخص بسبب
الفيضانات الناجتة عن اإلعصار أو إرتفاع مستوى
املياه الذي ختطى الساحل.

زلزال و تسونامي احمليط اهلندي
يف  26ديسمرب كانون األول سنة  2004حدث
زلزال بقوة  9.3على مقياس رخيرت حتت البحر
و كان مركزه غرب ساحل سومطرة ،نتجت عنه
أمواج تسونامي ضربت سواحل عدة بلدان يف
جنوب و جنوب شرقي آسيا.

زلزال شنشي
يف  23كانون األول يناير سنة  1556حصل
أعنف زلزال سجل حتى اآلن يف مقاطعة شنشي
و شانشي اجملاورة هلا الواقعتني يف مشالي
الصني .قجرت قوة الزلزال الكارثي ب  8على
مقياس رخيرت و أدى ملقتل حوالي 830000
شخص و يعتقد أن هذه اخلسارة أدت لتخفيض

زلزال تانغشان
يف  28من يوليو متوز  1976حصل زلزال مركزه
بالقرب من مدينة تانغشان الصناعية و اليت
يقدر عدد سكانها مبليون نسمة ،نتيجة الكثافة
السكانية يف املدينة ،كانت اخلسائر البشرية
كبرية ،أدى الزلزال الذي قدرت قوته ب 8
على مقياس رخيرت لوفاة  655000شخص حسب
التقارير األولية للحكومة الصينية لكن الرقم
خفض يف ما بعد إىل  242000شخص.
زلزال أنطاكية
حدث هذا الزلزال يف منتصف ربيع عام 526
ميالدية بني  20و  29من أيار مايو يف موقع
قريب من مدينة أنطاكية احلالية و قدرت اخلسائر
البشرية ب  250000إىل  300000شخص و
تقول املصادر التارخيية أن النريان إندلعت بعد
الزلزال و أدت لتدمري األبنية اليت بقيت ساملة
بعد حدوث الزلزال.
إعصار اهلند
يف  25من نوفمرب تشرين الثاني سنة 1839

كتشفت
ا لسلطا ت
ا لكند ية
نفقًا غريبًا
قرب موقع
ألعاب "بان
أ مري يكا ن "
يبلغ ارتفاع
هته
فو
حو ا لي
ين
مرت
و عر ضه
حوالي املرت ،وميتد على مسافة عشر أمتار ،وفقًا
ملا أعلنه نائب شرطة تورونتو ،مارك ساندرز،
خالل حديث مع الصحفيني.
ويتصل النفق الذي حفر على عمق ثالثة أمتار
حتت سطح األرض بسلم يؤدي إىل غرفة ،ومت
تثبيته بدعائم خشبية ،وقد عثر على أحد جدران
النفق شعار زهرة شقائق النعمان ،واليت ترمز
إىل اجلنود الذين قتلوا خالل احلرب العاملية
الثانية.
واستبعد سادرز أي صلة للنفق بأعمال إرهابية،
وسط خماوف باحتمالية تزايد مثل هذه النشاطات
وغريها يف بلدان العامل ،علما أن األلعاب اليت
ستقام يف كندا ،تعد ثالث أكرب دورة ألعاب
رياضية دولية يف العامل ،وتستضيف سبعة آالف
رياضي ،من أمريكا الالتينية وأمريكا اجلنوبية
وجزر الكارييب وأمريكا الشمالية وتعد األكرب بعد
دورة األلعاب األوملبية الصيفية ودورة األلعاب
اآلسيوية.
ورغم أن السلطات اكتشفت النفق قبل شهر ،إال
أنها مل تعلن عنه إال مؤخرا ،وأضاف ساندرز بأن
النفق حفر حبرص وخبربة باألعمال اإلنشائية ،إذ
يوجد داخل النفق طعام ومولد للكهرباء ومضخة
إلخراج املياه املتجمعة ،وقد غطيت فتحة الدخول
إليه بلوح خشيب ،ويعتقد بأنه استعمل آخر مرة
خالل فرتة الشتاء.

بريطانيا تتيح اإلجناب باستخدام
احلمض النووي لرجل وسيدتني

قدرت اخلسائر الناجتة عن زلزال و تسونامي
احمليط اهلندي ب  225000إىل 230210
شخص.
زلزال هاييوان
أدى الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاييوان التابعة
إلقليم نينغشيا يف مجهورية الصني يف  16من
ديسمرب كانون األول و الذي قدرت قوته ب 8.5
على مقياس رخيرت ملقتل  235502شخص.

العثور على نفق غامض حيري
السلطات الكندية

عدد السكان بنسبة  60باملئة يف املقاطعتني.
فيضان النهر األصفر
يعترب أسوأ فيضان يف التاريخ و ثاني أعنف
كارثة حتى اآلن و قد حدث هذا الفيضان يف
سبتمرب أيلول سنة  ،1887عندما إجتاح النهر
األصفر السدود يف مقاطعة هنان الصينية .دمر
الفيضان  11مدينة صينية كبرية إضافة ملئات
القرى و أدى لتشريد املاليني.
غطت مياه الفيضان  50000ميل مربع و أدت
ملقتل  900000إىل  2000000شخص.
فيضانات وسط الصني
أسوأ كارثة طبيعية يف التاريخ فقد استمرت
هذه الفيضانات من متوز يوليو إىل آب أغسطس
سنة  1931نتيجة فيضان مياه نهر يانغتسى
وحدوث عدد من الفيضانات بسبب ذلك.
نتيجة هذه الفيضانات الضخمة تويف  3.7مليون
شخص حسب التقديرات بسبب الغرق و تأثر 51
مليون شخص يف الصني (ما يقارب ربع عدد
السكان الكلي يف ذلك الوقت) بشكل أو بآخر
من الكارثة.

صادق جملس اللوردات الربيطاني؛ على قانون مثري
للجدل؛ يتيح اإلجناب من خالل تقنية ختصيب جديدة،
باستخدام احلمض النووي لثالثة أشخاص،
يف حال كانت األم مصابة خبلل يف وظائف املادة
الوراثية "ميتوكوندريا"؛ للحيلولة دون انتقاله إىل
الطفل.
وتعد بريطانيا أول دولة تعتمد القانون اجلديد  -الذي
دخل حيز التنفيذ مع مصادقة اللوردات  -ويرمي إىل
مواجهة ذلك اخللل ،حيث يصيب واحدا من بني كل
 6500طفل حول العامل ،ويتسبب بأمراض من قبيل:
إصابات دماغية ،وضمور العضالت ،والعمى.
وتعتمد الطريقة اجلديدة لتقنية أطفال األنابيب؛ على
نقل بويضات من سيدة سليمة؛ إىل األم املصابة
بأمراض أو خلل يف وظائف الـ "ميتوكوندريا" اليت
يصفها بعض العلماء بالبطاريات الدقيقة املسؤولة
عن تزويد خاليا اجلسم بالطاقة ،ملساعدتها على
اإلجناب.
وكان جملس العموم  -الغرفة الثانية يف الربملان
الربيطاني  -وافق يف الثالث من الشهر اجلاري؛
على مشروع القانون بهذا اخلصوص ،إذ صوت
 382نائبا لصاحل القرار ،بينما عارضه  ،128وسط
حالة من اجلدل يف أوساط اجتماعية عديدة ،تعتقد
بعدم أخالقية التقنية اجلديدة ،ألنها تشكل "عبثا
باجلينات" ،على حد تعبريهم.
بدوره أعرب "مركز اجلينات واجملتمع" األمريكي؛ عن
معارضته ملشروع القانون  -قبل إقراره  -باعتبار
أنه حيول األطفال إىل "عينات اختبارات بيولوجية"،
مشريا أن تبين هذا القانون سيكون خطأ تارخييا.

تصرفات شريرة تكرهها
املرأة يف الرجل

تبحث املرأة عن الزواج واالستقرار يف كنف رجل
يكن هلا مشاعر احلب الصادقة ،ويسعى جاهدًا
ليوفر هلا الراحة والسعادة ،إال أن تصرفات
بعض الرجال تسبب الضيق للنساء ،وجتعل
احلياة الزوجية جحيمًا ال يطاق لكال الطريف.
ويف الوقت الذي جيب أن تبنى فيه العالقة
الزوجية على املودة والرتاحم ،مييل بعض
الرجال إىل تصرفات شريرة منافية للفطرة
السليمة لإلنسان ،وفيما يلي جمموعة من األفعال
اليت جيب أن يتجنبها الرجل ألنها تغضب زوجته
حبسب صحيفة "تاميز أوف إنديا":
 -1األنانية
تعد األنانية وحب الذات املبالغ فيه من الصفات
الذميمة اليت تفسد عالقات اإلنسان املختلفة
ويف مقدمتها العالقة الزوجية ،حيث أن احلياة
الزوجية تقوم على التعاون وتفضيل مصلحة
الشريك على املصلحة الشخصية.
 -2الذاكرة االنتقائية
حيفظ بعض الرجال أمساء املمثلني والالعبني
املفضلني والعديد من التفاصيل األخرى ،يف
حني تتوقف ذاكرتهم عندما يتعلق األمر حبدث
هام يتعلق بزوجاتهم ،مثل عيد ميالد الزوجة أو
عيد الزواج أو حتى تلبية طلب للزوجة ،وهذا أمر
يزعج املرأة كثريًا من الرجل.
 -3الرتكيز على جسد املرأة
على الرغم من أن املرأة تعتمد على مجاهلا اجلسدي
يف جذب الرجال ،إال أن العديد من النساء يرغنب
أيضًا أن يعجب الرجل بذكائهن وشخصيتهن،
لذلك يتوجب على الرجل أن ميتدح مجال املرأة،
ويف نفس الوقت يثين على صفاتها العقلية
والشخصية.
 -4الغرية املفرطة
الغرية غريزة جبل عليها اإلنسان ،وهي صفة
إجيابية للحفاظ على العالقة الزوجية ،إال أن األمر
ميكن أن يتحول إىل حالة مرضية لدى بعض
الرجال من خالل اإلفراط يف الغرية ،مما حيول
احلياة الزوجية إىل دائرة من الشك تنتهي
بالطالق يف كثري من األحيان.
 -5الكذب والنفاق
حتب املرأة الرجل الصادق يف أقواله وأفعاله،
فالكذب صفة مذمومة ال ميكن أن تبنى عليها
عالقة زوجية صحيحة.
 -6احلرص الزائد
على الرغم من أن املرأة حتب أن تشعر باهتمام
وحب زوجها هلا ،إال أنها تكره املبالغة يف
االهتمام أيضًا ،فلن تشعر الزوجة بالراحة عندما
يتصل بها زوجها كل  15دقيقة لالطمئنان عليها
عندما خترج مع صديقاتها.
 -7اإلفراط مبساعدة اآلخرين
حياول بعض الرجال إظهار بطوالتهم ومهاراتهم
من خالل عرض تقديم املساعدة وخاصة للنساء،
من خالل االدعاء بقدرتهم على صيانة أي عطل
يف منزل اجلريان مث ًال ،إال أن الزوجة تشعر
بالغرية على زوجها وال تفضل أن يعرض خدماته
على أي كان.
 -8السخرية من مشاعر املرأة
املرأة خملوق عاطفي مييل إىل إظهار مشاعره
بشكل عفوي ،ويتوجب على الرجل أن يتفهم
هذه الطبيعية للمرأة ،ويتجنب السخرية من
مشاعرها وعواطفها.
 -9اخلروج الدائم بصحبة األصدقاء
حيتاج الرجل من وقت آلخر إىل وقت يقضيه
بصحبة األصدقاء بعيدًا عن املنزل ،إال أن ذلك
ال جيب أن يتحول إىل عادة يومية ،فالقاعدة هي
قضاء أطول وقت ممكن مع الزوجة واألسرة،
واالستثناء هو اخلروج بصحبة األصدقاء وليس
العكس.
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ما ال تعرفونه عن دمشق

ستة أشخاص مهووسني خاطروا اخرتاع «تافه» حيصد مئات
حبياتهم من أجل العلم
االف الدوالرات

بعض الباحثيني مل يستغنوا فقط عن بعض الساعات يف املخترب
أو عن حياتهم االجتماعية بل خاطروا بكل شيء ووضعوا سالمتهم
اجلسدية من أجل املساهمة يف تقدم العلم  .دعنا نقرأ بعض
القصص عن هؤالء األشخاص الذين قاموا بأمور خطرية لتقدم
احباثهم ومعرفة املزيد عنها :

 القهوة املستخرجة من النب امللقبة اليوم "بالقهوة الرتكي"زرعت عرب شجرة النب يف اليمن وصنعت يف دمشق وثم نقلت اىل
حلب ليصدرها تاجر حليب أرمين اىل اسطنبول عام  1566لتصبح
الشراب املفضل لدى األتراك وان هذه القهوة مت اكتشافها من
قبل ابن دمشق أبو بكر بن عبد اهلل الشاذلي ولكن قاضي املدينة
منع بيع وتصنيع القهوة بدمشق ،حبجة انها جتفف الدماغ وتطرد
النوم وبقي املنع ساريًا حتى عام .. 1566
 قليلون يعلمون أن فرشاة األسنان دخلت إىل مدينة دمشق بد ًال
عن نبتة املسواك عام  1914قبل احلرب العاملية األوىل بأشهر
قليلة وأن  60%من الدمشقيني باتوا ميتلكون فراشاتهم اخلاصة
عام ..1930
 قليلون أيضًا يعلمون أن النساء الدمشقيات ارتدوا احلذاء ب"الكعب العالي" مع صيف عام  1924حيث أدخل جتار املدينة هذا
املنتج إىل أسواق احلميدية وغريها نق ًال عن باريس..
 هناك من ال يعلم ايضًا أن جامع بين أمية الكبري هو أول بناءتدخله الكهرباء يف مدينة دمشق يف شباط من العام  1907وأن
الكهرباء دخلت إىل دمشق قبل أن تدخل إىل والية لوس أجنلوس
األمريكية بواسطة شركة بلجيكية اختذت هلا مقرًا وسط دمشق
وأصبح هذا املقر نفسه مقرًا لشركة كهرباء دمشق حتى هذه
اللحظة..
 كثريون أيضًا ال يعلمون أن السيدة اللبنانية فريوز مل تبدأمشوارها الفين يف مهرجانات بعلبك عام  1957كما يعتقد كثريون
بل كانت البداية على مسرح سينما دمشق يف شباط  1952حيث
كانت فريوز "نهاد حداد" مل تتجاوز السابعة عشرة من عمرها عند
قدومها اىل سوريا بعد اكتشافها من قبل مدير إذاعة دمشق أمحد
عسة ومدير الربامج األمري حييى الشهابي حبضور العقيد أديب
الشيشكلي رئيس سورية آنذاك..
 قليلون أيضًا يعلمون أن قماش ثوب زفاف امللكة الربيطانيةإليزابيت الثانية يوم كانت ولية العهد يف العام  1947جاء من
أسواق دمشق..
 و أن أول مدرسة باليه يف العامل العربي تأسست يف دمشقمتزوجًا
يف العام  1951يف منزل الوجيه مظفر البكري الذي كان
ّ
اليونانية آنا فرانكولي وكانت مأخوذة برقص الباليه
من الفنانة
ّ
الفن إىل دمشق..
فقررت إدخال ذلك
ّ
أن املمثل واملخرج الكوميدي الشهري تشارلي شابلن زار
 و ّدمشق حلضور افتتاح فيلمه «السريك» يف سينما «فلور دو
داماس» يف ساحة املرجة يف خريف العام  1929وكان يف
استقباله السياسي السوري فخري البارودي..
 هل تعلم أن دمشق مل تكن تغلق أبوابها يومُا فكانت دومًامدينة النور والعلم والتجارة ال يوجد باب يغلق يف حارات دمشق
مثل العصور الوسطى يف أوروبا..
 و انه ال يوجد يف دمشق امسه "العكيد" كما يف مسلسل باباحلارة بل كان هناك زعيم ميثل االهالي و مصاحلهم..
 و أن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم جاءت إىلدمشق يف صيف العام  1931إلحياء ثالث حفالت يف إحدى احلدائق
باهلواء الطلق كانت قيمة البطاقة حلضور احلفل "لرية ذهبية" مما
أجرب بعض املعجبني أن يبيعوا سجاد منازهلم أو يرهنوا مصاغ
زوجاتهم من أجل حضور احلفل ومشاهدتها شخصيًا..
عن املؤرخ سامي مبيض

* وان هو
وفقًا لألسطورة قام مسؤول صيين يدعى  Wan Huبربط نفسه
على كرسي ثبت عليه  47صاروخ كبري واهلدف من ذلك كان هو
انه يريد ان يكون أول شخص يزور القمر  .عندما قام مساعديه
بتشغيل فتيل هذا الكرسي حدث العرض الفريد من نوعه ظهرت
اصوات قوية و الكثري من الدخان لكن  Wan Huاختفى ومل يعد
موجود وفارق هذه احلياة.
يوجد اآلن حفرة صغرية على سطح القمر حتمل امسه وذلك تكرميًا
لطموحاته واآلن يتذكره الناس بأعتباره أول رائد فضاء.
* اسحاق نيوتن
اسحاق نيوتن قام بوضع أبرة يف عينه من أجل فهم أفضل لكيفية
عمل الرؤية عند البشر  ،أن العامل الربيطاني كان معروف بعمله
املتعلق بقوانني اجلاذبية ودوره يف حساب التفاضل والتكامل
وهو يف نفس الوقت كان باحث يف جمال طب العيون و أجرى
العيديد من التجارب يف علم البصريات..
لكن تلك التجارب مل تكشف الكثري عن تشريح العني و كيفية
رؤية اللون  ،وملعرفة املزيد أخذ إبرة ووضعها يف عينه و وفقًا
للمخطوطات اخرتقت بني العني والعظام بالقرب من اجلزء اخللفي
من العني وبسبب ضغط العني برأس األبرة شاهد اللون األبيض
واألسود ودوائر ملونة.
*نيكوالي مينوفيساي
الطبيب الروماني نيكوالي مينوفيساي أراد أن يعرف كيف هو
الشعور عندما يتم شنق أحد األشخاص لذلك قرر أن يشنق
نفسه!
يف أوائل القرن العشرين أجرى نيكوالي سلسلة من التجارب يف
االختناق من بينها وضع حبل املشنقة على السقف ووضع رأسه
داخلها وطلب من مساعديه برفعه اىل االعلى وعلى الرغم من ان
اقدامه مل تتم رفعها متامًا من األرض.
قال إنه شعر حبرق رهيب جدًا وبعد ذلك وجد صعوبة يف االبتالع
ملدة شهر كامل ونشرت النتائج اليت توصل إليها يف عام 1904
باللغة الرومانية وبعد عام نشرت باللغة الفرنسية حتت عنوان
دراسة حول الشنق.
* فرانز ريتشيلت
قام اخلياط النمساوي  Franz Reicheltباختبار مظلته اليت قام
بصنعها وذلك عن طريق القفز من برج ايفل بتاريخ  4فرباير
عام  1912وذلك ليقرر بهذا االختبار إذا كانت املظلة املصممة
تستطيع ان تنقذ حياة األشخاص يف حالة وقوع حادث طائرة أم
ال..
لكن لألسف فشلت املظلة من أنقاذ الشخص األول الذي طلب
منها املساعدة وفارق احلياة.
* فريدريك هولزيل
صديقنا فريدريك قام بتناول الزجاج ولنكون صرحيني ليس
الزجاج فقط ففي العشرينات والثالثينات الباحث يف جامعة
شيكاغو فريدريك ابتلع احلصى واخلرز والزجاج و الكرات وخيوط
وأسالك والكثري من املواد األخرى الغري غذائية من أجل إظهار كم
من الوقت تستغرق هذه املواد ليتم متريرها من خالل األمعاء.
ويف عام  1930نشر احباثه يف اجمللة األمريكية لعلم وظائف
األعضاء حتت عنوان «معدل مرور املواد الصلبة من خالل اجلهاز
اهلضمي» وعلى الرغم من خطورة البحث الذي قام به عاش اىل
سن متقدم.
* باري مارشال
لسنوات عديدة كان لدى االطباء فكرة غامضة عن القرحة
اهلضمية ،العديد محل اللوم على الضغوط النفسية  ،لكن ظهر
طبيب اسرتالي يدعى باري مارشال وكان مقنتع من ان اسباب
القرحة هي نتيجة عدوى بكترييا ويتم العالج من خالل تناول
املضادات احليوية..
لكن مل يكن يوجد اي طريقة ليخترب هذه النظرية ،وكانت تتملكه
خماوف اخالقية منعته من التجربة على اي شخص لذا قرر ان
يكون هو فأر التجارب عندها ذهب اىل املريض املصاب وأخذ
منه اجلراثيم وخلطها مع احلساء من ثم شربه ..بعد أيام قليلة و
بعد أن تعرض اىل فرتة من التقيؤ واإلرهاق قام بفحص أمعائه
وأثبت الصلة بني اجلراثيم والقرحة.
بسبب تلك التجربة اجلريئة حصل على جائزة نوبل يف عام 2005

استطاع كندي مجع تربعات مالية بقيمة تقارب  20ألف دوالر
لقاء اخرتاع يسمى "العلبة التافهة" ،األمر الوحيد الذي ميكن
استخدامها به هو الضغط وإعادة الضغط على زر مثبت بها.
وبالفعل نقل الكندي مارتن بورداغس موهبته يف صنع الروبوتات
إىل موقع "كيك ستارتر" للتمويل اجلماعي ،من أجل احلصول على
الدعم املادي لالخرتاع الذي تعمل شركته "إنوتكنيكس" على
تطويره.
وحبسب املوقع ،فإن بورداغس يعرب عن فخره باالخرتاع اجلديد،
ً
ومتينا ،وما يطلبه
الذي سيكون سهل االستخدام وسهل التجميع
حاليا هو املساعدة يف بدء عملية اإلنتاج.
ً
وعن هدف إنتاج هذا النوع من العلب ،تشري املعلومات يف
املوقع إىل أن املرجو من املشروع تصنيع منتج ميكن للجميع
االستمتاع به ،ويستطيع يف الوقت نفسه جذب االهتمام إىل
عامل الروبوتات واإللكرتونيات.
ً
مبلغا يزيد بقليل عن  7000دوالر من
وطلب بورداغس بداية
موضحا بأنه إن كانت هناك إمكانية للحصول
أجل بدء التصنيع،
ً
على مبلغ يصل إىل  24ألف دوالر ،فسيقوم بإضافة العديد من
امليزات على هذا االخرتاع ،من أجل حتسني عملية االستخدام،
مثل زر مضاد للمياه ،ومفك براغي.
ومع وصول عدد الداعمني هلذا املشروع اليوم إىل  383شخص
واحلصول على تربعات بقيمة تقارب  20ألف دوالر ،أشار املصنع
إىل أنه سيقوم يف نيسان بشحن الدفعة األوىل من هذا االخرتاع،
عامليا.
أي  500علبة
ً

اعرف أصلك من أصابع
قدميك!!

انتشرت على صفحات الفيس بوك صورة تقارن بني مخسة أنواع
من األقدام املرقمة واملسماة حبسب طبيعة طول األصبع الثاني
مقارنة باالصبع الكبري ،وذلك حبسب دراسة أطلقتها مراكز طبية
مهتمة بالتاريخ البشري.
وتشري صورة القدم األوىل إىل أن من ميلك مثل هذا الشكل
للقدم فإن أصوله عربية ،بينما مثل الشكل الثاني والذي يكون
فيه االصبع الثاني والثالث بطول االصبع األول قدم من أصوهلم
رومانية ،أما الثالث فكان ألصحاب األصول اليونانية ومتيز
بطول االصبع الثاني مقارنة باالصبع الكبري ،فيما كان االصبع
الكبري هو األطول يف أقدام ذوي األصول اجلرمانية واليت تعين
" األملانية".
أما من كانت أصوهلم سلتية (مثل الساكنني يف اجلزر الربيطانية)
فإن تشكيل أصابعهم كان غريبًا بعض الشيء حيث جاء االصبع
الثاني يف املقدمة من ناحية الطول ،بينما تساوى االصبعان األول
والثالث ،تالهما الرابع واخلامس .
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تتــمات

منظمة التحرير توقف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وقد تزيد هذه اخلطوة من التقارب بني القوى الفلسطينية خصوصا
بني فتح ومحاس اليت تطالب بوقف التنسيق.
كما تبنى اجمللس يف مقرراته حركة املقاطعة إلسرائيل ،وحتميل
دولة االحتالل كافة مسؤولياتها كسلطة حمتلة .وأكد دعم املقاومة
الشعبية السلمية واالنتفاضة يف القدس.
كذلك أكد تطبيق اتفاق الشاطئ بكافة تفاصيله الستكمال ملف
املصاحلة الوطنية .وقرر اجمللس املركزي ضم املبادرة الوطنية
برئاسة مصطفى الربغوثي ملنظمة التحرير.

إجناز املرحلة الثالثة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ٌ
عنيفة بني القوات االمنية العراقية ومسلحي داعش يف قضاء
الدجيل قرب تكريت .وبدأ مئات املقاتلني من بلدة علم بتحريرها
من داعش ،كما فككت اهلندسة العسكرية حقلني لأللغام على
احلدود الفاصلة بني دياىل وصالح الدين ،كما أعلنت وزارة
الدفاع العراقية بدء عملية حترير كرمة الفلوجة.
وشدد زير الداخلية العراقي حممد سامل الغبان على أن التنسيق
والتواصل بني القوى االمنية واجليش والعشائر واحلشد الشعيب
هي األسباب االساسية يف االنتصار على داعش يف معركة صالح
الدين .وأكد أن اخلطة لتحرير احملافظة تسري وفق املسار الذي
وضع هلا.
وأفيد بأن اجليش جنح خالل يومني يف حترير حنو مئة منطقة مبساحة
ألف ومئيت كيلومرت مربع يف صالح الدين ،وأن العملية تهدف إىل
حترير سبعة آالف كيلومرت مربع من يد داعش.
وقد أحكمت القوات العراقية الطوق على احلقول النفطية شرق
تكريت ويسجل اجليش تقدمًا سريعًا باجتاه مدينة تكريت بهدف
حتريرها.
شهود عيان أن عشرات املسلحني من
وإىل مشال العراق أكد
ٌ
داعش دخلوا املوصل ليلة أمس االول آتني من االراضي السورية
أغلبهم من جنسيات عربية.
هذا ويشن مسلحو التنظيم عمليات خطف عشوائية يف مدينة
املوصل حيث يضيقون اخلناق على املواطنني.
وأفيد بأن البشمركة استعادت السيطرة على قرية قوبان
التابعة لناحية بعشيقة قرب املوصل بعد اشتباكات استمرت حنو
ساعتني.
اىل ذلك يواصل تنظيم داعش إجرامه حبق العراق وآثاره ،فبعد
تدمريه آثار متحف املوصل قبل اسبوع ،قام مسلحو داعش امس
بتدمري مدينة منرود األثرية جنوب شرق املوصل واليت تضم آثارا
آشورية قدمية.

تركيا لن تشارك

اىل ذلك أعلن رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو أمس االول
أن بالده لن تشارك «مباشرة» يف أي هجوم يشنه اجليش العراقي
لتحرير املوصل من سيطرة «داعش» ،يف حني زار وزير دفاعه
عصمت يلماظ إقليم كردستان والتقى العسكريني األتراك الذين
يدربون قوات «البيشمركة».
ّ
وأعرب جملس حمافظة نينوى عن القلق من تزايد الدور اإليراني يف
العراق وتراجع الدور األمريكي ،معتربًا حتييد التحالف الدولي يف
«معركة املوصل حني تبدأ» كارثيًا.
وعلى رغم تقدم القوات العراقية ،مدعومة بـ «احلشد الشعيب»
ومسلحي العشائر يف صالح الدين ،واستعادة حقل للنفط من
سيطرة تنظيم «داعش»ّ ،
توقع قادة عسكريون أن تستغرق معركة
ً
تكريت وقتًا طوي ًال ،خصوصا أن طريق إمدادات التنظيم من
األنبار ما زال متاحًا ،وقد عزز مواقعه مبئات املقاتلني وباألسلحة،
خصوصًا يف ناحييت العلم والدور .وأضرم «داعش» النار يف حقل
نفط مشال شرقي تكريت ،يف حماولة لعرقلة اهلجوم عليه.
ونقل صحافيون أتراك يرافقون داود أوغلو يف الطائرة إىل
نيويورك ،عنه قوله أمس االول« :سندعم اهلجوم على املوصل لكننا
ّ
وحذر من أن أنقرة «سرتد على
لن نشارك مباشرة يف املعارك».
أي تهديد مباشر» ،وقال« :لدينا القدرة والقوة لفعل ذلك».
وأكد أن تركيا «تريد أن تنحسر األخطار على حدودها مع سورية
والعراق ،فال نريد تهديدًا إرهابيًا على حدودنا».
وكان يلماظ أكد خالل زيارته بغداد االربعاء املاضي ،دعم بالده
العراق يف احلرب على «داعش» ،من خالل تدريب قواته وجتهيزها،
كما زار ضباطًا أتراكًا أمس االول يشرفون على تدريب «البيشمركة»
مشال أربيل.
إىل ذلك ،قال رئيس جلنة التخطيط االسرتاتيجي يف جملس
حمافظة نينوى خلف حديد ،إن «تراجع الدور األمريكي مؤسف،
ّ
السنة
نظرًا إىل تأثريه البالغ عسكريًا ،وباعتباره رسالة تطمئن
وتبعد اهلاجس الطائفي املتمثل بالدور اإليراني املقلق ،وترك
املهمة لقوات احلشد الشعيب بقيادة قاسم سليماني (قائد فيلق
القدس يف احلرس الثوري اإليراني)» .وأضاف« :هناك قلق أيضًا
من غياب دور وزير الدفاع خالد العبيدي ،ونأمل من األطراف
العراقية والتحالف العمل كفريق واحد إلبعاد شبح الطائفية وحتقيق
النصر ...حنن قلقون من رد فعل واشنطن على حتجيم دورها

املؤثر مقابل التدخل اإليراني الواسع ،فتحييد التحالف الدولي
سيكون كارثيًا ،وما زلنا نؤكد إعطاء أبناء نينوى الدور األكرب يف
عملية التحرير (املوصل) بدعم التحالف والبيشمركة لطمأنة سكان
احملافظة» .والحظ «تطورًا يف موقف أنقرة اليت حتاول اخلروج من
دور املتفرج وتسعى إىل خلق توازن مع طهران بعد املشاركة
اإليرانية ودور قاسم سليماني يف تكريت».

روسيا تبدأ بتسليم مصر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بالقول إن عملية توريد املعدات واألجهزة التكنولوجية قد بدأت.
وجتدر اإلشارة اىل أن منظومة (أنتاي – ألفني ومخسمئة) هي
ٌ
ٌ
وقادرة على إسقاط الطائرات
مضادة للجو بعيدة املدى
صواريخ
والصواريخ الباليستية اىل مدى يصل اىل أربعمئة كيلومرت.
على صعيد آخر أجرى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
أمس االول تعدي ًال وزاريًا مفاجئًا ،مشل مثانية وزراء ،أبرزهم وزير
الداخلية حممد إبراهيم الذي خلفه اللواء جمدي عبد الغفار ،الرئيس
وع نِّي إبراهيم مستشارًا جمللس
السابق جلهاز مباحث األمن الوطينُ .
الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء.
وأظهر التعديل «أولوية» منحها احلكم مللف اإلرهاب ،إذ قضى عبد
الغفار سنوات يف جهاز مباحث «أمن الدولة» قبل الثورة ثم توىل
منصب نائب رئيس جهاز «األمن الوطين» ،وريث «أمن الدولة»،
ثم ُع نِّي رئيسًا له .و «األمن الوطين» أبرز األجهزة األمنية يف
ّ
املكلفة حماربة اإلرهاب ،وهو جهاز «معلوماتي».
وزارة الداخلية
كمًا من االنتقادات،
إبراهيم
حممد
اللواء
السابق
الداخلية
ونال وزير
ّ
خصوصًا بعد مقتل الناشطة شيماء الصباغ يف ميدان طلعت حرب
قرب ميدان التحرير ،أثناء االحتفال بإحياء ذكرى ثورة  25يناير،
وبعده حادث مقتل أكثر من  20مشجعًا ِ
لفَرق كرة القدم عند بوابات
استاد الدفاع اجلوي.
وطاول التعديل الوزاري مخس حقائب هي :الرتبية والتعليم اليت
ُع نِّي هلا حمب حممود الرافعي ،والزراعة اليت شغلها صالح الدين
هالل ،وعبد الواحد النبوي عبدالواحد للثقافة ،وخالد علي حممد جنم
لوزارة االتصاالت ،وللسياحة خالد عباس رامي ،فيما استحدثت
حقيبتان للتعليم الفين والتدريب شغلها حممد أمحد يوسف.
وفصلت حقيبة اإلسكان اليت شغلتها هالة حممد علي يوسف ،عن
حقيبة الصحة.
وأفاد بيان رئاسي بأن الوزراء اجلدد «أدوا اليمني القانونية
أمام السيسي ،يف حضور رئيس وزرائه» .ويأتي التعديل قبل
أسبوع من املؤمتر االقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ
السياحي (جنوب سيناء) ،ما يلقي بظالله على ترتيبات املؤمتر .إذ
يستعدون لطرح مشاريع على املؤمتر،
طاول التعديل وزراء كانوا
ّ
ُ
استدعيا من اخلارج،
يف مقدمهم وزيرا االتصاالت والسياحة اللذان
إذ كان األول يف أملانيا حلضور فعاليات بورصة برلني ،والثاني
يف برشلونة.

واشنطن :ال مقايضة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
«إيران دولة راعية لإلرهاب وحتتل أراضي عربية ،والسعودية ال
تضمر العداء هلا».
وأعلن كريي أن «بالده مصممة على محاية أمن اخلليج ،وإيران
ما زالت من رعاة اإلرهاب ( ،)...وهناك فجوات ،وال نعلم إن
ِ
تعطنا إيران إجابات
كنا سنتوصل إىل اتفاق (نووي) أو ال ،إذ مل
واضحة ،وعليها أن تتخذ القرارات الصعبة».
وزاد« :أؤكد لكم أننا سنتخذ إجراءات ملنعها من امتالك السالح
النووي ،وأننا أثناء املفاوضات ال حنيد أعيننا عن نشاطاتها
وتدخلها يف الشؤون الداخلية يف املنطقة ،خصوصًا يف سورية»،
داعيًا وزراء اخلارجية اخلليجيني إىل زيارة «واشنطن الشهر املقبل
إلجراء حوار يتناول الوضع األمين».
ّ
وأكد أن بالده ترغب يف العمل مع السعودية «بالتنسيق ذاته
الذي كان مع امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز ،وأن يكون جملس
التعاون اخلليجي موحدًا».
وأضاف« :االتفاق مع إيران ،إذا حصل ،لن يتغري شيء بعده
مباشرة ،وهناك ضمانات لعدم حصوهلا على أسلحة نووية ()...
وستكون لعدم التوصل إىل اتفاق عواقب على العامل بأسره،
وسيزيل االتفاق (إذا حصل) التوتر اإلقليمي ،وسيوقف انتشار
السالح النووي والسباق المتالكه».
إىل ذلك ،قال سعود الفيصل إن «اململكة ال تضمر العداء إليران،
فهي دولة جارة ،ولكن إذا استمرت يف هذا التوجه ،فسيضعها
هذا ضد املصلحة العربية والقيم األخالقية ،وال شك يف أنها تشجع
اإلرهاب وحتتل أراضي عربية ،وهذه ليست من خصال الدول،
ونتمنى قبل أن يتطور الوضع أن تسمع صوت العقالء من أهلها
وترتك تدخالتها».
وأضاف بعد ترحيبه جبهود جمموعة  1+5اليت تفاوض طهران ،أن
«الضمانات اخلـــاصـــة بهــذا امللف (النووي) شرحها الوزير كريي،
وهي احليلولة بني إيران وتطويرها القنبلة الذرية ،وأن هذا لن
يـــتم على حساب نسيان امللفات األخرى».
واستدرك« :لدينا قلق من هذا ،وبالقدر ذاته حنن قلقون من
أعمال إيران يف املنطقة ،عندما نرى تدخلها يف سورية والعراق
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واليمن ،لذا عليها أن تتوقف إذا أرادت أن تكون جزءًا من احلل
وليس املشكلة».
وتابع« :نؤيد حل امللف (النووي) بالطرق السلمية بغية الوصول
إىل اتفاق ناجح يبدد الشكوك ويضمن عدم حتوله إىل برنامج
عسكري يهدد املنطقة والعامل ،كما تـــؤيد اململكة موقف جمموعة
 1+5يف السعي إىل وضع نظام تفتيش دولي صارم يتم التأكد
مبوجبه من عدم سعي إيران إىل صنع أو امتالك أسلحة نووية».
ولفت إىل أن االجتماع مع كريي كان «مثمرًا».
وأكد أن «األحداث األمنية يف تكريت (مشال العراق) توضح أن
عملية احلرب والسلم يف العراق هي بيد إيران ،اليت تسببت يف زرع
الطائفية والفرقة وهي (الطائفية) مل تكن موجودة قبل التدخالت
اإليرانية».
وأضاف وزير اخلارجية السعودي« :يف الشأن السوري حنن
متفقون مع أمريكا على أن بشار األسد ليست له شرعية ،وأن احلل
جيب أن يكون على أساس جنيف 1وتأسيس حكومة وطنية ،ونريد
مغادرة اجلنود غري الشرعيني البالد ،وأن ّ
يتحد السوريون حتت
مظلة واحدة ،ال فرق بني الشيعي والسنيّ واملسيحي وأي قومية
أخرى ،ونريد طرد احملتل األجنيب من أراضيهم».
وتابع« :مع دخول األزمة عامها الرابع أعتقد بأننا ملسنا أن
يفض إىل تدمري سورية وتشتيت شعبها وتعميق
استمرارها مل
ِ
معاناته اإلنسانية فحسب ،بل أدى كذلك إىل جعلها مالذًا آمنًا
للتنظيمات اإلرهابية ،ومبباركة من بشار األسد الفاقد الشرعية،
مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لسورية واملنطقة والعامل ،وهو
ّ
حيثنا على تكثيف اجلهود لتشجيع املعارضة املعتدلة
األمر الذي
ودعمها بكل ما حتتاج إليه من عتاد وتدريب ملواجهة إرهاب األسد
والتنظيمات اإلرهابية ،وطرد احملتل األجنيب ،مع تأكيد أن بلوغ
احلل السلمي القائم على مؤمتر جنيف 1يتطلب حتقيق التوازن
العسكري على األرض».

تقدم يف ملف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اخلطة االمنية اىل بريوت والضاحية اجلنوبية وخصوصا يف ظل
التوافق على هذه اخلطوة الذي حصل يف اجلولة االخرية من احلوار
بني «تيار املستقبل « و»حزب اهلل» .ومع ان املعنيني الرمسيني
والسياسيني باخلطوة يتحفظون عن حتديد موعد انطالق هذه اخلطة،
إال انه فهم ان املوعد بات قريبا وان العمل على فرز القوى
العسكرية واالمنية الالزمة لتنفيذها جار بسرعة مما يعد مؤشرًا
القرتاب بدء تنفيذها.
أما بالنسبة اىل جلسة جملس الوزراء امس االول اليت انهت ازمة
تعليق اجللسات ،فتميزت يف الدرجة االوىل باعتماد ما ميكن وصفه
مبدونة سلوكيات وشكليات اراد منها الرئيس سالم عودة حيوية
للحكومة و»ترشيق» اجللسات وضبطها وحتديد السقف االقصى
ملدة اجللسة بثالث ساعات للحؤول دون استغراقها يف جدليات
طويلة غالبًا ما كانت تستهلك ساعات طويلة من دون انتاجية
موازية.
وقالت مصادر وزارية إن أجواء جديدة سادت جملس الوزراء يف
جلسته امس مل تكن مألوفة من قبل .واضافت ان هذه االجواء
طاولت الشكل واملضمون على حد سواء .ففي الشكل ،علم الوزراء
نصية
سلفًا سواء من خالل ما نشرته الصحف أو من خالل رسائل
ّ
أن «االمتيازات» اليت كان يتمتع بها الوزراء منذ تشكيل احلكومة
واملتعلقة بتناول الطعام والشراب مل تعد قائمة بعدما أقفل باب
غرفة الطعام اجملاورة لقاعة جملس الوزراء واستعيض عن ذلك
بتجهيز شاي لكل وزير مع حلوى «بيتيفور» .ويف الوقت نفسه علم
الوزراء ان سقف وقت كل جلسة لن يتعدى الساعات الثالث.
ويف املضمون ،بادر الرئيس سالم يف مستهل اجللسة اىل خماطبة
الوزراء قائال« :هذه حكومة إئتالفية وليست حكومة وحدة وطنية.
وال يفكر أحد يف أنين أسعى اىل آلية عمل تغطي الفراغ الدستوري.
واذا ما مشيت يف التوافق فألن الدستور يعطيين هذه الرخصة ،لكن
ذلك ال يعين إطالقًا أن االمور العادية جيب أن تكون سببًا لتعطيل
عمل احلكومة ،فهذا أمر لن أمسح به أبدًا» .عندئذ بادر الوزراء تباعًا
بدءًا ببطرس حرب وسجعان قزي وأليس شبطيين وعلي حسن
خليل وجربان باسيل وحممد فنيش اىل التصفيق ،فطلب الوزير
غازي زعيرت التصفيق مجاعيًا فتم ذلك .ثم مسح الرئيس لكل وزير
أن يدلي بدلوه .فسأل الوزير حرب الرئيس سالم هل املراسيم
العادية جيب أن يوقعها مجيع الوزراء ،فأجابه رئيس احلكومة بأن
الغالبية تكفي للمصادقة على هذه املراسيم .وملا وصل البحث
اىل جدول االعمال وبدء إقرار ما ميكن إقراره منها ،كان جدل خفيف
بني وزير الرتبية الياس بوصعب ووزير االتصاالت حرب حول بند
فتح مسابقة للمعلمني املتعاقدين ،فاغتنم الرئيس سالم الفرصة
وأبلغ اجمللس أن الوقت جتاوز الساعات الثالث احملددة لكل جلسة
وبادر اىل رفعها ،مشريًا اىل ان انطالق كل جلسة الحقًا لن يتأخر
عن العاشرة من صباح كل يوم مخيس.
وأفادت املعلومات الرمسية عن اجللسة ان سالم شدد على «ان
التوافق جيب أال يؤدي اىل التعطيل ،خصوصا ان غالبية املواضيع
املطروحة متعلقة بأمور حياتية وامنائية وال جيوز تعطيل بتها حبجة
عدم توافر امجاع يف شأنها» .واذ لفت اىل انه يطالب يف كل
جلسة بضرورة انتخاب رئيس مجهورية جديد ،قال انه يف ظل
استمرار احلالة االستثنائية يبقى خيار التوافق االفضل وانه «لن
يتهاون بعد اليوم مع التعطيل والعرقلة».

صفحة 32

Saturday 7 March 2015

السبت  7آذار 2015

Page 32

صحة ومجتمع

أفضل وأسوأ األطعمة لعالج الصداع
والغثيان واإلسهال واإلمساك
عندما تكون مريضًا آخر
تود أن تفعله هو أكل
يزيد احلالة سوءًا .لكن
تشعر بالرغبة يف اآليس
أو يف طعام معني.

شيء
طعام
أحيانًا
كريم

يقول اخلرباء يف تقرير نشره
موقع جملة "تايم" إن ذلك
يعتمد على نوع املشكلة الصحية اليت تشكو منها .إليك ما حتتاج
معرفته عن األطعمة املفضلة وغري املفضلة أثناء املرض:
أسوأ األطعمة يف حالة التهاب احللق :العصائر احلمضية،
واملكسرات ،والسوائل الساخنة ،ورقائق البطاطس ،وعصري
الربتقال والعنب والليمون ،واخلضروات النيئة
اإلسهال .تسبب فريوسات املعدة اإلسهال إىل جانب عوامل أخرى
عديدة ،مثل مرض كرون والتهاب القولون .لذلك إذا استمرت
أعراض اإلسهال أكثر من أسبوعني ،وظهرت عالمات اجلفاف ،أو
كان هناك ارتفاع يف درجات احلرارة مع اإلسهال وأمل شديد أو
غثيان ينبغي استشارة الطبيب.
أفضل األطعمة يف حالة اإلسهال :املوز ،والعصائر ،واألرز،
احملمص ،ودقيق الشوفان ،والبطاطا
وعصري التفاح ،واخلبز
ّ
املسلوقة ،واملقرمشات ،والدجاج املشوي أو الديك الرومي بدون
جلد.
ّ
املصنعة خاصة اليت
أسوأ األطعمة يف حالة اإلسهال :احللوى
حتتوي على حُ
املليات االصطناعية ألنها غري قابلة للهضم وتؤدي
إىل اإلسهال ،واألطعمة املسببة للغازات ،وتشمل البصل والتفاح،
والقرنبيط ،والكرنب ،والفول ،واألليان ،ومشروبات الكافيني،
وبالطبع املشروبات الكحولية.
اإلمساك .عند اإلصابة باإلمساك حيتاج اجلسم أطعمة غنية باأللياف،
مثل اخلضروات ،واحلبوب الكاملة لتحفيز عملية اهلضم .حيتاج
األشخاص البالغون ما بني  25و 30غرامًا من األلياف يوميًا.
أفضل األطعمة يف حالة اإلمساك :اخلبز األمسر ،واملكسرات،
والفول ،واخلوخ ،دقيق الشوفان ،وبذور الكتان ،والقرنبيط،
والكمثرى ،والتفاح ،إىل جانب شرب  8 -6أكواب من املاء
يوميًا.
أسوأ األطعمة يف حالة اإلمساك :الشوكوال ،ومنتجات األلبان،
ّ
املسكنة ،ومضادات االكتئاب.
ومكمالت احلديد ،واألدوية
الغثيان .من أفضل األطعمة يف حالة الغثيان :املقرمشات،
احملمص اجلاف أو
واملعجنات ،وتناول كميات صغرية من اخلبز
ّ
احلبوب ،وشرب الزجنبيل والليمون (احلامض) ،أو النعناع مع
شرائح الليمون.
واحلارة،
أسوأ األطعمة يف حالة الغثيان:األطعمة الدهنية،
ّ
ومشروبات الكافيني ،واملشروبات الغازية ،والكحوليات.
صعوبة البلع .ميكن لبعض األطعمة أن تعاجل احلالة أو تزيدها .إذا
كان لديك التهاب يف احللق حتتاج أطعمة مهدئة لألمل.
أفضل األطعمة يف حالة التهاب احللق :الشاي والنعناع الفاتر
وليس الساخن ،وميكن إضافة عسل مانوكا خلصائصه املفيدة
اللتئام اجلروح ،والبطاطا املهروسة ،واللنب (الزبادي) ،والبيض
املخفوق.
أسوأ األطعمة يف حالة التهاب احللق :العصائر احلمضية،
واملكسرات ،والسوائل الساخنة ،ورقائق البطاطس ،وعصري
الربتقال والعنب والليمون ،واخلضروات النيئة.
الصداع .اجلفاف أحد أهم أسباب الصداع.
أفضل األطعمة يف حالة الصداع :املياه والسوائل ،واجلرعات
الصغرية من الشاي والقهوة على الرغم من احتوائها على الكافيني
الذي يزيد اجلفاف ،إال أن اجلرعة القليلة ختفف أمل الصداع.
أسوأ األطعمة يف حالة الصداع :الصلصات خاصة الصويا ،واجلنب
خاصة املاحل أو القديم ،والشوكوال ،واهلوت دوغ ،واللحوم
الباردة ،والفواكه اجلافة.

املرقدوش عشبة طبية جيب ان تكون يف
كل بيت
املردقوش أو الربدقوش
من االعشاب الشعبية
كل
يف
املوجودة
منزل عربي أو عراقي،
ُ
واعتمدت يف عالج العديد
من احلاالت املرضية
املستعصية منذ القدم.
وإذا كنتم جتهلون فوائد هذه النبتة العالجية ،نقدم لكم أهم
حسناتها على صحة االنسان:
 -1مضادة للبكترييا واالكسدة
ما مييز املردقوش عن غريها من النباتات ّ
انها مضادة للبكترييا
واالكسدة ،وحتتوي على أمالح معدنية بكميات عالية وفيتامينات
للصحة ،وبالتالي ُتستخدم يف صناعة االدوية
اساسية
ّ
وعالجات العديد من االمراض.
 -2تساهم يف خسارة الوزن
إذا كنتم تعانون من الوزن الزائد وتراكم الدهون يف جسمكم،
أن املردقوش يساعد يف خسارة الوزن أكثر
من املهم أن تعلموا ّ
من الشاي االخضر.
 -3مقاومة لنزالت الربد واالنفلونزا
ُتستخدم نبتة املردقوش ملقاومة نزالت الربد واالنفلونزا إذ حتتوي
على كمية عالية من الفيتامني  ، Cكما ّ
انها مفيدة لعالج السعال
والتهاب القصبة اهلوائية واجليوب االنفية.
 -4ختفف الشعور بالغثيان
ُتعترب املردقوش من اكثر النباتات املفيدة للجهاز اهلضمي إذ
ختفف الشعور بالغثيان وتساعد يف التخلص من نفخات البطن
وتقلق من الغازات ،كما ّ
ختفف من تقلصات املعدة املؤملة.
لصحة العني
 -5مفيدة
ّ
بفضل احتواء املردقوش على مادة ُ ، Zea-Xanthinتعد هذه
لصحة العني ،وتساعد يف الوقاية من االمراض مثل
النبتة مفيدة
ّ
التنكس البقعي واملياه الزرقاء.
 -6تقوي عضلة القلب
ال تستهينوا مبفعول املردقوش على صعيد تقوية عضلة القلب،
ّ
وحتد من تصلب
تقلل من نسبة الكولسرتول
فهذه النبتة
ّ
الشرايني ،كما ّ
انها تساعد يف تنشيط الدورة الدموية وختفيض
ضغط الدم.
 -7تقضي على التوتر
لالشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر بشكل دائم ،احلل
االفضل هلم هو تناول مشروب املردقوش املعروف بقدراته
املهدئة وعالجه للقلق العصيب ّ
ألنه حيتوي على مركب الفالفونويد
املعروف بتأثريه االجيابي على االعصاب.

البكترييا املعوية هي املسؤولة عن
السمنة
قام أطباء أمريكيون بأخذ كائنات
دقيقة (بكترييا معوية) من معي
فتاة ،تتمتع بصحة جيدة لكنها
تعاني بعكس أمها من السمنة
املفرطة
وزرعوا هذه الكائنات يف معي
أمها لعالج مرض معدي .وبعد
زرع هذه الكائنات الدقيقة
ازداد وزن األم بشكل كبريمبعدل  33كيلوغراما خالل  16شهرا
فقط.
هذه الزيادة الكبرية يف الوزن جاءت رغم االعتماد على برنامج
غذائي وبرنامج تدرييب سهر عليه أطباء جامعة براون األمريكية،
كما جاء يف املوقع األملاني اإللكرتوني "بيلد".
ويعتقد األطباء أن تكون البكترييا املعوية املأخوذة من معي
البنت هي املسؤولة عن السمنة املفرطة عند األم .وأكد أخصائي
األمعاء ،الربوفسور كريستيان تروتفني ،بفضل أحباث قام بها
يف السنوات األخرية ،أن ميكروبات املعي مسؤولة بشكل كبري
عن عملية اهلضم .وجاء يف الدراسة اليت ذكرها موقع "بيلد" أيضا
أن تفاعل امليكروبات مع مائة غرام من الشوكوالته خيتلف من
شخص آلخر ،لذلك فإن السمنة ترتبط باألساس بنوعية البكترييا
املعوية.

وصفات حتميك من األمراض القاتلة
mbc.
(
 )netحيق لك
تصدق
أال
ا لد ر ا سا ت
اليت تتناقض
نتائجها بني
وآخر،
يوم
خيتلط
وأن
عليك األمر،
تقرأ
حينما
الصباح
يف
ً
فاكهة ما
أن
من
حتميك
الزهامير،
ويف املساء عن ذات الفاكهة تقرأ أنها تسبب اخلرف ،حبسب
دراسة أخرى ،لذا سنعرض يف هذه املادة وصفات سحرية
موجودة على األغلب يف براد منزلك لعالج أكثر األمراض خبثًا
وانتشارًا ،وحتظى مبصداقية علمية قوية طاملا أنها نشرت يف
ً
مستندة
كربى الدوريات العلمية ،ومجعتها صحيفة الديلي ميل،
على دراسات قامت بها أهم اجلامعات وأكرب املختصني.
كأس من عصري الشمندر و 50غرامًا من اللوز يؤثر كأس من
عصري الشمندر يوميًا على جسدك بذات اآللية اليت تعمل بها بعض
أدوية مرضى الضغط الشرياني ،إذ إنه حيتوي على كميات كبرية
من الـ"نرتات"  ،-nitrates -واليت تتكون منها املواد الدوائية
الفعالة ،وتلك املوجودة طبيعيًا يف جسدك ،واملستخدمة يف
توسيع الشرايني وبالتالي ختفيض الضغط الدموي إىل مستوياته
الطبيعية ،حبسب ما أثبتت دراسات حديثة قامت ببعضها جامعة
لندن مدعومة بـ"مؤسسة القلب الربيطانية".
تناول جبانب عصري الشمندر  50غرامًا من اللوز ،فرغم أن
املسكرات حتتوي على كميات كبرية من احلريرات ،فإن اللوز هو
أقل املكسرات دمسًا ،وتثبت دراسات عديدة ،أهمها تلك اليت
قامت بها جامعة "أستون" ،أن كمية قليلة منه يوميًا تقيك من
أمراض قلبية قاتلة.
ارتفاع الضغط الشرياني ،وما يرافقه من
ٍ
اخلضراوات الورقية :ختلص جسدك من الدهون اخلاليا الدهنية
يف اجلسد نوعان ،أحدهما "أبيض" ضار وقاتل خيتزن الدهون
ويسبب البدانة واألمراض القلبية ،واآلخر يّ
بن اللون يساعد اجلسد
على حرق الدهون والتخلص منها بدل اختزانها.
والوصفة
السحرية اليت حتول اخلاليا الدهنية البيضاء يف جسدك
ّ
إىل خاليا بنية اللون موجودة بكثرة يف براد منزلك ،إنها مجيع
اخلضراوات الورقية اليت تستخدمها يف صنع "السلطة" كاخلس
والبقدونس ،أو يف الطهي كالسبانخ ،إذ إن هذه اخلضراوات
حتتوي على مواد فعالة تعمل بآلية حمددة هلذا الغرض ،وهو ما
يسهم يف ختفيف الوزن والوقاية من األمراض القلبية واجللطات
والسكري ،حبسب ما جتمع كربى الدراسات.
امنح قلبك وعقلك كأسًا من الـ  Hot chocolateجيمع العديد من
الدراسات الكربى ،أهمها تلك اليت قامت بها جامعة هارفرد كربى
اجلامعات العاملية ،على أن اإلكثار من تناول الكاكاو ينشط
الذاكرة وحيمي من اإلصابة بالزهامير واخلرف بنسبة كبرية ،بسبب
أنواع معينة من مضادات األكسدة اليت تسهم أيضًا
احتوائه على
ٍ
يف ختفيض نسبة الكولسرتول السيئ يف الدم ،وهو ما يقي
أيضًا من األمراض القلبية والسكتات الدماغية.
تكمن املشكلة الرئيسية يف أن شركات األغذية تسوق للشوكوال
الغنية بالسكر ،وهو ما يقضي على فوائد الكاكاو وحيول الشوكوال
لكابوس طيب يتسبب بالبدانة واملوت ،إال أن الشوكوال اخلالية من
ٍ
السكر تشكل وصفة سحرية ألكثر األمراض خطورة.
األفوكادو للكولسرتول والسمك للروماتيزم صحيح أن األفوكادو
نوع خاص ُيطلق
غين بالدهون ،إال أن الدهون اليت حيويها هي من ٍ
عليه اسم "دهون أحادية غري مشبعة" ،واليت تسهم يف ختفيض
معدالت الكولسرتول يف اجلسم وتقي من األمراض القلبية
والوعائية ،حبسب دراسات نشرتها مجعية القلب األمريكية.
وأما السمك ،فهو يقي من اإلصابة بالروماتيزم  -أو ما يسمى
طبيًا التهاب املفاصل الرثياني  -لذا فإن الدورية العلمية املختصة
بأمراض الروماتيزم Rheumatoid Diseasesكانت قد نشرت عدة
ٍ
دراسات كربى تؤكد أن تناول وجبة واحدة من السمك أسبوعيًا يقلل
خطر اإلصابة بالروماتيزم بنسبة تفوق الـ.%50
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متفرقات

أغنى  45عربيًا بالعامل ..من هم ؟

قطعة آيس كريم يف دبي بأكثر من  800دوالر
بعد أن كان الذهب يعرف
بربيقه ،أصبح اآلن مبقدور
األثرياء التعرف على مذاقه،
ففي إمارة دبي يقدم أحد
املقاهي نوعا فاخرًا جدا
من مثلجات "اآليس كريم"
املرصع بالذهب عيار 23
املعاجل والصاحل لألكل،
ويبلغ سعر القطعة الواحدة
منه  2999درهمًا (800
دوالر أمريكي) ،حسب ما
جاء يف صحيفة "ديلي ميل".
"سكوبي
مقهى
ويقدم
كافيه"  Scoopi Cafeلرواده
من األثرياء تلك القطعة
الذهبية ،مطلقا عليها اسم
"املاس األسود".
وتصنع هذه املثلجات من
أفخر أنواع الزعفران اإليراني
والكمأة اإليطالية السوداء،
الفانيال
إىل
باإلضافة
املستوردة من مدغشقر،
ويستغرق صنعها من صاحب
املقهى زوبني دوتشي 5
أسابيع النتقاء أفضل املكونات
من خمتلف أحناء العامل.
وعلى الرغم من أن هذا
اآليس كريم باهظ الثمن ،إال
أنه يتمتع بطعم شهي ،خاصة
بعد إضافة الذهب عيار 23
قرياطا إليه ،كما يتم تقدميه
"فريساتشي"
وعاء
يف
املقهى
ويتيح
فاخر.
للزبون االحتفاظ باجملموعة
املكونة من هذا الوعاء

وامللعقة كهدية تذكارية.
ويقدم املقهى ،الذي يقع يف
شارع مجريا جبانب حديقة أم
سقيم بدبي ،إىل جانب قطعة
اآليس كريم الباهظة الثمن
جمموعة متنوعة من اآليس
كريم التقليدي والزبادي
اجملمد.
وبالرغم من أن قطعة
"املاس
كريم
آيس
األسود" هي األغلى يف
العامل ،إال أنها ليست
أغلى حلوى على اإلطالق.
وعلى صعيد متصل ،كانت
سلسلة "كرسيب كريم" قد
كشفت النقاب العام املاضي
عن أغلى "دونات" يف العامل
الوطين
األسبوع
مبناسبة
للدونات ،حيث وصل سعر
دونات كرسيب كريم الفاخر
واحملشو بالتوت والكريم
واملزين بأوراق الذهب عيار
 24قراطا صاحلة لألكل
وحبات املاس الصاحل لألكل
أيضا ،باإلضافة إىل الفاكهة
والزهور املصنوعة يدويا
من الشكوالتة البلجيكية
من
غبار
مع
البيضاء
الذهب ،إىل  1684دوالرا.
ومل يكن "الدونات" والذي
عرض يف متجر "سيلفريدجز"
بشارع أكسفورد بلندن،
للبيع بل استعمل فقط
كجائزة أعطيت لكلودين
تايلور ،وهي فنانة ماكياج

كلمة شكر على تعزية من عائلة املرحوم احلاج
أبو سليم شعالن

السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته
ال منلك إال أن نقول  ( :إنا هلل و إنا اليه راجعون  ،و حسبنا اهلل و
نعم الوكيل  ،اللهم أجرنا يف مصيبتنا وأخلف لنا خريا منها)
نتقدم جبزيل الشكر واالمتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم
لنا التعزية الصادقة واملواساة احلسنة يف وفاة
احلاج أبو سليم شعالن
و نسأل اهلل تعاىل العزيز الرحيم أن جينبكم الشـر ،و ان حيفظكم
ذخرا و سندا كبريا و عزيزا لنا  ،نشكركم و نسأل اهلل ان يرعاكم
بعنايته وأن جبنبكم كل مكروه.
فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ االثر يف نفوسنا فإليكم خالص
الشكر املقرون بصادق الود و الوفاء .
نسأل اهلل تعاىل ان يتغمد الفقيد بواسع رمحته و يسكنه فسيح
جناته انه سبحانه و تعاىل ولي ذلك و القادر عليه .
شكرا اهلل سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم اهلل عنا خيـر جزاء .
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
السيد أكرم شعالن

السعودية هي عنوان أكرب عدد
من أصحاب املليارات العرب،
ففيها يقيم  10منهم ميلكون
 48مليار دوالر تقريبا ،طبقا
لالئحة ضمت  1826مليارديرا،
هم األغنى يف  2015بالعامل،
وأصدرتها أمس االثنني جملة
"فوربس" األمريكية ،ومنها
يتضح أنهم ميلكون  7تريليونات
و 50مليارا ،وأصغرهم سنا
أمريكي امسه ايفان شبيغل،
عمره  24سنة ،وثروته وصلت
اىل مليار و 500مليون دوالر،
مع ذلك فهو "فقري" مقارنة
بلبناني األصل ميلك  77مليارا
من الدوالرات.
من الئحة "فوربس" العامة ميكن
التعرف اىل أصحاب املليارات
العرب ،أو املتحدرين من أصل
عربي ويقيمون يف دول ولدوا
فيها باخلارج ،أو هاجروا مغرتبني
اليها ،وهم  45من  11دولة
عربية ،مجعتهم "العربية" يف
قائمة تضم  10سعوديني من
 7عائالت ،و 9لبنانيني من 5
عائالت (أحدهم يقيم باملكسيك
وآخر يف الربازيل) اضافة
اىل  8مصريني من  3عائالت
(أحدهم يقيم يف بريطانيا) كما
و 5كويتيني من عائلتني ،و4
اماراتيني من عائلتني أيضا.
كذلك تضم القائمة  3مغاربة
من  3عائالت ،وسوريان من
عائلتني (أحدهما يقيم بفرنسا
والثاني يف بريطانيا) اضافة
اىل واحد من كل من :اجلزائر
وعمان والسودان واألردن
(األخريان يقيمان يف بريطانيا
وروسيا) وثرواتهم مجيعا 223
مليارا و 200مليون دوالر،
وأدناه جردة بهم ،مرتبة طبقا
حلجم ثروة كل منهم بالدوالر،
مع جنسيته والدرجة اليت احتلها
بالثراء عربيا وعامليا هذا العام.
أغنى  10ميلكون  150مليار
دوالر
أغنى  10عرب بالعامل ،هم من 4
دول يف املنطقة ،وميلكون معا
أكثر من نصف ثروة مجيع العرب
بالئحة "فوربس" هلذا العام ،أي
 158مليار و 300مليون دوالر،
األصل
اللبناني
ويتقدمهم
كارلوس سليم حلو ،الذي حل
ثانيا بعد األمريكي بيل غيتس
يف الئحة األغنى على مستوى

دولي .أما يف ترتيب عربي
أعدته "العربية" عرب اللوائح
أدناه ،فجاء يف املقدمة:
 -1كارلوس سليم حلو:
مكسيكي من أصل لبناني.
عمره  75درجته األوىل عربيا
و 2دوليا ،وثروته  77.1مليار
دوالر.
 -2الوليد بن طالل :سعودي
عمره  59درجته  2عربيا و34
دوليا ،وثروته  22.6مليار.
 -3جوزف صفرا :برازيلي من
أصل لبناني .عمره  76درجته 3
عربيا و 52دوليا ،وثروته 17.3
مليار (يف  2014تويف شقيقه
مويزيس ،وترك ثروة مماثلة
ورثها أوالده).
 -4حممد حسني العمودي:
سعودي عمره  68درجته 4
دوليا ،وثروته
عربيا و116
ً
ً
 10.8مليارات.
 -5عبد اهلل بن أمحد الغرير:
اماراتي ،مل يرد يف "فوربس"
مقدار عمره .درجته اخلامس
عربيا دوليا ،وثروته 6.4
مليارات.
 -6نصيف ساويرس :مصري
عمره  54درجته  6عربيا و225
عامليا ،وثروته  6.3مليارات.
 -7ماجد الفطيم :اماراتي ،مل
يرد يف "فوربس" مقدر عمره
أيضا .درجته  7عربيا و230
دوليا ،وثروته  6.2مليارات.
 -8األمري سلطان بن حممد
بن سعود الكبري آل سعود:
سعودي عمره  61درجته 8
عربيا و 405دوليا .أما ثروته
فهي  4.1مليارات.
 -9حممد منصور :مصري عمره
 67درجة  9عربيا و 418عامليا،
وثروته بلغت  4مليارات دوالر
بالئحة هذا العام.
 -10حممد ابراهيم العيسى:
سعودي عمره  90درجته 10
عربيا و 497دوليا .أما ثروته
فبلغت  3.5مليارات دوالر.
ثروة جمتمعة من  39.7مليار
أما من كان ترتيبهم من  11اىل
عربيا يف القائمة اليت أعدتها
20
ً
"العربية" من الئحة "فوربس"
فعددهم  15وثرواتهم جمتمعة
 39مليارا و 700مليون دوالر،
وهم:
 -11سيف الغرير :اماراتي ،مل
يرد يف "فوربس" مقدار عمره.
درجته  11عربيا و 514دوليا،
وثروته  3.4مليارات.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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 -12جنيب ميقاتي :لبناني
رئيسا للوزراء قبل احلالي
سالم .عمره  59درجته
عربيا و 534دوليا ،وثروته
مليارات.
 -12طه ميقاتي :لبناني شقيق
جنيب ميقاتي .عمره  70درجته
 12عربيا و 534دوليا ،وثروته
 3.3مليارات.
 -13عبد اهلل الفطيم :اماراتي،
مل يرد يف "فوربس" مقدار عمره
أيضا .درجته  13عربيا و557
دوليا ،وثروته  3.2مليارات.
 -14إسعد ربراب :جزائري
األصل يقيم يف فرنسا ،عمره
 71درجته  14عربيا و577
دوليا ،وثروته  3.1مليارات.
 -14جنيب ساويرس :مصري
عمره  60درجته  14عربيا و577
دوليا ،وثروته  3.1مليارات.
 -15يوسف منصور :مصري
عمره  69درجته  15عربيا و628
دوليا ،وثروته  2.9مليار.
 16صاحل عبد اهلل كامل :سعودي
عمره  73درجته  16عربيا و663
دوليا ،وثروته  2.8مليار.
 -17ياسني منصور :مصري
عمره  53درجته  17عربيا و810
دوليا ،وثروته  2.3مليار.
 -17بهاء احلريري :لبناني عمره
 48درجته  17عربيا و 810دوليا،
وثروة بلغت  2.3مليار.
 -17عثمان بن جلون :مغربي
عمره  82درجته  17عربيا و810
دوليا ،وثروة بلغت  2.3مليار.
 -18سليمان بن عبد العزيز
الراجحي :سعودي عمره 86
درجته  18عربيا و 894دوليا،
وثروته  2.1مليار.
 -19حممد الفايد :مصري األصل
يقيم يف بريطانيا .عمره 86
درجته  19عربيا و 949دوليا،
وثروته  2مليار.
 -20انسي ساويرس :مصري
عمره  85درجته  20عربيا و1054
دوليا ،وثروته  1.8مليار.
 -20عبد اهلل الراجحي :سعودي،
مل يرد يف "فوربس" مقدار
عمره .درجته  20عربيا و1054
دوليا ،وثروته  1.8مليار.
بدوي سوري هو "أفقر" ملياردير
عريي
وآخر من احتلوا الدرجات السبع
األخرية يف قائمة األغنى بني
العرب ،هم من  9جنسيات
عربية ،وعددهم  20مليارديرا،
ميلكون معا  25مليار و200
مليون دوالر:
 -21عزيز أخنوش :مغربي عمره
 74ويشغل منذ  2007منصب
وزير الفالحة والصيد البحري.
درجته  21عربيا و 1118دوليا،
وثروته  1.7مليار.
 -22سعد احلريري :لبناني،
رئيس وزراء سابق .عمره 44

درجته  22عربيا و 1250دوليا،
وثروته  1.5مليار.
 -22روبري معوض :لبناني عمره
 70درجته  22عربيا و1250
دوليا ،وثروته  1.5مليار.
 -23فواز احلكري :سعودي عمره
 49درجته  23عربيا و1324
دوليا ،وثروته  1.4مليار.
 -23سلمان احلكري :سعودي
عمره  48درجته  23عربيا و1324
دوليا ،وثروته  1.4مليار.
 -23عبد اجمليد احلكري :سعودي
عمره  45درجته  23عربيا و1324
دوليا ،وثروته  1.4مليار.
 -24مولود شعيب :مغربي عمره
 86درجته  24عربيا و1415
دوليا ،وثروته  1.3مليار.
 -24فوزي اخلرايف :كوييت ،مل
يرد يف "فوربس" مقدار عمره.
درجته  24عربيا و 1415دوليا،
وثروته  1.3مليار.
 -24جاسم اخلرايف :كوييت ،مل
يرد يف "فوربس" مقدار عمره.
درجته  24عربيا و 1415دوليا،
وثروته  1.3مليار.
 -24مهند اخلرايف :كوييت ،مل
يرد يف "فوربس" مقدار عمره.
درجته  24عربيا و 1415دوليا،
وثروته  1.3مليار.
 -25حممد الربواني :عماني عمره
 63درجته  25عربيا و1533
دوليا ،وثروته  1.2مليار.
 -25أمين أصفري :سوري
األصل يقيم يف لندن .عمره 56
درجته  25عربيا و 1533دوليا،
وثروته  1.2مليار.
 -26أمين احلريري :لبناني عمره
 36درجته  26عربيا و1712
دوليا ،وثروته  1.1مليار.
 -26فهد احلريري :لبناني عمره
 34درجته  26عربيا و1712
دوليا ،وثروته  1.1مليار.
 -26زياد مناصري :أردني
األصل ،يقيم بروسيا .عمره 49
درجته  26عربيا و 1712دوليا،
وثروته  1.1مليار.
 -26مسيح ساويريس :مصري
عمره  58درجته  26عربيا و1712
دوليا ،وثروته  1.1مليار.
 -26بسام الغامن :كوييت عمره
 63درجته  26عربيا و1712
دوليا ،وثروته  1.1مليار.
 -26قتيبة الغامن :كوييت ،مل
يرد يف "فوربس" مقدار عمره.
درجته  26عربيا و 1712دوليا،
وثروته  1.1مليار.
 -26حممد ابراهيم :سوداني
األصل ،معروف باسم "مو" يف
بريطانيا ،حيث يقيم .عمره 65
درجته  26عربيا و 1712دوليا،
وثروته  1.1مليار.
 -27حممد طراد :سوري األصل
يقيم يف فرنسا ،عمره  66درجته
 27عربيا و 1741دوليا ،وثروته
مليار واحد ،لذلك فهو "أفقر"
ملياردير عربي هذا العام.

الشرق االوسط للموسيقى والفنون
تقدم الشرق االوسط للموسيقى والفنون
بادراة الفنان قاسم البياع وباالشرتاك مع الفنان حميد مارون
سهرة مجانية كل اربعاء من الساعة الـ  7مساء اىل  11ليال
يف قاعة بلدية الكمبا مقابل محطة القطار لالستعالم االتصال
بالفنان قاسم البياع0414646123 :
الدعوة عامة للجالية العربية
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Abbott government considers mining-style tax to
break Senate deadlock over uni fees

Education Minister Christopher Pyne. Photo: Kate Geraghty

The Abbott government
is trying to strike a lastminute compromise deal
with Senate crossbenchers on university fee deregulation by proposing
the equivalent of a mining “super profits tax” for
universities that increase
their fees over current
levels.
Under the proposal, originally suggested by leading education economist
Bruce Chapman, universities would be allowed
to set their own fees but
would face a levy if they
raise their fees over a set
amount.
Universities that increase
their fees above current
levels would have their
commonwealth subsidies reduced by 20 per
cent while grants to universities that increase
their fees by $10,000
would be reduced by 60
per cent.
While the government has
abandoned other controversial policies such as
the GP co-payment, it remains determined to deregulate university fees
before the May budget. It
has embraced the idea of
a fee levy as a potential
gamechanger in its efforts to win over a recalcitrant Senate.
A spokesman for Education Minister Christopher
Pyne confirmed that Pro-

fessor Chapman’s proposal had been raised in
negotiations with Senate
crossbenchers.
“A number of proposals,
including the submission
by HECS architect Bruce
Chapman to the Senate committee, are currently being discussed
with crossbenchers,” the
spokesman said.
“As we have previously
stated we intend to consult and negotiate to secure passage of the reforms, which inevitably
involves listening to and
discussing ideas.”
Professor Chapman’s
proposal - developed
over several days of talks
with officials from the
Department of Education
- follows growing calls
from university vicechancellors for the government to adopt a more
moderate “third way” on
fee deregulation.
The government’s current proposal is for universities to set their own
fees, with the amounts
capped at international
student levels which are
often twice to three times
as much as domestic
fees.
Adopting Professor Chapman’s compromise position would give universities more flexibility over
pricing while blunting attacks from Labor and the

Greens that fees could
soar under a deregulated
system. It would also reduce the perception that
the elite Group of Eight
universities - such as the
universities of Sydney
and Melbourne - would
benefit the most from deregulation while regional
and suburban universities would suffer.
In his Senate submission, Professor Chapman estimates that the
Group of Eight universities would provide 55 per
cent of the government
levy while the remaining
32 universities would
contribute 45 per cent.
“Without a mechanism
such as this, I believe
price increases would be
very high and that would
be an unfair outcome
for students,” Professor
Chapman said.
Professor
Chapman,
who will appear before
a Senate committee this
Friday, said his proposal
was similar to the Rudd
government’s mining super profits tax but that the
goal was to keep prices
low rather than bringing
in large amounts of revenue.
The idea was developed
in conjunction with leading higher education
consultant David Phillips, a former adviser to
the Hawke government.

The government needs
to win the support of six
of the eight crossbenchers to pass higher education reform. Liberal Democratic senator David
Leyonhjelm, Family First
senator Bob Day, independent senator John
Madigan and the Palmer
United Party senator
Dio Wang are seen as
supportive while PUP’s
Glenn Lazarus and independent Jacqui Lambie
are strongly opposed.
The government still
hopes it can convince independent senator Nick
Xenophon and Motoring
Enthusiast Party senator
Ricky Muir to support an
amended package.
Senator Xenophon said:
“I am happy to keep talking to the government
but I still have significant reservations [about
deregulating university
fees]. This would still be
a significant departure
from the current situation and would need to
be looked at closely.”
In its submission to a
Senate inquiry into the
government’s proposals, RMIT University
urges the government to
adopt a “more careful”
approach to fee deregulation.
“There are genuine concerns that the combination of fee deregulation
and income-contingent
loans provides an unsustainable funding environment and one that could
compound debt beyond
reasonable or manageable levels,” RMIT’s submission says.
The University of Western Sydney says in its
submission that “the debate has shifted towards
asking what moderated
forms of deregulation
are possible” and urges
the government to explore options to regulate
price.

35 صفحة

JUSTICE FOR CHILD VICTIMS
OF SEXUAL ASSAULT

Member for East Hills, Glenn
Brookes said the Baird Government’s new justice package will deliver tougher sentences to child sexual assault
offenders while supporting
child victims through the court
process.
“The community rightfully expects that penalties for child
sexual assault offenders reflect the heinous nature of
these crimes,” Glenn said.
“The community also expects
that vulnerable children are
supported through the court
process.
“A re-elected Baird Government will pilot a specialist
judicial program to deal with
child sexual assault cases

across the state.
“We will also fund Children’s
Champions, qualified experts
who will support child witnesses through the trial process and advise lawyers on
appropriate questioning of
children.
“Importantly we will keep child
witnesses out of the courts by
allowing cross examination to
be pre-recorded.
“We will also ensure that child
sexual assault offenders are
given tougher, more consistent sentences.
“The maximum penalty for
sexual intercourse with a child
under 10 will be increased
from 25 years to life imprisonment.
“We will also list additional
child sexual assault offences
in the standard non-parole period scheme which will lead to
longer, more consistent sentences,” Glenn said.
“These measures will improve
community confidence in the
legal system – by looking after
our most vulnerable at a time
when they need it the most.”

BAIRD GOVERNMENT TARGETING ORGANISED CRIME
Member for East Hills has
backed the Baird Government’s
commitment to strengthen police powers to crackdown on
organised crime..
Glenn Brookes said the new
laws would give police at the
Bankstown and Revesby LAC’s
powers to respond quickly and
effectively to organised crime.
“The Baird Government takes
a zero tolerance approach to
organised crime – we’re determined to give police the powers they need to keep the community safe,” Glenn said.
“We’ve announced a tough
package of measures aimed at
disrupting criminal activity.”
If re-elected the NSW Liberals
& Nationals Government will:
• Create tough new organised
crime laws by introducing Serious Crime Prevention Orders
to restrict the activities of serious criminals and businesses
• Empower police to stop violent crime before it happens by
issuing Public Safety Orders
to would-be violent troublemakers
• Improve our ability to confiscate the assets of serious
criminals
• Introduce a tougher regime to

better prevent and prosecute
money laundering
“Serious Crime Prevention Orders are aimed at those that
engage in organised criminal
activities. We will empower
the courts to impose these targeted restrictions for up to five
years to prevent or disrupt serious criminal activity,” Glenn
said.
“Public Safety Orders will enable senior police to prevent
suspected troublemakers from
attending certain places or
events, if they pose a serious
risk to public safety.
“Money launderers will also
be in our sights. If re-elected,
we will toughen penalties for
those who engage in the laundering of significant amounts
of money.
“We want people in East Hills
to feel safe on our streets, and
this will be a huge step forward
in achieving that outcome,”
Glenn added.
These reforms will mean property used to commit serious
crimes can be sold off with half
the proceeds allocated to the
NSW Victims Support Fund.
MEDIA: Marc Nehme – 9772
2774
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Tony Abbott announces GP co-payment fee is ‘dead, bur- My ticker is in very good
government backdown on ied and cremated’: Tony Abbott shape’: Malcolm Turnbull
Defence pay
Tony Abbott has declared GPs and the medical pro- responds to questions on
the GP co-payment as fession to find other sav- Tony Abbott challenge
“dead, buried and cre- ings in the system.

Prime Minister Tony Abbott and Defence Minister Kevin Andrews announcing the new papy offer on Wednesday. Photo: Andrew Meares

Prime Minister Tony Abbott has backed down on
Defence pay in spite of his
previous protestations that
he would not succumb to
independent senator Jacqui Lambie’s “blackmail”
tactics on the issue.
Senator Lambie, a former
soldier, had vowed to vote
against all government legislation until a better pay
offer was made to soldiers.
In his second attempt to appease the Defence community and Senator Lambie,
who wields a crucial vote
in the Senate, Mr Abbott
announced on Wednesday
his government had decided to increase raise Defence pay above inflation from the proposed one and
a half per cent increase to
two per cent per year, beginning next pay day.
The Prime Minister said it
showed his government
was listening to voters.
“It is still frugal government
but it is frugal government
that acknowledges the
special place the Defence
Forces have,” the Mr Abbott told reporters.
It will cost $200 million
over the next four years
and will be paid for via savings from within Defence.
The increased pay offer
comes just one day after
the Prime Minister announced 300 extra troops
to help train Iraqi forces
fighting Islamic State militants.
It also follows a sustained
campaign against the original below-inflation offer by
Defence and non-government parliamentarians, led

most vociferously by Senator Lambie who made her
vote in the Senate contingent on a better pay offer
for Defence personnel.
Senator Lambie had been
pushing for the defence pay
rise offer to be increased to
3 per cent.
On Wednesday, the Tasmanian senator said she
would consult with Defence
personnel and their families on Mr Abbott’s latest
offer before announcing
whether she would vote for
government legislation.
“The feedback coming back
from the veterans, their
families and personnel in
the last 45 minutes or so
is pretty damaging for the
Abbott government,” she
said.
Mr Abbott previously described Senator Lambie’s
tactic as a “form of blackmail”, saying her tactics
were not something “any
sensible, mature government can submit to”.
On Wednesday Mr Abbott
said his decision to back
down on the pay offer was
based upon it being the
“right thing to do”.
Mr Abbott said he had not
spoken with Senator Lambie since deciding on the
new offer.
“I obviously appreciate
Senator Lambie’s position,
I respect Senator Lambie’s
position because as a former member of the Australian Defence Force she
obviously has a keen interest herself in the outcomes
that are delivered by government for our Defence
Force personnel,” he said.

mated” after it was finally
dumped on Tuesday.
The Prime Minister’s office emphatically rejected
a claim, first reported by
Fairfax Media, that Mr Abbott had chided his former health minister Peter
Dutton in cabinet on Monday over the bungled copayment “barnacle”..
The government has now
abandoned the patient
charge, or “value signal
in health” as it was described at one point, with
Mr Abbott invoking his
post-WorkChoices formula to brand the 2014
budget’s $7 co-payment
as “dead, buried and cremated”.
Its demise followed several iterations which included reducing it to $5 in
a failed attempt to soften
its impact, and even briefing media that it had been
dropped altogether in December before resuscitating it the next day.
An unusually chastened
Mr Abbott moved to assume the blame for the
politically
disastrous
policy in question time,
declaring he had listened
and learnt and that he
should have known that
wider consultation was
needed to undertake such
significant reform.
He also acknowledged
that it should always have
been a matter of working with doctors, rather
than being seen to work
against them.
A source had told Fairfax
Media that in cabinet, Mr
Abbott had characterised
the sales job as “mishandled until now”, which
was interpreted as a swipe
at Mr Dutton, who is now
Immigration Minister.
The new Health Minister Sussan Ley had been
charged with consulting
with doctors but, with no
sign of their support, the
government decided it
had taken enough water
over the plan.
In its place, Ms Ley has
been asked to work with

That is unlikely to secure
the longer-term structural
savings needed to rein in
Medicare, which is projected to cost $34 billion
within a decade, up from
its current $20 billion
cost.
Doctors’ groups welcomed the move and have
now called for an end to
the freeze on the indexation of rebates as well.
Australian Medical Association president Brian
Owler said the freeze
could lead to doctors
shortening their consultations, or charging more
patients the full cost of
their visit upfront. Because the freeze also
applies to rebates for
specialists,
Associate
Professor Owler said it
would also increase outof-pocket costs for surgical procedures, including
for people who have private health insurance.
But Associate Professor
Owler praised Ms Ley’s
“constructive and consultative approach” and
said he was hopeful of
persuading her to lift the
freeze.
“We’ve already had very
productive discussions
with the Minister, around
ways that we might try
and curtail the freeze to
indexation. I think that issue is not at an end,” he
said.
Royal Australian College
of General Practitioners
vice-president
Morton
Rawlin said the government had acted in the best
interests of patients by
dumping the co-payment,
but he called for an end
to the freeze on rebate indexation.
“Continuing the freeze
will force GPs to pass on
increasing out-of-pocket
costs to patients; threaten the provision of quality clinical services; place
recurring pressure on the
business viability of practices; and increase health
system costs downstream,” Dr Rawlin said.

“My ticker is in very good shape”: Malcolm Turnbull is fighting
fit. Photo: Andrew Meares

Communications Minister Malcolm Turnbull has
declared his “ticker is in
very good shape” when
asked if he has the courage to challenge Prime
Minister Tony Abbott for
the Liberal Party leadership.
Mr Turnbull also sought
to shoot down claims
that he is too progressive
to become Liberal Party
leader by downplaying
the difference between
his and Mr Abbott’s positions on gay marriage.
But Mr Turnbull insisted
that Mr Abbott has his
– and the party room’s full support, dismissing
talk of a second spill as
“a mixture of feverish
imagination laced with
late nights and probably
a glass or two of wine too
many”.
A Fairfax Media IPSOS
poll released on Monday
showed that 39 per cent
of voters would prefer
Mr Turnbull as Liberal
leader compared to 19
per cent for Mr Abbott,
who survived a leadership spill by 61 votes to
39 last month.
When asked by 7.30 host
Leigh Sales on Tuesday about Mr Abbott’s
personal attributes, Mr
Turnbull said: “To be the
leader of a political party
you only need one attribute and that is to have
the confidence of the
party room … He is the

best person because he
has the confidence of the
party room.”
Pressed on this question later in the interview
Mr Turnbull, who was
deposed by Mr Abbott
as leader in 2009, said
it would take “too long”
to name all Mr Abbott’s
strengths.
“He’s a very intelligent,
courageous, brave man,
a very thoughtful guy.
He’s got a wonderful
self-deprecating sense
of humour.”
Asked if he was too leftwing on social policy
for many Coalition MPs
to tolerate as leader, Mr
Turnbull said: “The reality is that Tony Abbott
and my position on gay
marriage is very close.
Both of us believe the
party room should decide
whether there should be
a free vote, a conscience
vote, so-called … The idea
that there’s this massive
gulf between us is quite
imaginary and it’s been
put around by people
frankly who I suspect
don’t bare either Tony or
me a lot of good will.”
Asked whether he lacks
the ticker to challenge
Mr Abbott, Mr Turnbull
replied: “My ticker is in
very good shape.”
On Tuesday Mr Turnbull announced major
reforms to the regulations governing Australia Post.
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National $30 million cam- Bali nine executions: Australian politicians hold rare
paign to tackle domestic candlelight vigil outside Parliament House
violence

Federal and state governments will spend $30 million on a national awareness campaign to stop
domestic violence as
Prime Minister Tony Abbott told Parliament he
will meet with Labor to
discuss a bipartisan approach to the issue.
Minister Assisting the
Prime Minister for Women Michaelia Cash announced the campaign
during an International
Women’s Day lunch on
Wednesday, describing
domestic violence - which
kills a woman a week - as
a “scourge”.
She later explained to Fairfax Media that there was a
gap in Australians’ understanding about domestic
violence and that a campaign was needed, similar
to those against smoking
or drink driving.
She said that violence
was a crime, regardless
of whether there was a
“domestic” or “family” in
front of it.
“Violence is violence. It’s
a crime. Full stop.”
The campaign will target multiple groups, from
young people to people in
rural and regional areas, to
those from culturally and
linguistically diverse backgrounds. Papers about the
campaign have already
been circulated to states
and territories ahead of
a Council of Australian
Governments meeting on
domestic violence in the
middle of the year.
This comes as Labor leader Bill Shorten announced
he had written to the Prime
Minister, seeking bipartisan support for a national
crisis summit on domestic
violence.
“If he believes this is unnecessary, I promise
that within 100 days of
a Shorten Labor government getting elected we
will convene this summit,”
the Opposition leader told
the National Press Club.
Mr Shorten said it would
not be a “government
talkfest” but a way for
frontline service providers

and survivors to extend
the existing national plan
against domestic violence.
Labor also announced it
would deliver more than
$70 million over three
years to improve frontline
legal services, home safety measures and research
into perpetrators of violence.
Earlier on Wednesday, Mr
Abbott appeared unreceptive to Labor’s national
summit idea.
“Effectively, that’s what
I’ve already proposed,” he
told ABC Radio, noting the
upcoming COAG meeting
on domestic violence.
But in response to a question from Mr Shorten in
question time, the Prime
Minister said he would
keep an open mind about
Labor’s proposal.
“I am very happy to agree
to sit down with the Leader of the Opposition to discuss what both of us, what
all of us can do to ensure
we get better outcomes on
this issue.”
The campaign also comes
as Senator Cash and Australian of the Year Rosie
Batty launch a new app to
help women experiencing
violence on Thursday.
The free “Daisy” app provides women with a list of
specialist sexual assault
and domestic and family
violence services in their
local area.
It also features a “get
help” button, which allows
users to quickly call 000
and a “quick exit” button
to leave screens that may
alert perpetrators that a
victim is seeking help.
On Wednesday, the
Greens questioned the
government’s domestic
violence priorities.
Greens
spokeswoman
for women Larissa Waters said said while she
welcomed the awareness
campaign announcement,
the government should
not have made recent
budget cuts to community
legal centres and homelessness funding, which
support women escaping
violent situations.

Unity: Bill Shorten looks on as Tony Abbott kisses Julie Bishop.
Photo: Alex Ellinghausen

It was a stunning, if not
slightly angry backdrop
for the solemn, sombre
start to the day. As MPs
gathered on Parliament
House’s terracotta forecourt in a final attempt to
save the lives of Andrew
Chan and Myuran Sukumaran, the eastern sky
burnt yellow, red and orange.
Regular foes Tony Abbott
and Bill Shorten, Julie
Bishop and Tanya Plibersek, stood side by side
and shared candlelight as
they pleaded for a common cause – mercy.
Emotions ran high and
the speeches were heartfelt. The father of the
house, Philip Ruddock,
and the veteran Labor MP
Chris Hayes, recently revived the parliamentary
friendship group for MPs
against the death penalty.
“Its about campaigning
for change,” Mr Ruddock
said.
Mr Hayes met the Bali nine
pair with his wife in Indonesia recently. The early
and
emotion-charged
morning clearly took a toll
on his health and was later seen being supported
by colleagues and friends
- but not before he issued
a personal plea for Chan
and and Sukumaran.
“I thought their rehabilitation, quite frankly, is
something that was pretty
special. They had turned

themselves around and I
thought their rehabilitation is a credit to the correctional system that they
were in,” he said.
“The most disheartening
part about all of this is
none of that appears to be
taken into account.”
Ms Bishop told the audience she had recently
spoken to the pair’s families.
“They are going through
an unimaginably difficult
time and I ask that you
think of the families who
are praying that their son,
brother, grandson can
have their lives spared,”
the Foreign Minister said.
Ms Plibersek, Labor’s foreign affairs spokeswoman, said a sense of “helplessness” had brought
the MPs together.
“As Andrew and Myuran
are moved from Kerobokan to the place where
their final sentence is due
to be taken out…I guess
one of the reasons we’ve
come together this morning is to turn that feeling of helplessness into
something different,” she
said.
“And also to send a strong
message to the government of Indonesia, the
people of Indonesia, and
the people of the world
that Australia feels differently about the death penalty, that we don’t accept
it as part of any system

Foreign Minister Julie Bishop speaks during the candlelight vigil.
Photo: Alex Ellinghausen

Opposition Leader Bill Shorten and Prime Minister Tony Abbott
during the candlelight vigil. Photo: Alex Ellinghausen

anywhere.”
But it was Greens leader
Christine Milne who became the most emotional
as she quoted former
High Court justice Michael Kirby.
“He asked people to reflect on what is the essence of human rights
and the essence of human rights, he said, is
love,” Senator Milne told
the crowd.
“That you can find it in
your heart to love someone or people who may
have done very wrong
things. It would ennoble
Indonesia to abandon the
death penalty, it would ennoble Indonesia to show
clemency to Andrew Chan
and Myuran Sukumaran.”
Mr Abbott and Mr Shorten
did not address the vigil
but attended, standing
side by side.
On his way back into Parliament House, Mr Abbott
cited Senator Milne’s

comments.
“As people have been
pointing out over the last
little while here at this
vigil, it would ennoble
Indonesia if they were to
extend mercy.”
More than a few parliamentarians who attended, including the Liberals’
Lucy Wicks, Fiona Scott,
Steve Ciobo, Sarah Henderson, Tony Smith, Labor’s Maria Vamvakinou,
Jill Hall, Anna Burke
Alan Griffith, Sue Lines,
Gai Brodtmann, Richard Marles, Sharon Bird,
Melissa Parke, Penny
Wong, Tony Zappia, Julie Collins, Andrew Giles,
Mark Dreyfus, Tony
Burke, Catherine King,
Graham Perrett, Jenny
Macklin, Laurie Ferguson, the Greens’ Janet
Rice, Adam Bandt, Penny Wright, Lee Rhiannon,
and Palmer United Party
leader Clive Palmer, were
seen with red eyes.
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إعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au
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خطــوبة

خطوبة الشاب ماثيو حكيم من اآلنسة جوهانا راضي وسط حضور ديين وشعيب كثيف

األب ألن فارس يبارك الخواتم

شربل راضي يلقي كلمته

الخطيبان ماثيو حكيم وجوهانا راضي يقطعان قالب الحلوى

جوهانا وماثيو مع األهل

صورة تجمع عائلتي راضي وحكيم مع الخطيبني ماثو وجوهانا

مع الراهبات االنطونيات

روبرت ،ماثيو ،برناديت وجوزيف حكيم

يف أجواء من الفرح والسعادة وحبضور كبري من االهل واألقارب
واالصدقاء متت خطوبة الشاب اخللوق ماثيو حكيم جنل املرحوم
طوني حكيم والسيدة برناديت حكيم أطال اهلل بعمرها من ذات
الصون والعفاف اآلنسة احلسناء جوهانا راضي كرمية السيد شربل
راضي والسيدة أمال عقيلته ،حيث كانت فرحة اهل اخلطيبني
وخاصة والدي اخلطيبة شربل وأمال راضي كبرية ال توصف يف
هذه املناسبة املباركة.
فعند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت املاضي غصت
كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ثورنبريي باالهل واالصدقاء حيث
بارك خامتي اخلطوبة قدس االب ألن فارس خادم الرعية لينتقل
بعد ذلك املدعوون اىل صالة الكنيسة حيث اقام ،بهذه باملناسبة
السعيدة ،والدا اخلطيبة حفلة عامرة حضرها ،اضافة اىل اهل
اخلطيبني واالقارب ،االب الن فارس والراهبات االنطونيات وحشد
كبري من ابناء اجلالية اللبنانية وفعالياتها السياسية واالقتصادية
وأعضاء من التيار الوطين احلر.
وكانت ادارة الصالة عينا ساهرة على راحة الضيوف حيث قدمت
أشهى االطباق اللبنانية املتنوعة واملشروبات الروحية واحللوى
والفواكه.
وصودف يف هذه املناسبة عيد ميالد اخلطيبة جوهانا راضي فكانت

الفرحة فرحتني فقطعت قالب احللوى وسط هتاف احلضور هابي
بريث داي جوهانا وعقبى ملئة سنة زاهرة بالسعادة واهلناء ..كما
صودف عيد ميالد جدها لوالدتها السيد مارون راضي الـ 81
فهتف له احلضور هابي بريث داي يا مارون وع قبال املية سنة.
فنيا احيت السهرة العامرة فرقة ايلي السمراني املوسيقية اليت
أبدعت بالعطاء حيث عقدت حلقات الرقص والدبكة على قرع الطبول
مع املوسيقية الشرقية املميزة كما كانت السهرة غنية باملوسيقى
الغربية ارضاء لكل االذواق وخاصة اجليل الصاعد.
وباملناسبة القى والد اخلطيبة السيد شربل راضي كلمة معربة رحب
فيها باملدعوين شاكرا هلم حضورهم وقال كلنا يعرف املرحوم
طوني حكيم واختنا برناديت حيث ارى روح الفقيد طوني ترفرف
يف هذه املناسبة املباركة فوق جنله ماثيو وابنتنا جوهانا لتعطهما
الرضا والربكة ..انها مناسبة سعيدة ولقاء محيم مجع ما بني عائليت
راضي وحكيم.
وقال السيد راضي :أمتنى لكم من صميم قليب سهرة رائعة وممتعة
طالبا من اهلل ان تبقى االفراح يف دياركم عامرة ويف هذه املناسبة
ال بد لي من شكر االب ألن فارس الذي بارك خامت اخلطوبة وايضا
الراهبات االنطونيات على رعايتهن ألوالدي واىل اللقاء يف عرس
ابنتنا جوهانا وابننا ماثيو حكيم.

مارون راضي يقطع قالب الحلوى

هاني خوري وعقيلته جوسلني وشربل راضي
ثم تقبل اخلطيبان واهلهما التهاني مع التمنيات بالفرحة الكربى.

Spiritual Therapist

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

WAYNAK TV

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم من
جميع االقطار العربية

كما عودتكم انرتفيجن ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من
 650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّ
طع أو تأثر بالعوامل
الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف
أي جهاز آخر:

 بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد -اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا
لالتـصال:

1300 9 2 2 7 8 8

القنوات مكفولة
لـ  3سنوات

الجهاز مكفول
ملدة سنة واحدة
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