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عون :حنن مل نتفاهم مع القوات لنكون ضد أحد

 11مليارات دوالر لدعم السوريني ...بانتظار «احلل»

«راض» عن تعهد الدول املاحنة يف مؤمتر لندن  11مليار دوالر
سالم ٍ

«اجملموعة الدولية لدعم
سورية» يف  11الشهر
اجلاري ،على أمل توفري
شروط أفضل الستئناف
املفاوضات يف  25الشهر
اجلاري.
الوزراء
رئيس
وكان
الربيطاني ديفيد كامرون

التعهدات
جمموع
بلغ
املالية يف مؤمتر لندن
لدعم
املاحنة
للدول
سوريا  11مليار دوالر،
 6مليارات للعام ،2016
و 5مليارات موزعة على
السنوات اخلمس املقبلة،
ولكن مل يعلن عن كيفية
توزيع االموال اىل البلدان
املضيفة بانتظار العمل
على املستوى الثنائي مع
الدول املضيفة.
وقال رئيس جملس الوزراء
متام سالم يف ختام املؤمتر:
«نعم كان هذا النهار
نهارا ديناميكيا ،حصلت
أمور كثرية مع اخلطابات
والكلمات واملداخالت وكل
املواقف املتخذة لتسليط
الضوء على االوضاع اليت
متر بها بالدنا ،واالوضاع
الصعبة اليت مير بها
النازحون ايضا».
أضاف« :حنن راضون
مجيعا عن النتائج والتعهد
مبا يقارب الـ  11مليار
دوالر ،ويبدو أنها املرة

الرئيس سالم خالل القاء كلمة لبنان
االوىل اليت يصل فيها
تعهد مالي اىل هذا العدد.
لذلك نشدد على اهمية
هذا التعهد وتسهيله ،مع
تأمني اآلليات الضرورية
املبالغ
تقديم
إلتاحة
ودفعها وإرسال كل هذه
االموال واهلبات اىل الدول
احملتاجة ،وتلبية كلفة
العمل الذي يتم تنفيذه

أكان يف الرتبية او التعليم
أو فرص العمل والفرص
االقتصادية لسد احتياجات
أوجه هذه االزمة ككل».
وتابع« :كلنا ملتزمون يف
الصفوف االوىل ملواجهة
هذه االزمة وهذا النزاع
من
الضيافة
لتأمني
مساعدات وتدابري ضرورية
للمحافظة على النازحني

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
Confined Spaces

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
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Training & Education.
Certificate IV Training and Assessment
Suite
3
/
235
Pitt
St,
Merrylands NSW 2160
Advanced Diploma of Management
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Marketing
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Tourism
Y
Y

Y

Y

Y

Call (02) 9897 0700

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

يف منازهلم دافئني ،ويف
االماكن اليت تستضيفهم،
وليتلقوا الرتبية والتعليم
والغذاء ،مع احملافظة
على كرامتهم ومشاعرهم
االنسانية ،يف وقت -لسوء

التتمة صفحة 31

املبعوث
إعالن
هيمن
دي
ستيفان
الدولي
ميستورا مساء االربعاء
تعليق املفاوضات السورية
غري املباشرة يف جنيف على
مؤمتر املاحنني يف لندن
الذي عقد مبشاركة 70
دولة مثل أكثر من نصف
على مستوى القادة وأسفر
عن تعهدات مالية حبواىل
 11مليارات دوالر أمريكي
لتعزيز وجود الالجئني
الدول
يف
السوريني
اجملاورة لسورية عرب توفري
فرص عمل وتعليم ودعم
صحي.
ويعقد جملس األمن الدولي
جلسة مشاورات اليوم
مع دي ميستورا الذي
سيقدم تقريرًا إىل سفراء
الدول الـ  15األعضاء يف
جملس األمن عن الظروف
اليت دفعت إىل تعليق
بعد
جنيف
مفاوضات
مشاركته يف مؤمتر لندن
وقبل توجهه إىل ميونيخ
حلضور املؤمتر الوزاري لـ

مطلوب سيدة للعمل يف
مطبخ

مطلوب سيدة للعمل يف مطبخ بدوام
كامل
جيب ان تكون ملمة بتحضري بعض
الوجبات اللبنانية واالسرتالية السريعة.
لالتصال بـ جوزيف:
0450050575

أعلن يف اختتام مؤمتر
املاحنني عن مجع أكثر
من  10باليني دوالر من
أجل املساعدات اإلنسانية
بد ً
ال من تسعة باليني
كان متوقعًا مجعها .وقال
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غارة أمريكية تقتل قيادياً يف
«القاعدة» يف اليمن

ضت غارة شنتها أمس
االول طائرة أمريكية من
دون طيار على القيادي
البارز يف تنظيم «القاعدة»
يف اليمن جالل بلعيدي
املرقشي ،املشهور بـ
«أبي محزة الزجنباري»
مع اثنني من مرافقيه
باستهداف سيارة كانت
تقلهم يف مسقط رأسه
يف منطقة املراقشة اجلبلية
التابعة حملافظة أبني (شرق
عدن).

وكانت الواليات املتحدة
أعلنت يف تشرين األول
املاضي عن ختصيص
مكافأة قدرها  5ماليني
دوالر ملن يساعد يف
اعتقال بلعيدي.
ورد تنظيم «القاعدة»
مباشرة على مقتل قائده
بالسيطرة على املؤسسات
احلكومية يف مدينة زجنبار
(عاصمة حمافظة أبني)
وإعالنها «إمارة إسالمية»

التتمة صفحة 31

مطلوب للعمل

مطلوب أشخاص للعمل جبمع وتركيب
األملنيوم..اخلربة ضرورية
العمل بدوام كامل.
لالتصال02 9738 1455 :

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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لبنانيات

جعجع يف ندوة عن احلكومة اإللكرتونية مبشاركة الوزير االستوني:

البدء بتنفيذها يصيب جزءا كبريا من الفساد وحيقق المركزية ادارية
نظم حزب «القوات اللبنانية» يف
معراب ندوة بعنوان« :احلكومة
اإللكرتونية ...الدولة يف خدمة
املواطن» ،شارك فيها وزير
احلماية االجتماعية ونائب رئيس
جملس الوزراء يف مجهورية
استونيا الوزير مارغوس تساكنا،
لشركة
التنفيذي
الرئيس
 NORTALبريت أملاي ،خبري
االتصاالت املهندس وسيم أبو
صعب ،ممثل مؤسسة «كونراد
أديناور» يف لبنان بيرت رمييلي
ورئيس  cedar instituteغسان
حاصباني.
حضر الندوة وزير الدولة لشؤون
التنمية االدارية نبيل دو فريج
(الذي غادر إثر تعرضه لوعكة
صحية بعد وصوله اىل القاعة)،
ممثل وزير العدل أشرف ريفي
القاضي حممد صعب ،ممثلة
وزيرة شؤون املهجرين أليس
شبطيين شوقي بو رسالن ،ممثل
وزير السياحة ميشال فرعون
غابي قطيين ،ممثل رئيس تكتل
«التغيري واإلصالح» النائب
العماد ميشال عون النائب حكمت
ديب ،النواب :جان أوغاسبيان،
انطوان زهرا ،جوزف املعلوف،
شانت جنجنيان ،وفادي كرم،
الوزراء السابقون :مروان شربل،
يوسف سالمة ،سليم وردة ،جو
سركيس وطوني كرم ،ممثل
قائد اجليش العماد جان قهوجي
العميد ابراهيم الباروك ،ممثل
املدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص الرائد
سوزان احلاج ،ممثل املدير
العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم العقيد روجيه صوما،
ممثل املدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة العميد ساسني
مرعب ،رؤساء بلديات ،وحشد من
الفاعليات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واحلزبية.

جعجع

استهلت الندوة بكلمة لرئيس
احلزب مسري جعجع قال فيها:
«للمرة الثانية ،ويف أقل من
عام ،تشهد هذه القاعة مؤمترا
للحكومة اإللكرتونية .قد يتساءل
كثر عن سبب إيالئنا اهتماما مللف
يبدو للوهلة األوىل ثانويا مقارنة
مع ما يشهده الوضع العام من
سخونة وما تشهده ملفات أمنية
واقتصادية وإقليمية من تطورات
يتوقف عليها مصري الدولة
ككل».
أضاف« :إن السياسات العامة
اليت ترمسها السلطة ،على
أهميتها ،تبقى حربا على ورق
بغياب حسن التنفيذ .وهنا،
يتجلى دور االدارة العامة يف
جتسيد تلك السياسات .ولذلك،
ال بد أن يظل املستقبل نصب
أعيننا ،وحنن نعاجل أمور احلاضر،
فنبقى على أمت اجلهوزية ،من خالل
اإلعداد إلدارة حديثة متطورة،
لتنفيذ القرارات السياسية اليت
نصبو اليها متى حان الوقت ،إن
جلهة مكافحة الفساد يف إدارات
الدولة ،أو جلهة توفري اخلدمات
املطلوبة للمواطن بأقصر وقت
وأقل جهد ممكنني».
وتابع« :إننا ال ندعي ابتكار

احلكومة االلكرتونية أو امتالك
براءة اخرتاع هلا ،فهي منتشرة
فعال وخربناها ،كما رفاق لنا يف
االغرتاب يف الكثري من الدول
خالل العقد املاضي ،خصوصا
يف إستونيا وأملانيا ،لكننا
شهدنا أيضا حماوالت لتطبيقها
يف لبنان مل ترق لألسف اىل
املستوى املطلوب .وبالتالي،
فجل ما نقوم به اليوم هو احياء
ملفهوم احلكومة االلكرتونية اليت
تهدف اىل تظهري اخلدمات العامة
كاملة على االنرتنت واجنازها من
خالل تطبيقات وبوابات مع ما
يرافقه من حتسني ألداء القطاع
العام وتسهيل حلياة املواطن
حبيث ال انتظار يف طوابري ،وال
تعامل مع مساسرة ،وال حتمل
املوظفني
بعض
ملمارسات
املسيئة لصورة الدولة ،وال هدر
للوقت وللطاقات وللمال ،حيث
أشارت الدراسات اىل أن الوقت
الذي يقضيه املواطن يف متابعة
معامالته الرمسية يتقلص من
سبعة أيام يف السنة اىل بضع
ساعات ،مما ينعكس زيادة يف
اإلنتاجية وارتفاعا يف الناتج
احمللي يقدر بنحو  1.2مليار
دوالر».
وأردف« :حيضرني يف هذا
السياق املثل اإلنكليزي القائل:
أن تأتي متأخرا خري من أال تأتي
أبدا» ،لكن األمر مل يتوقف
حقيقة عند هذا احلد :فبينما
حنن ندفع باجتاه اعتماد احلكومة
اإللكرتونية ،يتطور هذا املفهوم
بشكل متسارع يف بلدان عدة حنو
«احلكومة الذكية» عرب االقرتاب
أكثر من املواطن من جهة،
والتفاعل املباشر واملتزامن
مع الداتا املنتشرة يف اجملتمع
ومكوناته االقتصادية واالجتماعية
واألمنية من جهة أخرى .وبينما
ينطلق العامل اىل تطوير مناذج
احلكومة االلكرتونية وتعديلها
لالنتقال اىل احلكومة الذكية
األكثر تفاعلية ،ال نزال نطمح
يف لبنان اىل تنفيذ خطوات أولية
وعملية بدءا باقرتاح قانون ينظم
العمل عرب الوسائط االلكرتونية
يف االدارة العامة ،وبني االدارة
واملؤسسات.
واملواطنني
ولذلك ،بات من املعيب أن نقف
مكتويف األيدي بانتظار أن حتل
كل مشاكلنا الداخلية لكي جنري
هذا التحديث ،واال سبقنا العامل
اىل نقطة الالعودة ،ال سيما أن
احلكومة اإللكرتونية ،من حيث ال
ندري ،تشكل جزءا ال يتجزأ من
هذا احلل».
وقال« :مل ميض على مؤمترنا
األول سوى أشهر قليلة ،فبعد
الثالث من متوز  ،2015انطلقت
ورشة عمل كبرية ختللتها
اجتماعات عقدها فريق املتابعة
مع العديد من اجلهات املختصة
واخلرباء من نواب وفنيني
وحقوقيني وقضاة ،وتوصلنا اىل
مقرتح متكامل لقانون اطار حديث،
يتماشى مع متطلبات احلكومة
االلكرتونية ويؤسس للحكومة
الذكية .اضافة اىل ذلك ،أجنز
فريق العمل خطوات كبرية باجتاه
بلورة أولويات التطبيق وحتديد
مصادر متويل للمشاريع املتوخاة.

لذا يهمين يف هذا السياق ،أن
أتقدم بالتهنئة من فريق العمل
برئاسة األستاذ غسان حاصباني
على اجلهود اليت بذلوها واملتابعة
احلثيثة اليت قاموا بها للوصول
اىل ما وصلنا اليه».
ولفت اىل ان «أهم النتائج اليت
نصبو اليها من خالل تطبيق
احلكومة االلكرتونية هي تعزيز
شفافية الدولة وحتسني أدائها
يف االمور احلياتية املتعلقة
باملواطن .فالطريقة اليت عوجلت
بها ملفات حياتية عدة ليس آخرها
ملف النفايات ،جتعلنا نتوقع من
احلكومة اإللكرتونية صون أبسط
حقوق املواطن كاالطالع على
تفاصيل الصفقات العامة واجراء
املناقصات عرب االنرتنت».
واشار اىل ان «جمرد البدء
بوضع احلكومة اإللكرتونية موضع
التنفيذ ،جيعلنا نصيب جزءا كبريا
من الفساد يف الصميم ،وحنقق
المركزية يف الشق األكرب من
االدارة العامة ،ال حتدها منطقة
أو جغرافيا او انتماء طائفي ،بل
تتخطاها كلها لتكون يف خدمة
املواطن اللبناني أينما كان .أضف
اىل ذلك فإن احلكومة اإللكرتونية
تسهل يف وقت الحق ممارسة
احلقوق والواجبات الدميقراطية
للمواطن املقيم واملغرتب من
خالل توفري االقرتاع عرب الشبكات
االلكرتونية من لبنان وخارجه
حمققة بذلك تكامال مع تطلعاتنا
لتعزيز املواطنة وصون حقوق
املواطن أينما حل».
وختم« :يهمين أن أذكر بأن
ليست
االلكرتونية
احلكومة
جمرد فكرة اصالحية فضفاضة
بل هي أحد ركائز بناء مجهورية
دميقراطية حديثة وقوية ،حيث
الدولة يف خدمة املواطن وليس
املواطن يف خدمة السلطة».
وحتدث يف املناسبة كل من
رميلي وحاصباني

ورشة عمل

وكان قد سبق املؤمتر ورشة
عمل بدأت ظهرا يف بيت عنيا
يف حريصا ،شارك فيها أكثر من
 33شخصا من أصحاب الشأن
القطاعني
يف
واالختصاص
العام واخلاص ومن اجملتمع
املدني وخرباء حمليني ودوليني
وقانونيني بالتعاون مع Cedar
 Instituteومؤسسة «كونراد
أدناور» ،يف حضور وزير احلماية
االجتماعية نائب رئيس جملس
الوزراء يف مجهورية استونيا
مارغوس تساكنا ،النائبني جوزف
معلوف وغسان خميرب والوزير
السابق جو سركيس.
انقسمت النقاشات اىل ثالث
جلسات عمل متحورت حول
أولوية املشاريع من أجل تطبيق
احلكومة االلكرتونية يف لبنان،
اىل جانب املصادر احملتملة
لتمويل هذه املشاريع ،فضال عن
النواحي القانونية لتطبيق احلكومة
االلكرتونية.
كما اطلع املشاركون على العمل
الذي أجنز لتحضري اقرتاح قانون
من قبل فريق املتابعة الذي انبثق
عن املؤمتر األول الذي عقد العام
املنصرم يف معراب.

دريان استقبل وفد جملس العمل واالستثمار اللبناني يف السعودية

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان ،وفد
جملس العمل واالستثمار اللبناني
يف اململكة العربية السعودية.
وحتدث باسم الوفد رئيس هيئة
تنمية العالقات االقتصادية
اللبنانية السعودية ايلي رزق
الذي قال« :قدمنا لالطمئنان
على مساحته والسالم عليه،
ونقلنا له هواجس اجلالية
اللبنانية يف السعودية ،ومتنينا
على مساحته التمين على دولة
الرئيس متام سالم التوضيح
ملرة واحدة وأخرية مفهوم النأي
عن النفس ،وتوضيح وتأكيد
البيانات اليت تفضل وأطلقها
وزير اخلارجية جربان باسيل
لتوضيح موقف لبنان الرمسي
منعا حلدوث أي مشكلة يف
املستقبل ،ولتأكيد موقف لبنان
الداعم للتضامن العربي وامللتزم
القرارات واإلمجاع العربي ،والذي

يستنكر ويرفض أي تدخل دول
اجنبيه بشؤون وشجون دول
عربية ،ويستنكر االعتداء السافر
الذي تعرضت له سفارة اململكة
يف ايران».
كما استقبل املفيت دريان وفدا
من رجال األعمال ضم :حسن
كشلي وباسم العويين ونقيب
الصيادلة السابق صاحل دبيبو
وخبري احملاسبة طارق برازي
وحبثوا معه «يف الشؤون
العامة اليت تهم اللبنانيني عامة
واملسلمني خصوصا».

واكد الوفد «أهمية دور دار
الفتوى بقيادة مفيت اجلمهورية
يف هذه املرحلة احلرجة اليت
مير بها لبنان وحتتاج إىل مزيد
من التالحم والتالقي بني مجيع
القادة السياسيني يف البلد
واىل ضرورة اإلسراع يف إجناز
االستحقاق الرئاسي لكي يستقر
لبنان».
والتقى دريان وفدا من رابطة
«دعاة بالد الشام» برئاسة
الشيخ حسن عبد اهلل ،ومت البحث
يف الشؤون اإلسالمية.

درباس عرض مع تساكنا يف دعم استونيا لبنان يف أزمة النازحني
الشؤون
وزير
استقبل
االجتماعية رشيد درباس وزير
احلماية االجتماعية ونائب رئيس
جملس وزراء مجهورية استونيا
مارغوس تساكنا للبحث يف
ازمة النازحني السوريني يف
لبنان.
بعد اللقاء ،قال درباس:
«جاء الوزير من بالد بعيدة
ليؤكد تضامنه مع لبنان ومع
الشعب السوري يف لبنان مع
حالة املأساة اليت يعيشها،
وأبدى استعداد بالده لتقديم
كل الدعم للحكومة اللبنانية
سواء
السوريني
ولالجئني
كدولة مستقلة او كدولة

حوري  :رفض احالة
ملف مساحة اىل اجمللس
العدلي ال يفيد البلد
اعترب النائب عمار حوري يف
حديث اىل اذاعة «صوت لبنان
 »100,5-100,3انه «يفرتض
من حيث املبدأ ان حييل جملس
الوزراء ملف اجملرم الوزير
السابق ميشال مساحة باالمجاع
اىل اجمللس العدلي نظرا خلطورة
األعمال االرهابية املوجودة يف
هذا امللف».
ورأى «ان متنع البعض يف
اإلحالة ال مربر له» ،موضحا
«ان املادة  53واضحة جلهة
إحالة هكذا ملف اىل اجمللس
العدلي».
وقال »:اذا كان الرفض سياسيا
فإن هذا ال يفيد البلد» ،الفتا
اىل ان «قرار مقاطعة اجللسات
الوزراية سيقيم حسب املوقف
الذي سيتخذ وسيبنى على
الشيء مقتضاه».
ومتنى حوري ان «ينتخب رئيس
للجمهورية يف اجللسة املقررة،
لكن كل املؤشرات تشري اىل ان
املوضوع مؤجل ومت مصادرته
من قبل ايران وعلى لسان حزب
اهلل الذي قال بشكل واضح اما
ان ينتخب من نسميه واما ال
جلسة».

شريكة يف االحتاد االوروبي».
ولفت درباس اىل «انهما
عرضا مشاريع ميكن ان نستفيد
من خربة استونيا بها خصوصا
يف االمور االلكرتونية كي
نطور الربنامج املعلوماتي الذي
اطلقته الوزارة».
بدوره ،اكد تساكنا «استعداد
بالده للتعاون مع احلكومة
اللبنانية والوزارة الجياد احللول
هلذا الوضع الصعب» ،مشريا

اىل «ان استونيا بلد صغري
جدا اال انه بات جزء من االحتاد
االوروبي».
وحتدث عن «التعاون املهم
بني لبنان واالحتاد االوروبي
للتوصل اىل حلول لالزمات»،
معتربا «ان استونيا تستطيع
تقديم اخلربات التكنولوجية
للبنان كي جيد طرقا لتطوير
واالسرتاتيجيات
الربامج
ملستقبل تكنولوجي افضل».

خمزومي التقى كامريون :لتعزيز العالقات
الربيطانية مع لبنان وأوروبا
التقى رئيس «حزب احلوار
الوطين» فؤاد خمزومي يف
لندن ،كال من رئيس الوزراء
الربيطاني ديفيد كامريون،
ومستشاره لألمن القومي السري
مارك ليال غرانت ،وسكرتريه
اخلاص للشؤون اخلارجية ناجيل
كاسي ،وعرض معهم األوضاع
يف لبنان واملنطقة خصوصا
يف ضوء التطورات األخرية يف
سوريا واجتماعات جنيف.
وشارك خمزومي يف افتتاح
مؤمتر «دعم سوريا واملنطقة».
والتقى على هامش املؤمتر أمني
عام جامعة الدول العربية نبيل
العربي وامللياردير املستثمر
األمريكي جورج سوروس ،ورجل
األعمال السوري  -الربيطاني
أمين األصفري.
وشدد خمزومي خالل لقاءاته
على «أهمية تعزيز العالقات
الربيطانية مع لبنان وأوروبا

عموما» ،وقال« :إنه تطرق إىل
تطورات األزمة السورية ومسألة
القاسية
وأعبائها
النزوح
على لبنان» ،مؤكدا «أهمية
االتصاالت الدولية  -اإلقليمية -
العربية والتعاون الدولي عموما
إلجناح مؤمتر جنيف  3للتوصل
إىل حلول سلمية للمسألة
السورية» ،آمال أن «حيل السالم
والتنمية االجتماعية واالقتصادية
يف املنطقة عموما» ،مشددا
على «أهمية ذلك للبنان
واستقراره األمين واالجتماعي
واالقتصادي».
ولفت إىل أن «لبنان يعول كثريا
على مؤمتر لندن ملساعدته على
حتمل أعباء النازحني» ،داعيا
إىل «دعم حكومته يف مواجهة
التحديات املعيشية واالجتماعية
واالقتصادية يف ظل األعباء اليت
يرتبها تنامي أعداد النازحني مبا
يفوق طاقته وقدراته».
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لبنانيات

الوفاء للمقاومة :لتفعيل العمل احلكومي والنيابي
وصوال الجناز االستحقاق الرئاسي

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف حارة
حريك بعد ظهر امس االول.
عرضت خالله جمموعة من القضايا
والتطورات واصدرت بيانا ،هنأت
يف مستهله «الشعب االيراني
وقيادته احلكيمة والشجاعة وكل
مسؤوليه ،مبناسبة ذكرى االنتصار
التارخيي الكبري للثورة االسالمية
املباركة بقيادة االمام اخلميين وها
هي اجلمهورية االسالمية االيرانية
اليوم بقيادة الولي الفقيه االمام
السيد علي اخلامنئي حفظه املوىل
متثل من خالل هويتها وجتربتها
وأدائها ،والتزامها قضايا احلق
والعدل ونصرة الشعوب املظلومة،
مصدر اهلام لكل الشعوب الناهضة
يف سبيل التحرر والطاحمة اىل نيل
حقوقها وحفظ مصاحلها وحتقيق
االمن واالستقرار والعدالة والتنمية
الشاملة واملستدامة لبلدانها».
اضافت« :إن شعبنا املقاوم يف
لبنان ،يفخر ويسجل باعتزاز أن
استلهامه ملفاهيم الثورة االسالمية
ونهجها السياسي واجلهادي،
أمثر اجنازات وانتصارات كربى
ضد االخطار الوجودية واالرهاب
الصهيوني والتكفريي وكرس
معادلة ،يراهن عليها حلماية لبنان
وحفظ أمنه واستقراره وبناء دولته
القوية والقادرة وغري املرتهنة يف
قراراتها».
وجددت الكتلة يف «الذكرى
السنوية للشهداء القادة :مساحة
االمني العام حلزب اهلل السيد
عباس املوسوي (مع زوجته
الشهيدة ام ياسر وطفلهما
الشهيد حسني) ومساحة الشيخ
راغب حرب ،والقائد اجلهادي
الكبري احلاج عماد مغنية رضوان اهلل
عليهم مجيعا عهدها هلؤالء الشهداء
العظماء أن حتفظ نهجهم وتواصل
مع كل اجملاهدين واملقاومني
دربهم وتضحياتهم من أجل الدفاع
عن لبنان وسيادته ووحدة ارضه
وشعبه ودفع املخاطر والتهديدات
االرهابية عنه وعن مجيع اللبنانيني
على اختالف مناطقهم وطوائفهم
واجتاهاتهم» ،جمددة «التأكيد على
أن العدو االسرائيلي هو اخلطر
الدائم والوجودي على بلدنا ،وإن
استمرار احتالله لالراضي اللبنانية
وممارساته على احلدود وآخرها يف
منطقة شبعا تأكيد إضايف لنهجه
العدواني ضد بلدنا».
وهنأت «سوريا قيادة وجيشا
وشعبا على ما حققته من اجنازات
ميدانية كربى وآخرها فك احلصار
الظامل عن مدينيت نبل والزهراء
بعد معاناة طويلة ألهاليهما جراء
ما قامت به اجلماعات االرهابية
من اعمال قتل وجتويع ،وترى
أن اجملريات امليدانية تصب يف
مصلحة استعادة سوريا لعافيتها
يف مواجهة احلرب االرهابية
التكفريية مبا حيفظ موقعها
ودورها املقاوم».
ورأت الكتلة ان «احلديث الذي أدىل
به مساحة االمني العام السيد حسن
نصر اهلل حول املوضوع الرئاسي يف
اطاللته االخرية املتلفزة ،قد وضع
النقاط على احلروف ،وجاء شفافا
وواضحا اىل ابعد احلدود .قاطعا
الطريق أمام اي تأويل أو تفسري
آخر» ،مرحبة «مبا جرى التوافق
عليه الستئناف انعقاد جلسات
احلكومة وفق اآللية املتفاهم
عليها بني مكوناتها» ،مؤكدة

«ضرورة تفعيل العمل احلكومي
ملعاجلة القضايا املطلبية واحلياتية
للمواطنني ،وعلى ضرورة مالقاته
باحلرص على تفعيل عمل اجمللس
النيابي والرقابي وصوال اىل اجناز
االستحقاق الرئاسي واستعادة
الدورة الكاملة للحياة الدستورية
والسياسية يف البالد».
املستلزمات
«بتأمني
ورحبت
الضرورية إلجراء االنتخابات البلدية
يف مواعيدها املقررة» ،واكدت
«تأييدها الكامل للمطالب احملقة
للمتطوعني والعاملني يف الدفاع
املدني وضرورة حتقيقها بصورة
عادلة وشاملة».
ونوهت الكتلة ب»اإلجراءات اليت
قام بها اجليش اللبناني ملواجهة
خطر االرهاب التكفريي وآخرها
عمليته يف عرسال وما اسفرت
عنه من احباط خمطط ارهابي
يستهدف اهلنا يف عرسال واالمن
الوطين يف لبنان» ،معربة عن
قلقها من «خطر اجليوب املتبقية
لفصائل االرهاب التكفريي يف
جرود عرسال ،واىل التداعيات
السلبية املرتقبة على اهلنا يف
بلدة عرسال وجوارها وكذلك على
خميم النازحني السوريني هناك»،
داعية «احلكومة اىل تعزيز دعمها
املطلوب للجيش اللبناني وتأمني
كل ما يلزمه للتصدي لتلك
املخاطر احملدقة بأهالي املنطقة
ولبنان».
ودانت «جمازر اإلبادة اليت ارتكبها
االرهاب التكفريي يف دير الزور
وغريها من القرى والبلدات
السورية ،وكذلك التفجريات
االنتحارية االجرامية اليت استهدفت
املدنيني يف منطقة السيدة زينب
وغريها ،واستهداف املصلني يف
مسجد االمام الرضا يف االحساء،
اىل استهداف املساجد واألسواق
واملدنيني يف أماكن عدة من
العامل» ،معتربة أن «التعامي
الدولي الفضائحي عن جرائم
االرهابيني ودعم دول اقليمية
وكربى االرهابيني اىل أي فصيل
انتموا امنا هو شراكة فعلية يف
كل جرائمهم وجمازرهم الوحشية
ضد االنسانية».
وجددت «وقوفها اىل جانب
املظلوم
الفلسطيين
الشعب
واملقاوم يف وقفته الشجاعة
ضد االحتالل الصهيوني ومتدده
االستيطاني واعتداءاته املتواصلة
على احلرم القدسي وعلى حقوق
ارضهم.
يف
الفلسطينيني
وحتيي جرأة أبناء هذا الشعب يف
مقاومتهم ضد احملتلني».
ورأت الكتلة يف «استمرار
العدوان السعودي الظامل على
اليمن وشعبه ،ويف مواصلة
االجرامية
واالستباحة
احلصار
هلذا البلد الشقيق ،وصمة عار
لن متحى من تاريخ املعتدين
واملتواطئني معهم ,وال من تاريخ
ما يسمى مبنظمات االغاثة العاملية
وحقوق االنسان الفاقدة للصدقية
بنظر الغالبية العظمى من شعوب
العامل».
واذ حيت «الصمود املدهش
للشعب اليمين املظلوم» ،اكدت
ان «ارادته املتوهجة وثباته يف
مواجهة العدوان يشكالن صفعه
مدوية لقوى الغزو والطغيان
اليت ستبوء حتما باخليبة والفشل
وسرتتد مذعنة للحقوق املشروعة
للشعب اليمين الشجاع».

قاسم :كنا وما زلنا واضحني رئاسيا محاده من الرياض :للسالم اللبناني
رمزية خاصة ألنه حيمل اسم الطائف
ومل نعد وعدا إال والتزمنا به
اعترب نائب األمني العام ل»حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم يف كلمة
القاها خالل لقاء سياسي ،يف
حسينية احلوراء الغبريي ،انه كنا
وما زلنا واضحني جدا يف مسألة
رئاسة اجلمهورية يف لبنان ،مل
نقل يوما كالمني ،ومل نعد وعدا
إال والتزمنا به ،ومل نغري القواعد
اليت حتدثنا عنها واليت نعتربها
ملصلحة لبنان ،و»حزب اهلل»
قادر على التعبري عن موقفه وهو
يعرب دائما يف احملطات املختلفة،
وقد عرب مساحة األمني العام عن
موقف «حزب اهلل» من الرئاسة
بتفصيل ووضوح ،وال حاجة ألن
يتنطح البعض ويقول احلزب ما
مل يقله ويدعي أن موقف احلزب
خمالف ملا ينطق به ،حنن أصدق
مبا نقول ومنتلك اجلرأة الكافية
لنتحدث عن رأينا ،فمن يقول أننا
ال نريد رئاسة اجلهورية خمطىء
وواهم ،ألن املشكلة كما أصبحت
واضحة للجميع أن دولة إقليمية
امسها السعودية تتدخل يف كيفية
إجراء الرئاسة ومن ميكن أن يصل
ومن ال ميكن أن يصل ،إذا الفريق
اآلخر خيضع لالمالءات اخلارجية
ويعطل الرئاسة احمللية الداخلية
اليت يتوافق عليها اللبنانيون ،فال
حتملوا غريكم مسؤولية أعمالكم».
تابع قاسم «يف األسبوع املاضي
انعقد جملس الوزراء بعد طول
غياب ،واحلمد هلل كانت جلسته
األوىل والثانية منتجة ووضعت
سكة املعاجلة يف جملس الوزراء
على الطريق الصحيح ملتابعة
شؤون الناس ،حنن ال نرى أي
مربر لعدم انعقاد جملس النواب،
بل ندعو كل األفرقاء السياسيني
أن يعقدوا اجللسات التشريعية
ملا فيها مصاحل حقيقية للناس
تعطلت لسنة ونصف تقريبا من
دون أي مربر وبذرائع واهية ،يف
الوقت الذي يستطيع اجمللس
النيابي أن يشرع ويف آن معا أن
يراقب احلكومة وأن يراعي مصاحل
الناس ،هذا ال يعين أن ال ننجز
االستحقاق الرئاسي فاالستحقاق
الرئاسي له مسار واجمللس
النيابي له مسار آخر وال معنى
للربط بينهما».
واضاف «حنن مع إجراء االنتخابات
البلدية يف موعدها ،وخالل
شكلنا
املاضيني
األسبوعني
اللجان املركزية يف املناطق من
أجل إدارة العملية االنتخابية،
ومساعدة البلدات املختلفة الجناز
هذا االستحقاق ،واتفقنا ك»حزب
اهلل» مع حركة «أمل» على أن
تكون اللوائح مشرتكة ،وأن نطبق
االتفاق نفسه الذي طبقناه يف
دورة االنتخابات البلدية السابقة،
أي أن نتعاون يف ما بيننا من
أجل أن يتمثل الفريقان «حزب
اهلل» وحركة «أمل» وأن تتمثل
العوائل والقوى والفعاليات
املوجودة يف البلدات املختلفة،
البلدات
لفعاليات
واألولوية
املختلفة وإن شاء اهلل تعاىل نكون
من املساهمني يف إجناح وإجناز
االنتخابات البلدية يف موعدها
املقرر».
وهنأ قاسم الشعب اللبناني
والعرب
السوري
والشعب
واملسلمني بالتحرير الذي حصل
يف منطقة حلب وفك احلصار عن
بلدتي نبل والزهراء« ،ألن هذا

العمل النبيل يؤدي إىل إراحة
الناس يف تلك املنطقة كما ارتاح
الناس يف البلدات اليت حتررت
سابقا من التكفرييني الذين
ارتكبوا كل أنواع اإلجرام واألذية
والقهر والقتل يف مواجهة الناس
رجاال ونساء وأطفاال ،وهذا
التحرير يدخل يف سجل اخلطوات
العديدة اليت حصلت واليت
ستحصل إن شاء اهلل تعاىل وإىل
املزيد من التحرير من التكفرييني
يف سوريا».
ورأى «ان املعارضة السورية
ذهبت إىل جنيف «رجل إىل األمام
وأخرى إىل اخللف» ،وال نعلم ما
الذي يريدونه ،يريدون التفاوض
أو ال يريدون!! يريدون النقاش
حول مستقبل سوريا أو أنهم
ممنوعون من ذلك!! على كل حال
من تسمية وفد املعارضة تعرفون
النتيجة ،اليوم يف كل وسائل
اإلعالم يقولون« :وفد معارضة
الرياض السورية ،يكفيكم هذه
الوصمة أنكم وفد الرياض لتكونوا
قد خسرمت مسبقا قبل أن تبدأوا
خصوصية متثيلكم لسوريا ،أنتم
متثلون السعودية وقطر وتركيا
وال متثلون الشعب السوري،
وعلى كل حال كم تساوون يف
امليدان يف مقابل هذه اجلحافل
املوجودة هناك؟»
واردف قاسم «لقد ثبت للعامل
بأن تدخلنا ك»حزب اهلل» يف
سوريا كان يف حمله ،ألن هذا
التدخل أدى إىل منع التكفرييني
من أن يسيطروا على هذا البلد ثم
ميتدون بعد ذلك إىل لبنان وإىل
املنطقة ويصبح الدمار واخلراب
يف كل مكان تصل إليه أيديهم،
احلمد هلل لقد كانت مساهمتنا
إجيابية ،وهؤالء أصيبوا باخلزي
وجيب أن نبقى يف امليدان وأن ال
نرتك الساحة هلؤالء الذين حتولوا
إىل أداة تريد أن خترب ملصلحة
الغرب وبعض العرب ،إىل
أصحاب مشروع خطر واآلن بدأوا
يكتشفون ذلك ،احلمد اهلل الذي
بصرنا الطريق إىل التحرير والعزة
والكرامة قبل أن يرى اآلخرون
بعضا من نور هذا الطريق منذ
سنوات».
وختم قائال «ال يوجد يف املنطقة،
حبسب رأينا ،صراع مذهيب بني
القوى املختلفة ،كل الصراع
يف املنطقة صراع سياسي ،كل
الصراع يف املنطقة بني مشروع
خيدم إسرائيل ومشروع خيدم
املقاومة ،كل الصراع يف املنطقة
مبين على قاعدة مجاعة تريد أن
ترهن بلدها للمستكربين ومجاعة
تريد حترر بلدها منهم ،والذين
يروجون ملذهبة الصراع هم
فريقان :املستبدون واملهزومون
ألنهم بذلك حياولون تضليل
بعض عامة الناس الذين ال
يدركون احلقائق فيسوقونهم
إىل مشاريعهم املتهورة واخلاطئة
واملنحرفة».
وحيا اجليش اللبناني الذي حقق
إجنازا مهما يف مواجهة إحدى
اخلاليا التكفريية يف منطقة عرسال
 ،آمال «أن يكون الوضع دائما يف
وضع حد هلؤالء التكفرييني من أن
يؤثروا يف ساحتنا بعد أن قلمت
أظافرهم وسددت هلم ضربات
كثرية جبهود ثالثي اجليش
والشعب واملقاومة».

شارك النائب مروان محاده يف
الرياض ،يف ندوة بعنوان «امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز يف ذاكرتهم»،
ضمن نشاطات املهرجان الوطين
للرتاث والثقافة يف اجلنادرية ،يف
دورته الثالثني.
وقال« :سالم من شاهد على عهد بل
على عهود من هذه الدائرة املباركة
اليت حترك فيها عبد العزيز الكبري
ليذود عنكم يف اجلزيرة وعنا يف
الوطن األوسع.
سالم على خادم احلرمني الشريفني
واولياء عهده االول والثاني محاهم
اهلل وظفر نضاهلم ووثق خطاهم.
سالم احملبة والرجاء لكم مجيعا من
لبنان ،حيث السالم مهدد واالستقرار
مزعزع واملؤسسات على كف عفريت.
سالم من القطر االصغر اىل شقيقه
االكرب .فلهذا السالم اللبناني رمزية
خاصة النه ال يزال حيمل ،على
رغم املؤامرة الصفوية والشعوبية
الزاحفة ،إسم مدينة عربية سعودية
عريقة :الطائف .فمن الطائف ومن
هذه الربوع وحتت هذه الرعاية عدنا
بفضلكم اىل الصفاء ،اىل الطمأنينة،
اىل الوحدة.مذذاك وجمتمعنا يقارب
قول جربان خليل جربان عن «الويل
ألمة كثرت فيها الطوائف وقل فيها
الدين» وكما يبقى لبنان ،على حد
قول زميل عزيز ،حماطا باملخمل
السعودي ،تبقى السعودية مصونة
يف قلوب اللبنانيني ولو رقص
بعضهم على النغم االيراني».
أضاف :حنن مدعوون مرة جديدة
هذا العام اىل مهرجان وطين
للرتاث والثقافة نقيم ،حنلل ،نشهد
،ونتبادل االفكار واالراء يف ظل
رعاية كرمية وسامية ويف ذكرى
ال تقل كرامة ومسوا عن سابقاتها
حيث تتصل براحل دعم يف عهده
االصطفاء الوطين الطبيعي واملعهود
آلل سعود.
لعل الرثاء االمثل للملك عبداهلل بن
عبد العزيز ،رمحه اهلل ،جنده وحنن
نعدد الشهادات املثمنة لالنسان
ولرؤيته وحلكمته ،جنده يف املرآة
املتواصلة للمواقف الثابتة خلادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز .فعندما يؤكد امللك على
ثوابت اململكة ،فهو يعطي للملك
الراحل وألسالفه حتى املؤسس
الكبري للدولة اجملسدة لالسالم يف
ً
شهادة
جذوره وللعروبة يف اصوهلا
فوق كل الشهادات وثناء وابراء فوق
كل الثناءات والرباءات.
اليوم ويف بداية مداخليت أريد امام
هذا احلفل املميز ،مبستوياته الوطنية
والقومية والثقافية ،أن أؤكد وقوف
لبنان اىل جانب احلق واالصالة .احلق
العربي واالصالة الوطنية .فمهما
صدر عن بعض االصوات النشاز
ويف حلظات ختل ال اكثر وال اقل،
حنن جزء من هذا الكل يف حقه
واصالته وحزمه العاصف».
وأكد أن «الفروسية من صفات
وفضائل اململكة اليت أنشأها عبد
العزيز الكبري .بل انشئت اململكة
اصال حتت بيارق االميان والفروسية.
حتتها رفرفت رايتا املؤسس ،وبهما
حلق أوالده وأحفاده ومناصروه
وحمبوه وشعبه ،فحفرت اململكة هلا
يف قلوبنا وعقولنا وضمائرنا ،عربا
ومسلمني ،مكانة خاصة مميزة ال
توصف بالوالء السياسي وال تنعت
بااللتزام االيديولوجي .مكانة هلا
عمقها وخصوصيتها يف جتاوز غري
مألوف للحدود والكيانات والفئات
واالحزاب .هذه العالقة تشبه عالقة
الدم .وكأننا عائلة واسعة ،رحبة،

رقيقة ،جامعة ،حمبة .عالقة مستمرة
بعد ألفية كاملة وقرون عديدة بني
مصدر الرسالة الشريفة ومقلع
الرجال الشرفاء الذين انتشروا
لينشروها .هذه العالقة ،هذا الرابط
الفريد جسده بعض ممن سبقوا
الراحل الكبري امللك عبداهلل بن عبد
العزيز رمحه اهلل وجيسده اليوم
ويرسخه خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز محاه اهلل
وأطال بعمره .ولعل شهادة ذاكرتنا
بامللك عبداهلل شهادة ال يزال يلفها
مع الكثري من احلزن على رحيله ،شعور
باالعتزاز على معايشته ومواكبته كما
التعاطي والتفاعل مع سياساته
ومبادراته واطالالته .لبنان يشهد
على ذلك :عبداهلل بن عبد العزيز،
رمحه اهلل ،مل يكن يف ربوعنا ويف
قلوبنا شخصا عاديا أو ملكا عاديا.
فالصفات الشخصية من رجولة واباء،
من شجاعة وعفوية كانت دائما جتبل
ومتيز مواقفه وفق النهج السعودي
الراسخ فتعطيه بعدا انسانيا أسس
ثقافة كاملة للدفاع عن حقوق العرب
واملسلمني  ،ثقافة ال ختلو من النزعة
اىل اهلجوم اذا اقتضى االمر،وال
ختشى السعي اىل السالم اذا توافرت
الظروف .ميزان املوقفني عند امللك
عبداهلل كما عرفناه يف لبنان وغري
لبنان :الكرامة ،ثم الكرامة  ،وبعدها
الكرامة  ،ودائما الكرامة .كريم يف
تعاطيه مع شعبه ،كريم يف تعامله
مع االشقاء ،كريم يف اقباله على
الغري ،مهما كان غريبا او بعيدا».
وقال« :عندما تلتقي أبا متعب تشعر
انك التقيت االمة .عندما تصافحه
كأنك مسكت بيد األمة .شعور عميق
بالطمأنينة اىل احلاضر والتفاؤل
باملستقبل ينتابك وال يفارقك .
يلفك االمان ،وهو يشع به احمليط
ويتوزع يف البيئة.
للملك عبداهلل ،رمحه اهلل ،حمطات كثرية
دمغت تارخينا .صوالت وجوالت يف
ذاكرتنا ،اخلاصة والعامة ،اللبنانية
والعربية ،السياسية واالجتماعية.
من حمطة الصيفيات «اجلبلية» يف
فندق مونتانيا يف عاليه حيث حتلق
حوله زعماء البالد وبسطاؤها على
حد سواء ،يلقون يف جملسه الواسع
الرتحاب ذاته واالهتمام عينه .ال
طوائف وال طبقات عنده .وال سدود
وال جدران حوله.اليد ممدودة على
الدوام ،القلب مفتوح على اجلميع
واالبتسامة خارقة باستمرار لسمات
رجولته يف املظهر والطلة.هذه
الصفات ال بد ان اتوقف عندها يف
حمطة اخرى النها تشري اىل مواقف
اململكة اجملردة من أية نزعة فئوية او
طائفية :فبعد املساهمات السخية يف
اعادة اعمار لبنان إثر احلرب االهلية
أذكر وأتذكر تداعيات حرب  2006يف
لبنان .فبينما جاهر الفريق الذي دفع
بنا اىل صدام مدمر مع العدو ،دون
موافقة احلكومة أو حتى إعالمها ،جاهر
نفس الفريق الفاجر بعدائه للمملكة
العربية السعودية ومل يوفر احدا من
مقاماتها  .على رغم ذلك سارعت
الرياض اىل إعادة اعمار اجلنوب
والبنى التحتية جسورا ووحدات
سكنية ومستشفيات كما قامت
بدعم الوضعني االقتصادي واملالي
للبلد .مجيعكم يعلم ان اململكة حتتل
منذ عقود املرتبة االوىل بني دول
العامل يف تقديم اهلبات واملساعدات
والقروض ويف تقديم التربعات
النقدية والعينية واملساهمات يف
مؤمترات الدعم الدولية للبنان.
واليوم للنازحني من سوريا احلبيبة
اىل ربوعنا».
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السبت  6شـباط 2016

لبنانيات

عون :لبنان يقوم على التوازن واملشاركة ومل نتفاهم مع القوات اللبنانية لنكون ضد احد
اكد رئيس «تكتل التغيري
واالصالح» العماد ميشال عون
يف حديث قناة «املنار» ملناسبة
الذكرى العاشرة على إعالن وثيقة
التفاهم بني التيار الوطين احلر
وحزب اهلل «ان لبنان قائم على
التوازن واملشاركة ،واي تفاهم
ال بد وأن يقوم على التعاطي
بصدق مع اآلخر» ،ورأى «ان
اإللتزام باهلدف والقضية حصن
التفاهم من أي شرخ» ،مبديا
اسفه لعدم «قدرتنا حتى اليوم
على تطبيق وتنفيذ البند الرابع
من ورقة التفاهم مع احلزب،اي
البند املتعلق مبكافحة وحماربة
الفساد»،
وهنا وقائع املقابلة:
سئل :هذه املناسبة عزيزة على
قلوب الكثري من الناس ،بدءا من
اجلمهور ،وصوال إىل القيادات.
العماد ميشال عون قائد حزب
التيار الوطين احلر ،هذا احلزب
العريض واجمليد ،ماذا يقول
بعد مرور  10سنوات على ذكرى
توقيع ورقة التفاهم بني التيار
الوطين احلر وحزب اهلل .عشر
سنوات يفرتض البعض انه
عمر طويل ولكن ورقة التفاهم
ما زالت يف سن الشباب .كيف
تقيم هذه التجربة ،وهل ما زالت
بنفس القناعة والزخم عندما قمت
بهذه اخلطوة جتاه حزب اهلل؟!
اجاب :األحداث اليت عصفت
بلبنان ساهمت بتجديد ورقة
التفاهم ،حيث دخل إليها مع
مرور األيام عناصر جديدة،
أظهرت وكأن الورقة إتفق عليها
باألمس .والدليل البارز على هذا
الكالم ،هو ان ورقة التفاهم اليت
وقعناها يف  6شباط جاءت بعدها
حرب متوز بعد أشهر عدة فقط.
لقد شعرنا اننا أقدمنا على خطوة
كبرية يف العالقة ،عندما وضعنا
اإلسرائيليون أمام أمر واقع،
وجنحنا بأخذ املوقف املناسب يف
مواجهتهم.
يف حتليل سريع حلرب متوز
اليت حصلت عام  ،2006ان
اسرائيل خرجت من لبنان عام
 2000وعادت لتشن حربا عليه
يف الـعام  2006مما يعين ان
اهلدف وراء هذه احلرب مل يكن
إحتالل األراضي اللبنانية بل خللق
مشاكل داخل لبنان ،إلعتقادهم
ان اللبنانيني سينقسمون إىل
طرفني مع إندالع احلرب ،وقد
ظهرت أصوات كثرية وكأنها
كانت معدة سلفا للمساهمة يف
خلق املشاكل الداخلية.
بعد هذا االستنتاج ،وجهت فورا
نداء إىل اللبنانيني وقلت هلم
«سنوات حرب مع اخلارج وال
ساعات حرب يف الداخل» وكررنا
هذا النداء يف اليوم التالي عرب
واإلصالح».
التغيري
«تكتل
لقي هذا اإلنذار الذي وجهناه
للبنانيني صدى واسعا وتنبهوا
هلذا املوضوع ،باإلضافة إىل
واجبنا اإلنساني الذي ترمجناه
بفتح مكاتب التيار الوطين احلر
مكاتب إغاثة لتقديم املساعدة.
إن التفاهم الذي مت توقيعه مع
حزب اهلل ،كان معدا ليكون تفاهما
وطنيا ،ألننا تناولنا قضايا ممكن
ان تشكل خالفا بني اللبنانيني،
وتفاهمنا على حلول هلا من شأنه

أن خيلق جوا إجيابيا ،خباصة إذا
توافق عليها اجلميع .لذا كانت
ورقة التفاهم معدة من أجل
أن يوافق عليها كل اللبنانيني
واال تنحصر بني حزبني ،وذلك
من أجل خلق أجواء وفاقية يف
سياستنا الداخلية .ولكن لألسف،
مل تنل موافقة اجلميع ،مبن فيهم
كتلة املستقبل النيابية ،اليت
عارضتها بشدة ،وصدرت يف
اإلعالم بعض أصوات «النشاز»
وصفت هذا التفاهم بأنه تفاهم
ماروني  -شيعي ضد السنة!!
صدمنا هذا املوقف ولكنه مل
يثننا وحاولنا متابعة التفاهم
ليشمل تيار املستقبل وباقي
األطراف ولكن مل تنجح كل
املساعي ،لذلك إحتفظنا بالقسم
الذي قدر لنا ان حيدث.
قبل التوقيع على التفاهم مع
«حزب اهلل» ،وحتديدا يف نهاية
عام  ،2005مسعت الفتوى
اليت أصدرها أبو مصعب
الزرقاوي ،واليت كفر فيها
أقلقين
الشيعية..
الطائفة
األمر ألنها كانت إنذارا مبوجة
من األحداث الطائفية ،تكلمت
يف عدة مقابالت مع الصحف
العربية عن ضرورة مقاومة
الصدامات السنية  -الشيعية،
وعن ضرورة حتصني لبنان من
ناحية عدم السماح بوصول هذه
الشرارة الطائفية إلينا .لذا
عملنا على هذا األساس ،وجنحنا
يف تفادي شرارات احلرب اليت
أغرقت الشرق ،واملغرب العربي
واملشرق العربي بالدم وبالنار.
واحلمداهلل ان اخلسائر اليت
طالت لبنان مبوضوع الصدامات
الطائفية بقيت حمدودة ،ونتمنى
ان تكون قد أشرفت اليوم على
نهايتها ،ما يعين اننا اجنزنا عملنا
بشكل ممتاز.
من ناحية أخرى ،نأسف لعدم
قدرتنا حتى اليوم على تطبيق
وتنفيذ البند الرابع من ورقة
التفاهم ،اي البند املتعلق مبكافحة
وحماربة الفساد ،فالوقت والقدرة
مل يكونا إىل جانبنا لتحقيق هذا
اهلدف ،ولكننا لن نتوانى عن
حتقيقه متى سنحت الفرصة.
سئل :عندما ذكرت كل هذه
احملطات اخلطرة اليت تعرضت
هلا ورقة التفاهم ،نسأل اليوم
عن السر هذا الصمود ،ومسعنا
السيد حسن نصراهلل يف خطابه
يوم اجلمعة الفائت ،تكلم على
عدة مفاهيم ،كالصدق والعهود
وكأن
والثقة،
واملواثيق
العناوين املطروحة غريبة نوعا ما
عن الساحة السياسية اللبنانية..
هل هذه العناوين تشكل نقطة
اإللتقاء بني التيار الوطين احلر
وحزب اهلل ،وساهمت أيضا
يف بقاء ورقة التفاهم نضرة
ومستمرة وصامدة ،أم لديك
وجهة نظر أخرى؟!
اجاب :بكل تأكيد ،فإن اإللتزام
باهلدف والقضية حصن التفاهم
من أي شرخ .لقد كانت لدينا
دائما النظرة نفسها اىل
املشكالت اليت نعيشها وكذلك
يف املواضيع الطارئة .وهذا األمر
أنقذ لبنان من اآلثار اليت كانت
ميكن أن تصيبه نتيجة احلروب
اليت وقعت جبانبنا.

العماد عون
أما املبادئ واألخالقيات فهي
موجودة بالطبع ،وحتفظ العالقات
وتثبتها بشكل أكرب وجتعلها
تستمر ،ألن الكذب واالحتيال
واملراوغة ،قد ختدع املرء مرة،
ولكنها ال ختدعه مرة ثانية أو ثالثة
فهي تفضح اإلنسان .ويف لبنان
اليوم ،مجيع الناس تعرف بعضها
بعمق ،واحلمداهلل أننا تالقينا مع
احلزب يف األفكار الكربى ،وقد
حافظنا على األمور األخالقية
بيننا ،واهلل ولي التوفيق.
سئل :كيف تنظر إىل حزب
اهلل من خالل هذه العالقة اليت
مجعتكم سويا يف السنوات العشر
املاضية؟ كيف تنظر إليه كحزب
على األقل ليس ببعده املقاوم
إمنا كحزب تعاطى معك كفريق
سياسي يف الداخل اللبناني؟
اجاب :قد أكرر الكالم ،ولكن
ميكن أن نقول أن حزب اهلل تعامل
معنا بصدق واحرتام الكلمة.
وليعرف اللبنانيون أن التفاهم
بيننا قام على الكلمة ،ومل يكن
موقعا باحلرب .وقد استمرت هذه
العالقة حتى اآلن .إضافة إىل
ذلك ،هناك خلقية يف التعامل
بيننا.
من ناحية أخرى ،إن عناصر حزب
اهلل متدينون ولكنهم ليسوا
متعصبني وهذا األمر عظيم جدا،
ألن على اإلنسان أن يعرف أن
اهلل له ولغريه وهو يتعاطى
معه بالطريقة اليت يريدها.
وهذا الفكر متطور .قد يعتقد
بعض الناس أحيانا أن املظاهر
التقليدية حتل مكان الدين ،ولكن
هذا األمر خاطئ يف نظرتهم إىل
حزب اهلل.
ئل :أنتم تقومون بهذا النوع من
العالقة السياسية بني املكونات
اللبنانية ،فقد أسستم لطريقة
بالتفاهمات جديدة على احلياة
السياسية اللبنانية .هل تعتقد
أن الساحة الداخلية اليوم حتتاج
أكثر وأكثر إىل هذه املدرسة
اليت مجعتكم مع حزب اهلل على
قاعدة تفاهمات ونقاط مشرتكة
اليت تؤسس رمبا ملستقبل من
التفاهم واحلوار؟
اجاب :بكل تأكيد ،ولكن هذا األمر
حيتاج إىل شرطني أساسيني،
هما التعاطي بصدق مع اآلخر،
وعدم النزعة إىل السيطرة عليه.
وهنا جيب على كل شخص
أن يفهم بأن لبنان قائم على
التوازن واملشاركة .انطالقا
من هذين املبدأين نستطيع أن
نعيش إىل أبد اآلبدين ومن دون
خالفات ،ألن خالفاتنا مشرتكة،

وحلوهلا أيضا مشرتكة .وهكذا
يصبح هناك وئام وجو من
التقدم والتطور يف العالقات
ويأتي التطور إجيابيا.
سئل :بعد مرور  10أعوام على
توقيع هذه الورقة ،خطومت خطوة
جبارة وتارخيية جتاه العالقة مع
القوات اللبنانية ،وهناك ورقة
تفاهم معها .هذا التطور النوعي
الكبري رحب به حزب اهلل بصورة
واضحة وشفافة .انطالقا من
التحليالت اليت قرأناها ،هل
هناك تناقض بني ورقة التفاهم
مع حزب اهلل العام  2006والورقة
اليت وقعتموها مع القوات
اللبنانية؟ هل هناك تناقض
بني النقاط الـ 10املوجودة يف
الورقة األوىل والنقاط الـ 10يف
الورقة الثانية؟
من
نوعان
هناك
اجاب:
املواضيع .املواضيع اخلاصة
اليت تقوم بيننا وبني القوات
اللبنانية ،وهي مل تأت على
حساب أحد .كذلك املواضيع
األخرى اليت اتفقنا عليها أيضا
ال متس بأحد .مبعنى آخر ،حنن
مل نقم بتفاهم مع القوات
اللبنانية كي نكون ضد أحد،
تفاهمنا قائم على فكرة متتني
الصداقة مع األشخاص الذين مل
تكن صداقتنا معهم متينة من
قبل ،فتكون هذه بداية لصداقة
نريدها أن تصبح متينة .أما يف
ما يتعلق بالعالقة مع األفرقاء
اآلخرين ،فهي ال تؤثر على أحد،
وال تقوم على حساب أحد.
سئل :كيف ستوفق إذا بني
البند الذ ي يتعلق مبوضوع
وموضوع
السالح،
حصرية
السيادة ،ومن يراه متناقضا مع
اقتناعك خبيار املقاومة واحلوار،
وصوال إىل اسرتاتيجية الدفاع
عن الوطن؟ فالبعض قال إنه
ال ميكن التوفيق بني هذين
املبدأين؟.
اجاب :النظرة الواقعية تقول إن
املبدأ املطلق هو هكذا ،ولكن يف
ظل الظروف اليت نعيش فيها ال
ميكن ألحد أن يبدل الواقع ،ولكن
جيب أن نعيشها كما هي اآلن،
مع التوق إىل بناء الدولة القوية
العادلة ،حيث يصبح مرتكز كل
شيء هو الدولة.
سئل :هل لك أن توضح هذه
الفكرة بشكل أكرب ،أي موضوع
املقاومة أو مشروعية املقاومة
ويف الوقت عينه موضوع حصرية
السالح بيد الدولة؟
اجاب :هناك أمر واقع حاليا،
وهو احلرب الواقعة على حدودنا

وعلى قسم من أرضنا ،وهنا ال
ميكن أن حنصر السالح ،ولكن
الحقا عندما يصبح هناك حلول
عندها يتم حصر السالح .ولكن
متى سيحصل ذلك؟ ال يزال
هناك إسرائيل وتهديدها ،فمتى
يكون احلل؟
سئل :هل ما زلت تعتقد أن
ورقة التفاهم بينك وبني حزب
اهلل ستكون صاحلة بعد  10أعوام
أم أنها حتتاج إىل إعادة نظر
ببعض النقاط؟
اجاب :هي حتتاج إىل تكملة،
خصوصا البند الرابع الذي يتعلق
ببناء الدولة.
سئل :وكيف ميكن أن حيصل هذا
األمر .هل من داخل املؤسسات
هناك خطوة مقبلة ،أو من خالل
تفاهمات داخلية يف ما بينكم؟
اجاب :من املمكن أن حيصل
ذلك من خالل املؤسسات،
عرب تأمني أكثرية حتى يتم
فرضها .وهذا األمر يعود أيضا
إىل قانون االنتخاب الذي جيب
أن يكون عادال ويؤمن التمثيل
الصحيح ملختلف مكونات اجملتمع
اللبناني.

سئل :دائما أختم معك يف مثل
هذه احملطات أي ذكرى التحرير،
ذكرى حرب متوز ،وذكرى توقيع
هذه الورقة باملوضوع العاطفي.
مساحة السيد حسن نصراهلل
يف خطابه يوم اجلمعة خصك
بكثري من الكالم ،وحتدث عن
الوفاء ،وأطلق مواقف ،وقال
إنه يستطيع أن يوضح ،ولكن
«بيننا وبني العماد عون ال حنتاج
إىل التوضيح ،فنحن نفهم على
بعضنا البعض ،وهناك ثقة».
ماذا تقول اليوم للسيد حسن
نصراهلل بعد مرور  10أعوام على
توقيع ورقة التفاهم ،فهو بكل
تأكيد يسمعك يف هذا الوقت،
لذلك أرجو منك أن تتوجه له
بكلمة مباشرة عرب قناة «املنار».
اجاب :على صعيد الصداقة
الشخصية ،فما جيمعنا ال ميكن
وصفه ألن هناك كثافة شعور،
والشعور ال يقاس.أما على
صعيد املواقف الوطنية ،فنحن
ما زلنا على الوعد ضد اإلرهاب
وضد اسرائيل ،هذا إضافة إىل
أن استمرارية احلياة الوطنية
جتمعنا.

قبالن :نهنئ اجليش باالجناز النوعي يف
عرسال ويف كشف اخلاليا االرهابية
أشاد نائب رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمري قبالن ،يف تصريح
اليوم« ،باالجنازات العسكرية
اليت حققها حمور مكافحة
االرهاب التكفريي والصهيوني
يف سوريا ولبنان والعراق ،اذ
استطاع اصحاب االرض من
حتقيق انتصارات متهد الندحار
قوى االرهاب عن منطقتنا مبا
جينب املزيد من وقوع الكوارث
واالعتداءات على املواطنني
اآلمنني يف بيوتهم ومناطقهم،
فما جرى من اجنازات يف سوريا
من فك للحصار عن نبل والزهراء
ودحر االرهابيني يف اكثر من
منطقة سورية واجناز العديد من
املصاحلات يؤسس لعودة االمن
واالستقرار اىل سوريا ،وهنا ال
يسعنا اال ان ننوه جبهود اجليش
العربي السوري وتضحياته وصرب
وعزمية ابناء هاتني البلدتني».
وأكد قبالن «ان العراق الذي
حتول اىل مركز لالرهاب الدولي
استطاع ان ينتفض بوجه

االرهاب ليشكل العراقيون
بوحدتهم وتالمحهم كتلة مرتاصة
دحرت قوى االرهاب عن مناطق
واسعة من بالد الرافدين
لتؤسس لقيام العراق املوحد
املتضامن واملنصهر يف الدفاع
عن امنه وسيادته وشعبه».
وهنأ «اجليش اللبناني باالجناز
النوعي الذي حققه ضباط
وعناصر جيشنا الوطين يف
عرسال يف هجوم استباقي،
فضال عن كشف اخلاليا االرهابية
النائمة ما يدلل على مناقبية
اجليش وتأهبه مبا يؤكد ان
اجليش اللبناني والقوى االمنية
واملقاومة ضمانة حلفظ االمن
واالستقرار يف وطننا الذي حيتاج
اىل مزيد من التعاون والتنسيق
مع الشقيقة سوريا يف حماربة
االرهاب الذي يستهدف البلدين
والشعبني ،وعلى اللبنانيني ان
يلتفوا حول جيشهم فيقدموا كل
اشكال الدعم املادي واملعنوي
ليظل العني الساهرة على أمن
الوطن واملواطن».

اجليش 5 :طائرات معادية خرقت األجواء جنوبا و مشاال
صدر عن قيادة اجليش بيانا
جاء فيه « :عند الساعة 11.10
من قبل ظهر اليوم( ،امس
االول) خرقت طائرتان حربيتان
اإلسرائيلي
للعدو
تابعتان
األجواء اللبنانية من فوق بلدة
عيرتون ،ونفذتا طريانا دائريا
فوق خمتلف املناطق اللبنانية،
ثم غادرتا األجواء عند الساعة
 14.05من فوق البحر مقابل
شكا.
وعند الساعة  ،13.30خرقت
األجواء
مماثلتان
طائرتان
اللبنانية من فوق البحر مقابل

طريانا
ونفذتا
الناقورة،
دائريا فوق البحر مقابل شكا
وطرابلس ،ثم غادرتا األجواء
عند الساعة  15.55من فوق
البحر مقابل الناقورة.
وعند الساعة  ،13.55خرقت
طائرة استطالع تابعة للعدو
اإلسرائيلي األجواء اللبنانية
من فوق بلدة الناقورة ،ونفذت
طريانا دائريا فوق مناطق
اجلنوب ،بريوت وجونيه ،ثم
غادرت األجواء عند الساعة
 16.10من فوق البحر مقابل
طرابلس».
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لبنانيات

الراعي يف رسالة الصوم  :الكنيسة حريصة على فصل الدين عن الدولة وأليس الصوم هو حل قيود الشر وإطالق املسحوقني؟

املاروني
البطريرك
وجه
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي «رسالة الصوم الكبري
ويوبيل سنة الرمحة» ،جاء
فيها:
«إىل إخواننا السادة املطارنة
والرؤساء العامني والرئيسات
العامات
والكهنة والشمامسة والرهبان
والراهبات ،وسائر أبناء كنيستنا
املارونية وبناتها
يف لبنان وبلدان االنتشار
األحباء،
السالم والربكة الرسولية

مقدمة

.1الصوم الكبري ويوبيل سنة
تشكالن
مناسبتان
الرمحة
«الزمن املقبول لدى اهلل».
فالصوم الكبري زمن مميز من
السنة يهيئ املؤمنني للعبور
الفصحي إىل حياة جديدة من
خالل ثالثة متكاملة :الصالة
ومساع الكالم اإلهلي من أجل
ترميم العالقة الشخصية مع
اهلل ،والصيام والقطاعة من أجل
ترويض اإلرادة وترميم العالقة
مع الذات اإلنسانية واملسيحية،
وأعمال احملبةوالرمحةمن أجل
ترميم عالقة األخوة والتضامن
مع الفقراء واملتأملني.
يوبيل سنة الرمحة جيعل
من الصوم الكبري زمنا قويا
لالحتفال برمحة اهلل ،واختبارها
وعيشها معه توبة وارتداد
قلب ،ومع الناس أفعال حنان
وتضامن وغفران .وعبور الباب
املقدس يرمز إىل رغبة يف
القلب واإلرادة للبلوغ إىل
الرمحة ،واللتزام أن نكون رمحاء
جتاه اآلخرين ،كما اهلل هو رحوم
معنا.
مسرية الصوم الكبري وعبور
الباب املقدس يف سنة الرمحة
يذكراننا بأننا يف حالة حج على
وجه األرض ،وحالة مسافرين
حنو هدف منشود ،هو سعادة
احلياة اليت جندها يف اهلل ،على
ما كتب القديس أغسطينوس:
«لقد خلقتنا لك يا رب .ويظل
قلبنا قلقا ومضطربا حتى يرتاح
فيك».

الفصل األول
الصالة وسماع كالم اهلل

 .2قبل أن يعرب الرب يسوع من
حياته اخلفية يف الناصرة إىل
حياته العلنية والبدء برسالته
اخلالصية ،جلأ إىل الصالة
والصوم أربعني يوما يف الربية.
فاستمع يف أعماق قلبه إىل
كالم املزامري واألنبياء ،مكتشفا
أكثر فأكثر إرادة اآلب ،ومتكن
بقوة الكالم اإلهلي من االنتصار
على جتارب الشيطان الثالث .
واملزمور الذي كان يتلوه كل
يوم «كالمك مصباح خلطاي
ونور لسبيلي» ،جعله جيد الكالم
اإلهلي املالئم لالنتصار على كل
واحدة من التجارب الثالث.
«ليس باخلبز وحده حييا
اإلنسان ،بل بكل كلمة خترج من
فم اهلل» ،بهذه الكلمة اإلهلية
من كتاب تثنية االشرتاع،
انتصر يسوع على جتربة إنهاء
صومه بتحويل احلجارة إىل خبز،

لكونه إهلا قديرا .مل يستعمل
يسوع قدرته هذه ،لكي يواصل
صيام التوبة والتكفري عن مجيع
خطايا البشر.
«مكتوب أيضا :ال جترب الرب
إهلك» ،كلمة إهلية ثانية جلأ
إليها يسوع من كتاب املزامري
 ،لكي ينتصر على جتربة العجب
بالنفس ،واستغالل جودة اهلل
ملنافع شخصية فالشيطان
جلأ يف جتربته إىل كالم إهلي
من كتاب املزامري :فإذا ألقى
بنفسه من شرفة اهليكل إىل
أسفل «يوصي اهلل مالئكته
به ،وعلى أيديهم حيملونه ،لئال
تصطدم رجله حبجر».
«للرب إهلك تسجد ،وإياه
وحده تعبد» ،استلهم يسوع
هذه الكلمة اإلهلية من الوصية
األوىل من وصايا اهلل العشر،
لالنتصار على جتربة اخليانة
بعبادة آهلة غري اهلل ،من أجل
مكاسب ومطامح .فالشيطان
وعد يسوع بإعطائه مجيع ممالك
الدنيا وجمدها إذا جثا ساجدا
له.
 .3لقد علمنا الرب يسوع الكثري
يف انتصاره على التجارب
الثالث:
بقوة الصالة ومساع كالم اهلل،
انتصر يسوع على جتربة إعالن
نفسه إهلا بعالمة حسية هي
حتويل احلجر إىل خبز ،لئال
يضحي بنهج إخالء ذاته من
أجل خالص البشر .إنها جتربة
اخلبز واملال والسلطة ،اليت
يتعرض هلا عاملنا ،مشككا
باهلل وبقدرته»:أين هو اهلل؟ ما
هي قدرته أمام قدرة البشر؟»
هكذا يتساءل املشككون عابدو
خريات األرض واملال والسلطة.
ويتساءلون»:ماذا تفعل لكم
الكنيسة؟ إنها عدمية القدرة على
سد حاجات الناس املادية ،بل
عدمية التأثري على السياسيني
واإلقطاعيني والرأمساليني.
«اجليل الشرير يطلب آية» .لكن
اهلل ،املتجلي يف يسوع املسيح
والكنيسة ،جسده السري ،ال
يعرفان باآليات احلسية بل
باإلميان واحلب .إن أسياد
الدول النافذين املتسلطني على
شعوبهم ،وغري اآلبهني حباالت
فقرهم وحرمانهم وتبددهم
«مثل خراف ال راعي هلا» ،هؤالء
مل حيولوا احلجارة إىل خبز ،بل
على العكس أعطوا شعوبهم
حجارة بدال من اخلبز.
أما يسوع فحول اخلبز إىل جسده
واخلمر إىل دمه ،طعاما مساويا
يسند حياة البشر كل يوم ،من
أجل تعزيز عامل أفضل قائم
على التضحية واحملبة والعطاء.
فتكثر ثروات األرض وتشبع
مجيع سكانها ،جيال بعد جيل .
قال األب اليسوعي األملاني
 ،Alfred Delpقبل أن يقتله
النازيون»:اخلبز مهم ،واحلرية
أهم ،أما ما هو أهم من الكل
فهي األمانة اليت ال ختدع
أبدا».
ب .وعلمنا الرب يسوع،
بانتصاره على التجربة الثانية،
كيفية االنتصار على جتربة
االدعاء والعجب بالنفس ،اليت
تسمح للشخص بشرح كالم اهلل

البطريرك الراعي

على هواه .فالشيطان احملتال
جلأ إىل كالم إهلي يف املزمور
 ،91لكي خيضع يسوع هلذه
التجربة ،فيلقي بنفسه من
أعلى شرفة اهليكل ،فتحمله
مالئكته لئال يصاب بضرر.
كم من الناس والالهوتيني
واملعلمني والباحثني وأصحاب
االيديولوجيات جيتزئون كالم
الكتب املقدسة ويفسرونها
وفقا ملصاحلهم ومن أجل بلوغ
الشك
فيزرعون
أهدافهم!
يف النفوس حول حقيقة اهلل،
ومضامني الوحي اإلهلي ،وتعليم
الكنيسة ،وحيتلون مكان اهلل.
أما يسوع فاختذ صورة عبد،
وأطاع حتى املوت على الصليب،
املعروف خبشبة العار ،من أجل
فداء البشرية مجعاء ،واحندر إىل
ظلمة األموات ،وأشع عليهم
نوره اخلالصي .فتجلت حمبة اهلل
ورمحته الالمتناهية لكل انسان.
وبدال من أن يرمي بنفسه من
أعلى شرفة اهليكل ليظهر
عظمته للبشر ،مناقضا كل نهج
التواضع« ،رفعه اهلل من ظلمة
املوت إىل أعلى السماوات،
وأعطاه امسا يفوق مجيع
األمساء ،لكي جتثو له كل ركبة
يف السماء وعلى األرض وحتت
األرض ،ويشهد كل لسان أن
يسوع املسيح هو الرب ،متجيدا
هلل اآلب.
ج.التجربة الثالثة ،جتربة احلصول
على السلطة ولو باالستعباد
احلرية
وبفقدان
للشيطان
والكرامة الشخصية ،هي جتربة
مغرية ،كما سابقتاها ،فاملسيح
أتى ليملك على العامل ،وجيعل
منه ملكوت اهلل ،املميز باالخوة
والعدالة والسالم .لكن مثن هذه
السلطة الشاملة اخلضوع ،عقال
وإرادة وحرية ،للشيطان .سلطة
مع عبودية يف آن .سيادة على
الناس وعبودية للشيطان.
لكن يسوع أصبح ملك الكون،
أرضا ومساء ،من نوع آخر وبوسيلة
أخرى هي موته وقيامته .لذلك
قال»:لقد أعطيت كل سلطان
يف السماء وعلى األرض» .
سلطانه خالصي ،إذ «ماذا
ينفع االنسان لو ربح العامل كله
وخسر نفسه؟ وماذا يعطي فداء
عن نفسه؟» .
إن الكنيسة حريصة دائما على
الفصل بني الدين والدولة،
بني اإلميان والسلطة ،لئال يضع
اإلميان ذاته يف خدمة السلطة،
وخيضع ملقاييسها.

 .4ال ينفصل مساع كالم اهلل
عن الصالة .فاهلل يكلمنا كاشفا
لنا ذاته وإرادته وتصميمه
اخلالصي ،وحنن بالصالة جنيبه
ممجدين وشاكرين ،ملتزمني
مستلهمني
ومستغفرين،
ملتمسني
ومعتصمني،
هي
الصالة
ومتشفعني.
التماس اهلل ،بل استعطاء اهلل،
كما يقول القديس أغسطينوس
 .ولذا تفرتض التواضع أساسا
هلا ومدخال .فاملتكرب واملكتفي
بذاته ومبا ميتلك ال يستطيع أن
يصلي ،ويعترب الوقت املعطى
للصالة ضياعا .يسوع ينتظرنا
يف حاجاتنا ،ليقول لكل واحد
وواحدة منا ما قاله لتلك املرأة
السامرية اليت جاءت تستقي
ماء من البئر»:لو تعرفني عطية
اهلل!» .
 .5زمن الصوم الكبري هو
زمن مساع كالم اهلل من أجل
تثقيف االميان .وهلذه الغاية
تقام رياضات روحية يف
الرعايا واألديار واملدارس
من
فنطلب
واملؤسسات.
الواعظني أن يتناولوا يف
عظاتهم مضمون هذه الرسالة
الراعوية ،وبراءة يوبيل سنة
الرمحة ،ورسالة البابا فرنسيس
للصوم الكبري .إننا نبارك كل
املساعي واجلهود اليت نظمت
مواضيع عظات الصوم هلذه
السنة ،ومجعت بني الصيام
الكبري ويوبيل الرمحة .ونشري
إىل الربامج اليت تبثها وسائل
االعالم ،وال سيما تلفزيون
«تلي لوميار» /نور سات»،
و»تيفي تشارييت» ،وإذاعة
«صوت احملبة».

الفصل الثاني
الصيام والقطاعة واإلماتات

 .6رافقت ممارسة الصيام
حياة
واألماتات
والقطاعة
الكنيسة منذ نشأتها ،كتعبري
التوبة
عن
حسي
خارجي
الداخلية ،وتكفري عن اخلطايا
للذات
وترويض
واآلثام،
على الصمود يف وجه جتارب
احلياة ومغرياتها ،وكوسيلة
مالئمة للصالة ،ورفع العقل
والقلب إىل اهلل ،لالستنارة منه
واللتماس النمو يف الفضائل.
وتكتمل هذه املمارسة بااللتزام
أعمال احملبة والرمحة جتاه كل
من هم يف حاجة إليها .ومعلوم
أنها ممارسة مطلوبة من قبل اهلل
يف الكتب املوحاة ،وأن مجيع

األديان تعيشها وحتافظ عليها
جيال بعد جيل.
الرب يسوع نفسه مارس
الصوم ،منقطعا عن الطعام
طيلة أربعني يوما وأربعني ليلة،
استعدادا لبدء رسالته اخلالصية.
وأوصانا بأن نصوم من دون
تظاهر كاذب ،بل بانسحاق
قلب أمام اهلل ،وبإصالح يف
املسلك  .7.أيام الصيام
تقتضي منا العيش بالصالة
واخللوة مع الذات ،واالبتعاد
عن ضجيج العامل ،من أجل
اإلصغاء إلرادة اهلل ،وحماسبة
حياتنا ومسلكنا يف ضوء إرادته
ورسومه ووصاياه .إن الذين
حبثوا عن اهلل بالصوم والصالة
وجدوه ،ووجدوا معنى وجودهم
وغايته ،كما وجدوا األجوبة على
تساؤالتهم الكثرية.
يف أيام الصوم ،ننتصر على
شهوات احلياة الثالث اليت تكلم
عليها يوحنا الرسول ،وانتصر
عليها الرب يسوع عندما جربه
الشيطان ،كما رأينا .فكانت
ومتطلباتها
اجلسد
شهوة
املتمثلة بتجربة حتويل احلجارة
إىل خبز لسد جوعه ،وشهوة
احلياة
وكربياء
العظمة
املتمثلة بتجربة إلقاء نفسه
من على شرفة اهليكل حبماية
املالئكة اليت تأتي وحتمله فال
يصطدم حبجر ،وشهوة العني
ورغباتهااملتمثلة بتجربة احلصول
على ممالك الدنيا.
يعود هذا االنتصار إىل التعمق
يف كالم اهلل الذي بواسطته كان
يدحر يسوع جتارب الشيطان،
هذا يعين أن الصوم يقتضي،
إىل جانب الصالة ،التشبع من
كالم اهلل من خالل التأمل يف
الكتب املقدسة ،واملشاركة يف
مساع مواعظ الصوم ،وإجياد
وقت ،ولو وجيزا يف النهار،
للتأمل يف نص من اإلجنيل،
شخصيا أو مجاعيا ،يف العائلة
أو يف مجاعة منظمة.
والصيام ضروري لثباتنا يف
اإلميان الذي به نتغلب على
مجيع مصاعب احلياة وحمنها.
عندما شفى يسوع صبيا مصابا
بالصرع وممسوسا من الشيطان،
سأله تالميذه« :ملاذا عجزنا حنن
عن شفائه؟» ،فأجاب« :هذا
اجلنس من الشياطني ال يطرد
إال بالصوم والصالة» .أجل،
زمن الصوم هو الوقت املناسب
للثبات يف اإلميان ،الذي من
دونه نبقى سريعي العطب،
ومثل قشة يتجاذبها الريح.
 .8إن شريعة الصيام توجب
االمتناع عن األكل والشرب
من نصف الليل حتى الظهر،
مع إمكان شرب املاء ،وتوجب
القطاعة عن أكل اللحم والبياض
يف أيام اجلمعة كإماتة تذكرنا
بأآلم املسيح وموته لفدائنا.
أ -يف زمن الصوم الكبري لسنة
2016
ميتد الصيام اليومي والقطاعة
أيام اجلمعة من اثنني الرماد (8
شباط) حتى سبت النور ظهرا
( 26أذار) .باستثناء كل يوم
سبت وأحد ،ما عدا سبت النور،
مبوجب القوانني الرسولية .فيوم
السبت تذكار اخللق ،ويوم األحد

تذكار القيامة ،أما سبت النور
فتذكار اليوم الذي كان فيه
اخلالق حتت الثرى ،فال حيسن
فيه االبتهاج .وأيضا باستثناء
األعياد اآلتية :مار مارون (9
شباط) ،ومار يوحنا مارون (2
أذار) ،واألربعني شهيدا (9
أذار) ،ومار يوسف البتول (19
أذار).
ونوصي بالقطاعة عن أكل
اللحم مع الصيام طيلة األسبوع
األول من الصوم الكبري وأسبوع
اآلالم.
ب -يف مدار سنة 2016
إننا نوصي باحملافظة على
العادة التقوية ،وهي ممارسة
القطاعة باالمتناع عن أكل اللحم
فقط :يف صوم عيد القديسني
الرسولني بطرس وبولس من
االثنني  20إىل الثالثاء 28
حزيران ،وصوم عيد انتقال
السيدة العذراء بالنفس واجلسد
إىل السماء من االثنني  8إىل
السبت  13آب ،وصوم عيد
ميالد الرب يسوع من اجلمعة
 16إىل ظهر السبت  24كانون
األول.
د  -تفسيحات
مبا أن القوانني الكنسية توجب
إلزامية الصيام والقطاعة ،فإننا
نفسح من إلزاميتها :للمرضى
واملسنني واألشخاص الذين
يتناولون أدوية مزمنة ،وأؤلئك
الذين يقومون بأعمال مضنية
تتعدى فرتة الظهرية ،شرط أن
يتناولوا بكمية قليلة ،ويعوضوا
بإماتات أخرى والصالة وأعمال
احملبة والرمحة.
ونلفت االنتباه إىل أن القانون
 883من جمموعة قوانني الكنائس
الشرقية يسن يف فقرته
األوىل على إمكان املسيحيني،
املوجودين يف بلدان االنتشار
وخارج النطاق البطريركي ،من
إتباع القواعد املعتمدة يف أماكن
وجودهم .ويسن يف فقرته
الثانية على أنه يسمح للعائالت
اليت ينتمي فيها الزوجان إىل
كنيستني خمتلفتني ذات حق
خاص باحملافظة على ما ترمسه
إحدى هاتني الكنيستني.
هـ -سر التوبة واملصاحلة
مبا أن ممارسة الصيام والقطاعة
واإلماتات هي تعبري عن توبة
القلب الداخلية ،جيب أن تكتمل
مبمارسة سر التوبة واملصاحلة،
إما إفراديا ،وإما يف ليتورجيات
توبة مجاعية تستوجب االعرتاف
واحللة
باخلطايا،
الشخصي
السرية الفردية.
إننا نطلب من كهنة الرعايا
ختصيص األوقات الالزمة لكي
يتمكن أبناء رعاياهم وبناتها من
قبول نعمة هذا السر املقدس
الذي يؤهلهم للعبور ،مع فصح
املسيح ،إىل حياة جديدة.

الفصل الثالث
أعمال املحبة والرحمة

 .9شددت الكتب املقدسة
على أن ترافق ممارسة الصوم
والقطاعة والصالة بأعمال احملبة
والرمحة .فآشعيا النيب يدعونا
إىل ذلك ،منذ مخسماية سنة
قبل املسيح ،معطيا املعنى
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لبنانيات

الراعي يف رسالة الصوم...
احلقيقي للصوم:
«أليس الصوم الذي أفضله هو
حل قيود الشر وفك قيود النري،
وإطالق املسحوقني أحرارا؟
أليس هو أن تكسر للجائع
خبزك ،وأن تدخل املساكني
التائهني بيتك؟ واذا رأيت
عريانا أن تكسوه وأال تتغاضى
عن حلمك؟ حينئذ يبزغ كالفجر
نورك ،ويضمد جرحك سريعا،
ويسري برك أمامك ،وجمد
الرب جيمع مشلك .حينئذ تدعو
فتستجيب الرب ،وتستغيث
فيقول هاءنذا .وإذا ختليت عن
لقمتك للجائع وأشبعت النفس
الذليلة ،يشرق نورك يف
الظلمة ،ويكون ظالمك الدامس
مثل الظهر .ويهديك الرب على
الدوام ،ويشبع نفسك يف
األرض القاحلة ،فتصري كجنة
ريا وكينبوع مياه ال تنقطع
مياهه» .
 .10إن سنة الرمحة هي بامتياز
«سنة اخلري املرضية لدى اهلل»
اليت أعلنها الرب يسوع ،ذات
سبت يف هيكل الناصرة ،عندما
قام ليقرأ من كتاب آشعيا النيب
آية ختتصر ما جاء يف نبوءته
املذكورة .لكنها متتاز عنها بأن
النبوءة متت يف شخص يسوع
املسيح ،صانع الرمحة والعدالة
واحلرية .يورد لوقا االجنيلي
هذه احلادثة كاآلتي:
«جاء يسوع اىل الناصرة حيث
تربى ودخل اجملمع حبسب
عادته يوم السبت و قام ليقرأ
فدفع اليه سفر أشعيا النيب و
ملا فتح السفر وجد املوضع
املكتوب فيه« :روح الرب علي
ألنه مسحين ألبشر املساكني
وأرسلين الشفي املنكسري
القلوب ،ألنادي للمأسورين
بالبصر،
وللعمي
باإلطالق
وأرسل املنسحقني أحرارا،
وأكرز بسنة الرب املقبولة».
 .11أجل ،إنها سنة الرمحة،
يكتب البابا فرنسيس يف «براءة
يوبيل الرمحة»« ،سنة أعلنها
الرب ،وحنن نريد أن نعيشها
يف السنة املقدسة اليت حتمل
معها غنى رسالة يسوع اليت
يرتدد صداها يف كلمات النيب،
أعين :محل كلمة ومبادرة عزاء
للفقراء ،وإعالن ختلية سبيل
املأسورين ضمن أشكال جديدة
من عبوديات اجملتمع املعاصر،
وإعادة البصر إىل العاجزين
عن الرؤية بسبب االنغالق على

ذواتهم ،وإعادة الكرامة اىل
احملرومني منها .فلتكن عظات
يسوع وكلماته وأفعاله مرئية
يف أعمالنا» .
ويدعونا البابا فرنسيس إىل
القيام بأعمال رمحة جسدية
ومادية يعددها يف كل من براءة
الدعوة إىل «يوبيل الرمحة»،
الصوم
مبناسبة
ورسالته
الكبري .فأعمال الرمحة اجلسدية
هي :إطعام اجلائع ،وسقي
العطشان ،وإلباس العريان،
واستقبال الغريب ،والعناية
باملريض ،وزيارة السجني.
وأعمال الرمحة الروحية هي:
إرشاد العائشني يف الشك،
وتعليم اجلهال ،وتنبيه اخلطأة
والضالني ،وتعزية احلزانى،
ومغفرة اإلساءات ،واحتمال
األشخاص ،والصالة إىل اهلل من
أجل املرضى واألموات .على
كل هذه األعمال سندان يف
مساء احلياة.
 .12ويضيف البابا فرنسيس
يف براءة يوبيل الرمحة ،معددا
مساحات أعمال الرمحة اجلسدية
والروحية:
«يف هذه السنة املقدسة،
ميكننا أن خنترب كيف نفتح
قلوبنا على من يعيشون يف
الضواحي الوجودية اليت خيلقها
غالبا العامل املعاصر بطريقة
مأسوية .كم هي كثرية يف
عامل اليوم أوضاع األمل وانعدام
الثبات! كم من اجلراح املطبوعة
يف أجساد أشخاص كثريين
ال صوت هلم ،ألن صراخهم
اضمحل وانطفأ بسبب المباالة
الشعوب الغنية! يف هذا
اليوبيل تدعى الكنيسة أكثر من
أي وقت مضى لالعتناء بهذه
اجلراح ومداواتها بزيت العزاء
وتضميدها بالرمحة ومعاجلتها
بالتعاضد والعناية الواجبة.
دعونا ال نقع يف فخ الالمباالة
اليت تذل ،ويف االعتياد الذي
خيدر النفس ومينع من اكتشاف
اجلديد .لنفتح أعيننا كي نرى
بؤس العامل ،وجراح العديد
من اإلخوة واألخوات احملرومني
الكرامة ،لنشعر بأننا مدعوون
اىل االصغاء اىل صرخة املساعدة
اليت يطلقونها .فلنشد بأيدينا
على أيديهم ،ولنجذبهم إلينا
كي يشعروا حبرارة حضورنا
وصداقتنا وأخوتنا .فلتصبح
صرختهم صرختنا ،ولنكسر
معا حاجز الالمباالة اليت غالبا ما
تسود وختفي اخلبث واألنانية»
.

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
إعالن
تقفـل مكاتب قنصليـّة لبنان العامة يف
سدني نهار الثالثاء 2016/2/9
ملناسبة «عيد مـار مارون».
سـدني ،يف 2016/2/4
قنصـل لبنان العـام
جورج البيطار غانم

13ز إننا حنيي كل الذين
واللواتي يقومون بأعمال حمبة
ورمحة ،جسدية وروحية ،مادية
ومعنوية ،جتاه ذوي حاجة ،عرب
مبادرات تقوم بها األبرشيات
والرهبانيات والرعايا ،واملدارس
واملستشفيات،
واجلامعات
االجتماعية،
واملؤسسات
واألخويات واحلركات الرسولية.
ونثمن أعمال املنظمات اخلريية،
كاريتاس-لبنان،
وخباصة
والبعثة البابوية ،ومجعية مار
منصور دي بول ،وأمثاهلا،
منظمة الصليب األمحر.
وندعو إىل دعم «محلة كاريتاس-
لبنان السنوية يف زمن الصوم
الكبري ،اليت هي جهاز الكنيسة
االجتماعي واالمنائي ،وتعمل
باسم جملس البطاركة واالساقفة
الكاثوليك يف لبنان.
اخلامتة
 .14صوم وصالة وتوبة وأعمال
حمبة ورمحة .هذا هو «الزمن
املقبول لدى اهلل» ،زمن الصوم
الكبري ،الذي يكتسب قيمة
يوبيلية يف «سنة الرمحة».
إنه زمن العبور إىل الرمحة
والغفران ،اللذين هما جوهر اهلل
وعطيته لإلنسان لكي يستطيع
أن يعيش مع أخيه اإلنسان
بفرح وتعاون وسالم.
إن بني أيديكم ،من أجل حسن
هذا «الزمن املقبول» للتأمل
براءة
وااللتزام:
والتوجيه
البابا فرنسيس بعنوان»:وجه
الرمحة» ،اليت دعا فيها إىل
يوبيل الرمحة ،وقد افتتحه،
وحنن أيضا ،يف  8كانون
األول  ،2015ورسالته ملناسبة
صوم  2016يف موضوع»:أريد
رمحة ال ذبيحة»(متى )13 :9
»أعمال الرمحة يف مسريةاليوبيل» ،وكتيب «يوبيل سنة
الرمحة يف الكنيسة املارونية»،
الذي أصدرته اللجنة البطريركية
املارونية لسنة الرمحة ،وفيه
توجيهات عن الباب املقدس
والنيابات
األبرشيات
يف
البطريركية ،واحتفاالت على
صعيد الكرسي البطريركي،
واقرتاحات عملية لألبرشيات.
هذا الكتيب هو خري دليل
لعيش سنة الرمحة.
ونضع بني أيديكم هذه الرسالة
الراعوية لصوم  .2016نرجو
تالوتها مقاطع على املؤمنني يف
قداسات األحد ،والعودة إليها
وإىل الوثائق املذكور أعاله يف
العظات ورياضات الصوم.
 .18نسأل اهلل أن يساعد اجلميع
على أن يفتحوا قلوبهم للنعم
السماوية اليت تفيض يف هذا
بفضل
املقدس»،
«الزمن
األصوام والصلوات ،وممارسة
سر التوبة ،ومبادرات املصاحلة،
وأعمال احملبة والرمحة ،بشفاعة
أمنا مريم العذراء« ،أم الرمحة».
للثالوث اجمليد ،اآلب واالبن
والروح القدس ،كل جمد وشكر
وإكرام ،اآلن وإىل األبد ،آمني.
عن كرسينا يف بكركي يف أول
شباط 2016
الكاردينال بشاره بطرس
الراعي
بطريرك أنطاكيه وسائر
املشرق».

(تتمة املنشور ص )2

زعيرت :ال قيامة للبنان

املشغولة باألصالة أي بالتعيني
يف الوزراة يف خمتلف وحدات
الوزارة هناك  9مراكز فئة ثانية
(فنية) مشغولة باألصالة موزعة
كاآلتي:
الطائفة الشيعية 1
الطائفة السنية 3
الطائفة الدرزية 1
الطائفة املسيحية 4
نرى هنا من هي الطائفة
املهمشة يف التعيني باألصالة.
ثالثا :يف املديرية العامة للطرق
واملباني هناك  14مركزا للفئة
الثانية الفنية و 18مركزا فئة
ثالثة فنية .واملالحظة األساسية
هنا ان املوظفني املؤهلني
للرتفيع من الفئة الثالثة اىل
الفئة الثانية والذين يستوفون
شروط الرتفيع عددهم  41موظفا
وموزعني كالتالي :املسلمون
 37موظفا ،واملسيحيون 4
موظفني فقط ،وبالتالي هناك
تفاوت كبري بني الطوائف يف
عدد املوظفني الذين التحقوا
وتدرجوا
العامة
بالوظيفة
ليستوفوا شروط الرتفيع اىل
الفئة الثانية حيث كما نعلم ال
تعيني للفئة الثانية من خارج
املالك .ورغم ذلك ،حاليا يوجد
يف هذه املديرية  4وظائف
فئة ثانية للمسيحيني قمت أنا
بتعيني  3منهم:
رئيس مصلحة التصميم والربامج
( مديرية الطرق )
رئيس مصلحة اإلنشاءات (
مديرية الطرق )
رئيس مصلحة الدروس (مديرية
املباني )  /طلب الحقا إعفاءه
من هذه الوظيفة.
أما على صعيد موظفي الفئة
الثالثة الفنية يف املديرية العامة
للطرق واملباني ،فإن للطائفة
املسيحية  5وظائف من أصل 15
وظيفة مشغولة ،واألهم أنه من
بني هذه اخلمسة وظائف قمت
أنا بتعيني  4موظفني منهم:
دائرتا املشاريع واألشغال
(طرق)
دائرتا املشاريع واملنهجية
(مباني)
وهي من أهم الدوائر يف عمل
الوزارة حتى ال يتم احلديث
عن نوعية وصالحيات الوحدات
اإلدارية ،مع اإلشارة اىل انه يف
مديرية املباني مل يكن للطائفة
املسيحية أي مركز على مستوى
الفئة الثالثة سابقا.
رابعا :املديرية العامة للنقل
الربي والبحري ،مل جتر أي
تعيينات يف هذه املديرية يف
عهد احلكومة احلالية بل جل ما
حصل أنه مت استبدال رئيس
دائرة معني بالتكليف بآخر
ومن نفس الطائفة ،علما بأن
وظيفة الفئة الثانية الوحيدة يف
هذه اإلدارة مشغولة باألصالة
للطائفة املسيحية.
خامسا :املديرية العامة للتنظيم
املدني مل جتر أي تعيينات يف
هذه املديرية على مستوى الفئة
الثالثة .وهناك مركزان للفئة
الثانية للطائفة املسلمة مت إجراء
مداورة فيما بينهما.
العامة
املديرية
سادسا:
للطريان املدني ،مت إجراء
تعديالت ومناقالت يف هذه
املديرية العامة مشلت أكثر من
 30مركزا على مستوى خمتلف

الفئات أبرزها:
على صعيد الفئة الثانية:
يوجد  12مركزا إضافة اىل 4
مراكز كنائب رئيس مطار.
بالنسبة لتوزيع املراكز اإلثين
عشر فقد حافظت الوزارة على
التوزيع السابق املعتمد وهو
كاآلتي:
مسيحي شيعي سين درزي
اإلمجالي ،12 1 2 4 5 :أي مت
إجراء مداورة ولكن مع احملافظة
على التوزيع الطائفي .اما
بالنسبة لتوزيع مراكز نائب
رئيس املطار وعددها أربعة،
التوزيع القائم سابقا كان على
الشكل التالي:
مسيحي شيعي سين اإلمجالي:
 ،4 1 2 1ولكن بعد إجراء
تعديالت ومناقالت ،مت زيادة
حصة الطائفة املسيحية على
حساب الطائفة الشيعية حبيث
أصبح التوزيع كالتالي:
مسيحي شيعي سين اإلمجالي:
.»4 1 1 2
الوضع
«باختصار
وتابع:
الوظيفي يف خمتلف الوحدات
اإلدارية التابعة للوزارة مع
تكرار أسفي الستخدام هذه
العبارات الطائفية واملذهبية،
ومع التأكيد على منهجية عملنا
القائمة على أنه ال قيامة للبنان
وال ازدهار وقوة لبلدنا احلبيب
إال جبناحيه املسلم واملسيحي،
فهو بلد نهائي جلميع أبنائه».
أضاف« :ان االلية اليت يتم
فيها التلزيم مل ابتدعها بل
اعتمدت منذ العام 2010
بالتنسيق مع التفتيش املركزي
ووزارة املالية واملعنيني ،هذه
اآللية حتقق وفرا ماليا والسرعة
يف التلزيم والتنفيذ وهي
األجنح ،وأي ملف يتم تلزميه
وفقا هلذه اآللية املعتمدة فإن
مراقب عقد النفقات مندوب
وزارة املالية موجود يف الوزارة
وقبل توقيعه على امللفات
ال نستطيع املضي بأي ملف.
ان امللفات اليت تذهب اىل
ادارة املناقصات ورغم تعاون
رئيس اهليئة ويسرع بامللفات
الضرورية ،ولكن تبقى عدة
اشهر لتلزميها».
وأكد زعيرت ان «االنتخابات
البلدية ستحصل واالعتمادات
الالزمة هلا توفرت وليس هناك
من سبب لتأجيلها ،وكنت أمتنى
ان تكون صرخة اليوم حمقة
خصوصا على صعيد وزارتي
األشغال العامة والنقل واملالية،
وشاءت الصدف ان نكون من
فريق واحد وأبوابنا مفتوحة
للجميع وال شيء خمبأ حبوزتنا.
الوزير قزي وهو صديق وزميل،
كان عليه أال يعتمد الورقة
اليت وزعها على االعالم ،وأنا
ناقشته بها خالل جلسة جملس
الوزراء وقلت له بأني حاضر
ألثبت لك ان هذه الورقة هي
جزء من عمل متكامل ،والوزير
قزي انسان صلب ومتابع وله
تارخيه والكل يشهد له».
وقيل له :يقال ان التعيينات
اليت جرت يف املطار بدل املدير
العام دانيال اهلييب من نفس
الفئة وإيلي خوري رئيس مصلحة
مل تقم بتعيينه وال متر عليه اي
معاملة ومجيع املصاحل الفعالة
والتلزميات
املسلمني،
بيد
تعرض على شركات حمددة

دون اي آلية أو شفافية؟
أجاب« :بالنسبة اىل التلزميات
ليس لي اي عالقة بها وتتم من
قبل جلان ،ال يوجد تلزميات تتم
اال بإدارة املناقصات إال على
سبيل املثال استثناء وحيد
حتديث الرادار الشركة الكندية،
هناك بعض التجهيزات يف
املطار حصرية لبعض الشركات
ال يوجد غريها .أما بالنسبة
لالجتماعات فهي حتصل مع كل
املعنيني يف مديرية الطريان
املدني من رؤساء االقسام
والدوائر واملصاحل واملدير
العام ورئيس املطار ونوابه».
ومتنى ان «تستكمل التعيينات
كاملة يف كل الوزارات اللبنانية
ويف طليعتها وزارة األشغال
العامة والنقل ويف املطار
حتديدا ،أكان اهليئة الوطنية
للطريان أو كل الوظائف
الشاغرة» ،مشريا اىل ان
«الشغور يف وزارة األشغال
العامة والنقل يتجاوز .»%70
وقال« :أما موضوع التوازن فهو
موضوع آخر وأنا أعمل يف الوزارة
اليوم ضمن املوجود لدينا .ويف
ما يعود للمطار انتظرت حوالي
السنة أتابع وأراقب ما جيري
ولكن دون جدوى عندها اختذت
القرار بالتعيينات .أما يف ما
يعود للفئة األوىل يف املديرية
العامة فهي للمذهب السين.
وأصر على وزارات العمل
والطاقة واالقتصاد واخلارجية
ان يعلنوا ويكشفوا ويكونوا
جريئني وشجعان كما سجعان عن
املوظفني وانتماءاتهم الطائفية
واملذهبية اليت لديهم».
أضاف« :منطقة البرتون كانت
حصتها عام  2015مليار و700
وعام  3 2014مليارات و.600
ان موازنة وزارة األشغال ليست
للبلديات امنا لصيانة وتأهيل
والرئيسية
الدولية
الطرق
نعطيه
وما
واألساسية،
للبلديات ليس مطلوبا منا .هل
تعلمون ان اجلسر الذي مت حتته
حرق النفايات سيكلف الوزارة
حبدود امللياري لرية وهو من
ضمن كسروان؟».
وتابع« :أما بالنسبة للهبة
السعودية فهي جممدة حاليا
وعلينا تأمني االعتمادات الالزمة
لتجهيز املطار .والرئيس سالم
حدد جلسة جمللس الوزراء
ملناقشة املوضوع املالي نهار
االربعاء لتأمني االعتمادات
املطلوبة امللحة والضرورية من
خالل طروحات تتم من قبل
الوزراء .ان مطار رفيق احلريري
الدولي هو لكل اللبنانيني وليس
لوزيري النقل والداخلية».
سئل :ملاذا ال تكون هناك
ضرائب على االمالك البحرية؟
أجاب« :هذا املشروع نتابعه
منذ سنوات وأدعو اجلميع اىل
مناقشة هذا املوضوع من قبل
كل الكتل النيابية ،امنا لالسف
الغياب عن اجللسات التشريعية
هو الذي مينع إقرار عدة مشاريع
ومن بينها هذا املشروع».
وختم« :االوىل ،القرى املسيحية
يف بعلبك اهلرمل قبل أي قرى
اخرى ألنها حمرومة اكثر من
الشيعي والسين .يكفي متاجرة
بالطائفية واملذهبية ،هذه جرمية
نرتكبها حبق الوطن ولبنان،
وهذا وطن لكل ابنائه».
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تونس تنهي حظر التجول ...اخلرطوم تطلق التحضريات لالستفتاء اإلداري يف دارفور
والسبسي يتمسك بالصيد

قررت السلطات التونسية إنهاء
العمل حبظر التجول الليلي الذي
ُفرض منذ أسبوعني يف كامل
البالد على خلفية احتجاجات
اجتماعية واسعة النطاق ،فيما جدد
الرئيس الباجي قائد السبسي
متسكه برئيس الوزراء احلبيب
الصيد على رغم االنتقادات
املوجهة له على خلفية احتجاجات
العاطلني من العمل.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية
يف بيان أمس ،أنه «تبعًا لتحسن
األوضاع األمنية تقرر بداية من
اليوم اخلميس  4شباط (فرباير)
 2016رفع حظر التجول على كامل
تراب اجلمهورية».
وكانت الداخلية التونسية أعلنت
فرض حظر التجول األسبوع
املاضي ملواجهة عمليات نهب
وسرقة يف حمافظات عدة،
«عناصر
السلطات
واتهمت
إجرامية ومنحرفني» باستغالل
االحتجاجات والتظاهرات املطلبية
ملمارسة العنف والتخريب.
من جهته ،اعترب السبسي أن
«الثورة التونسية قامت من أجل
احلالة االجتماعية يف ظل البطالة
والفقر والتهميش» ،مضيفًا أن
احلكومة مل تفعل شيئًا ملعاجلة
هذه املشاكل ولكنها تواجه
األمور اليومية مثل اإلضرابات
وزيادة األجور.
وجدد السبسي ،يف حوار
تلفزيوني ،متسكه بالصيد على
رأس احلكومة التونسية ،نافيًا

أي نية لتغيريه وتشكيل حكومة
جديدة .وقال« :احلبيب الصيد
ليس معنيًا بأي تغيري».
ووصف الرئيس التونسي أداء
احلكومة احلالية باجليد ،مؤكدًا
أنها «ليست معصومة والرئيس
أيضًا ليس معصومًا ,كذلك الذين
ينتقدوه ليسوا معصومني».
ويف شأن تصرحياته اليت اتهم
فيها «اليسار املتطرف» بقيادة
أوضح
اجتماعية،
احتجاجات
السبسي أن كالمه «ليس
كفرًا» ،مشريًا إىل أن احلديث عن
الشأن الداخلي خارج البالد مبثابة
«توضيح صورة تونس للبلدان
األخرى بهدف جلب االستثمار».
وتطرق السبسي إىل جولته
ّ
اخلليجية األخرية ،قائ ًال« :اتبعت
السياسة ذاتها اليت اتبعتها عندما
كنت وزيرًا للخارجية يف عهد
الرئيس الراحل احلبيب بورقيبة
اليت تعتمد على استقاللية القرار
السياسي يف تونس وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول».
وأضاف الرئيس بأن «السياسة
اخلارجية لتونس اليوم تقوم على
استعادة عالقاتها مع عدد من
الدول العربية بعد أن كانت يف
وضع سيء ومتدهور خالل الفرتة
السابقة».
توليه
منذ
السبسي
وزار
السلطة يف مطلع عام 2015
كل من اجلزائر ومصر واألردن
والسعودية والبحرين والكويت
ويتوقع أن يزور اإلمارات وقطر.

السودانية
احلكومة
بدأت
بتنظيم آخر الرتتيبات إلجراء
استفتاء إداري يف دارفور
يتضمن االختيار بني العودة
إىل نظام اإلقليم الواحد أو
البقاء ضمن نظام الواليات
احلالي ،فيما أطلقت أحزاب
معارضة محلة شعبية ملقاطعة
االستحقاق.
وأعلنت مفوضية االستفتاء،
انتهاء ترتيبات بدء عمليات
التسجيل يف  8شباط (فرباير)
اجلاري ،مع حتديد حواىل 1400
مركز لالقرتاع يف واليات
دارفور الـ.5
بإجراء
احلكومة
وتتمسك
االستفتاء مبوعده يف نيسان
املقبل ،رغم املعارضة اليت
واجهتها ،حتى من داخل حزب
املؤمتر الوطين احلاكم ،بسبب
عدم توافر مناخ مناسب،
واستمرار احلرب فض ًال عن
الصراعات القبلية املسلحة.
يف املقابل ،بدأت أحزاب
جدية
حتركات
معارضة
لتشكيل جبهة معارضة لعملية
االستفتاء ،عرب تنفيذ محلة
وبادرت
واسعة.
مقاطعة
األحزاب املعارضة املمثلة
يف «حتالف املعارضة» إىل
االلتحاق بها ،وتضم احلزب
الشيوعي وحزب البعث وحزب
املؤمتر السوداني ،إضافة إىل
تيارات أخرى.
واعترب حزب املؤمتر السوداني
املعارض يف بيان ،االستفاء

ً
«خطوة حنو التقسيم القبلي
ً
يف دارفور» ،مؤكدا أنه
سيعمل بالتنسيق مع قوى
املعارضة األخرى ،على «حتويل
االستفتاء إىل معركة شعبية،
ال سيما وأنه يستند إىل اتفاق
ّ
توقع عليه
جزئي ومعيب ،مل
الفصائل الرئيسية».
وأضاف أن الشروط املواتية
غري متوافرة إلجراء استفتاء،
واملمثلة بإتاحة احلريات ووقف
احلرب .وأوضح احلزب أنه
«حتى اآلن مل ُيتوفر احلد
األدنى إلجراء استفتاء حر،
مع استمرار وجود معسكرات
النازحني ،وحال الطوارئ،
وسلب حرية التعبري».
يف شأن آخرّ ،
وقع السودان
ودولة جنوب السودان ،يف
جوبا اتفاقات ملد حمطة كهرباء
كوسيت السودانية خبام النفط

من حقول «عداريل» إلنتاج
الكهرباء للدولتني ،واتفاق
آخر ملد شركة مصفاة اخلرطوم
باخلام من أجل زيادة السعة
التكريرية ،ويبلغ مقدار النفط
َ
املتفق على ضخه يف االتفاق
ً
 28ألف برميل يوميا.
وتزامن توقيع االتفاقات يف
جوبا مع تدشني الرئيس عمر
البشري أكرب حمطة للتوليد
احلراري أمس ،يف منطقة «ام
دباكر» يف والية النيل األبيض
املتامخة جلنوب السودان ُنفذت
بتمويل مشرتك بني اهلند
والسودان ،وانتقل جملس
الوزراء اىل موقع احملطة ،حيث
عقد اجتماعه الدوري.
ووقع االتفاقات عن اخلرطوم
وزير النفط ،حممد زايد
عوض ،وعن جوبا وزير النفط
واملعادن ستيفن ديو داو.

ويف شأن موافقة الرئاسة
السودانية على خفض رسوم
عبور النفط من دولة اجلنوب،
مت التوافق بني الوزراء على
مفاهيم حمددة وفق املقرتحات
املقدمة من الطرفني لدراسة
خفض الرسوم املقررة ملعاجلة
مرور النفط من جنوب السودان
عرب األراضي السودانية وفق
األسعار العاملية على أن يتم
االتفاق النهائي خالل االيام
املقبلة.
أقر برملان جنوب
إىل ذلك،
ّ
حيد
السودان نص قانون
ّ
يف شكل كبري عدد العاملني
الوكاالت
يف
األجانب
سمح هلم
اإلنسانية الذين ُي َ
بالعمل يف البالد رغم أن
ماليني املواطنني يف حاجة اىل
مساعدة عاجلة يف ظل استمرار
النزاع.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco
20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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إنذار كاذب بوجود قنبلة على
طائرة سعودية يف مدريد
أوقفت شرطة العاصمة األملانية
برلني أمس االول 3 ،أشخاص
خالل عملية أمنية واسعة
كان
جزائريني
استهدفت
بعضهم يقيم يف مراكز لالجئني،
بسبب االشتباه بتحضريهم هجوم
وارتباطهم بتنظيم «داعش»،
فيما ُأنزل ركاب طائرة تابعة
للخطوط اجلوية السعودية متجهة
إىل الرياض يف مطار مدريد ،بعد
إنذار كاذب بوجود قنبلة.
واتضح أن  2من املعتقلني الـ3
يف أملانيا ،مطلوبون ،وصدرت
حبق أحدهما مذكرة توقيف عن
السلطات اجلزائرية لالشتباه
بانتمائه إىل «داعش».
وقال الناطق باسم شرطة
برلني ،شتيفان ريدليش ،إن
اجلزائريني كانوا يقيمون يف
مراكز لالجئني يف رينانيا مشال
فستفاليا وسكسونيا السفلى.
وأضاف« :تعاونا على أفضل
وجه مع زمالئنا يف رينانيا مشال
فستفاليا وسكسونيا السفلى،
ومت دهم مراكز الالجئني حيث
كان املشبوهون يقيمون».
وكان املشبوه األساسي ،وهو
جزائري يف الـ 35من عمره،
يقيم يف مركز لالجئني يف مدينة

اتندورن الصغرية على مسافة 80
كيلومرتًا من كولونيا (غرب).
ويشتبه يف أن املطلوبني أعدوا
ُ
لـ «عمل خطر يهدد أمن الدولة».
وذكر بيان الشرطة أن أحد
املوقوفني تدرب على استخدام
السالح يف سورية ،أما الرجل
الثاني الذي أوقف يف برلني،
زور وثائق.
فيشتَبه يف أنه ّ
ُ
وأوضحت الشرطة أن املعتقل
الثالث ،امرأة ُ
اعتقلت يف رينانيا
مشال فستفاليا ألسباب مل
ُيكشف عنها ،وقد تكون زوجة
األول.
واستهدفت عمليات الدهم يف
العاصمة  4شقق وموقعي عمل.
ِ
وشوهد شرطيون ملثمون خيرجون
من مبنى يف حي كرويتسربغ وهم
يقتادون مشبوهًا ُأخفي وجهه.
ومتت تعبئة  450شرطيًا بعضهم
من عناصر الوحدات اخلاصة،
لتنفيذ هذه العملية الواسعة
النطاق.
وجرت اعتقاالت أمس االول،
تزامنًا مع موسم املهرجانات يف
غرب البالد وخصوصًا يف رينانيا
مشال فستفاليا ،ونزول آالف
املتنكرين لالحتفال يف الشوارع،
السيما يف كولونيا.

روسيا تريد «دويلة للنظام»
حذر وزير اخلارجية الربيطاني
فيليب هاموند من خطة روسية
لسحق املعارضة السورية وتقوية
«داعش» وتقويض امكانية بقاء
سورية موحدة وتأسيس «جيب
للنظام» (دويلة) يف مشال
غربي البالد واستخدام العملية
السياسية كـ «ورقة تني»
للتغطية على خططهم احلقيقة.
وقال« :لدى الروس نفوذ
على النظام .بوضوح ،بإمكانهم
استخدامه بطريقة اجيابية يف
اجملال السياسي إذا أرادوا.
السؤال الكبري :هل هذا ما
يريدون؟ هل يريدون دفع
العملية السياسية اىل األمام؟
هل يريدون اجراءات بناء الثقة
تؤدي اىل وقف للنار؟ هل
يريدون ح ًال سياسيًا أم يريدون
تغيري التوازن على األرض وإجناز
حل عسكري وتأسيس دولة
صغرية (جيب جغرايف) للنظام
يف مشال غربي سورية؟».
وأضاف« :ما هو اهلدف النهائي
لروسيا؟ ال نعرف .لكن ما
نعرف ان ما يقومون به على
األرض ،ليس مصممًا لتحقيق
هدفهم املعلن وهو حماربة
«داعش» .معظم هجماتهم هي
ضد املعارضة املعتدلة وفصائل
أخرى غري «داعش» .دعمهم
املتواصل لنظام (الرئيس بشار)
األسد ،يدفع املزيد واملزيد من
ّ
السنة املعارضني اىل احضان
«داعش» .هم يقوون «داعش»
وال يضعفونه».
وسئل هاموند عن صحة قوله
إن الروس يسعون اىل «دويلة
علوية» يف حني ان الغالبية
ّ
سنية،
يف مناطق النظام هي
فأوضح« :كنت اتوقع انه رمبا
بات النظام يرمي اىل هدف
حمدود وهو تأسيس جيب

(دويلة) يف مشال غربي سورية
يف قلب مناطق النظام أكثر
من البحث عن استعادة كامل
األراضي السورية .اذا كان هو
اهلدف ،هذا ليس متوافقًا مع
رأي امريكا وبريطانيا ودول
اخلليج وهو االبقاء على وحدة
استعادة
وضرورة
سورية
املناطق من داعش».
وتابع ان الرئيس فالدميري بوتني
يرتك خياراته مفتوحة اي «ترك
املسار السياسي قائمًا من دون
تقدم ملموس ،تدخل عسكري
مستمر لتغيري ميزان القوة على
االرض ملصلحة النظام واستعادة
املزيد من االراضي ،استخدام
العملية السياسية كورقة التني،
وتركها كخيار بديل .يف حال مل
حتقق العملية العسكرية اهدافها،
سنرى ان الروس سيعودون اىل
املسار السياسي مستقب ًال»،
مضيفًا انه «اذا ارادت روسيا
صفقة سياسية ،ميكن ان تقوم
بذلك فورًا .لديها القوة لفرض
الضغط على النظام ولديها
القوة لفرض الضغط األقوى
على األسد لديها القوة للتأثري
على الدول األخرى يف «اجملموعة
الدولية لدعم سورية» للوصول
اىل صفقة حتافظ على نفوذ
ومصاحل روسيا يف سورية.
لكن يبدو ان روسيا تريد حاليًا
ان تعرف املدى الذي ميكن ان
تصل اليه احلملة العسكرية اليت
تقوم بها ضد مناطق املعارضة
واملدنيني».
وحذر من ان «الروس يسعون
اىل سحق املعارضة وسحق األمل
مبسقبل سورية .هذا ليس ما
كانوا يقولونه يف بداية العملية.
العامل سرياهم انهم محاة
األسد وليسوا حمرري الشعب
السوري».

طهران تتهم واشنطن
مبحاولة اغتيال سليماني

أعلن علي أكرب والييت،
مستشار الشؤون الدولية
ملرشد اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران علي خامنئي ،أن طهران
وموسكو ّ
وقعتا باألحرف األوىل
عقودًا بقيمة  40بليون دوالر،
مشريًا إىل أن بالده تعتزم شراء
أسلحة جديدة من روسيا.
تزامن ذلك مع اعتبار قائد
اجليش اإليراني اجلنرال عطاء
اهلل صاحلي ،أن قرارات جملس
األمن حول الربنامج الصاروخي
االتفاق
«تناقض»
لبالده
ُ
املربم بني طهران
النووي
والدول الست ،مشددًا على
ستطور هذا الربنامج.
أن إيران
ّ
يف الوقت ذاته ،اتهم رئيس
اجلنرال
اإليراني
األركان
حسن فريوزآبادي الواليات
املتحدة مبحاولة اغتيال اجلنرال
قاسم سليماني ،قائد «فيلق
القدس» التابع لـ «احلرس
الثوري».
يف موسكو ،أشار والييت
إىل أن إيران وروسيا ّ
وقعتا
يف األشهر املاضية باألحرف
األوىل عقودًا قيمتها حنو
 40بليون دوالر ،مبا يف
ذلك مشاريع هلندسة الطاقة
وللسكك احلديد ،الفتًا إىل
أنها «جاهزة للتطبيق».
وأضاف أن إيران تناقش
بيع نفط لشركة «روسنفت»
الروسية ،مشريًا إىل أنه
ناقش مشاريع مع الرئيس
الروسي فالدميري بوتني ،خالل
لقائهما األربعاء .وتابع أن
طهران مهتمة باحلصول من
موسكو على قرض ملشاريع
خطوط السكك احلديد وهندسة
الطاقة النووية يف إيران.
وأعلن والييت يف ختام زيارته
موسكو ،أن «إيران ترغب
يف شراء كميات إضافية من
األسلحة من روسيا» ،وزاد:
«ترغب احلكومة الروسية يف
االستجابة هلذه الطلبات .أخذنا
يف االعتبار كل ذلك ،جيب
أن يتفهم اجلانبان بعضهما
بعضًا».
وكان بوتني وصف العالقات
مع طهران بأنها «اسرتاتيجية»،
وشدد خالل لقائه والييت
على «ضرورة تطوير التعاون
يف كل اجملاالت واستثمار
كل الطاقات» .أما مستشار
خامنئي ،فأشار إىل «مسار ال
عودة عنه يف تعزيز التعاون
االسرتاتيجي» مع موسكو،
معتربًا أن ذلك «سيساهم يف
إرساء السالم واالستقرار يف
املنطقة والعامل».
يف غضون ذلك ،اعترب صاحلي
أن قرارات جملس األمن
املتعلقة بالربنامج الصاروخي
اإليراني «تناقض» االتفاق
النووي ،مشددًا على أن بالده
«غري ملزمة بتنفيذها».
وأضاف« :هذا الربنامج سيزداد
قوة ودقة .ال نولي اهتمامًا
بالقرارات ضد إيران ،وهذا
األمر ال ُيعد انتهاكًا لالتفاق
النووي» .ورأى أن «قدرات

ّ
ّ
تشكل
التسلح اإليرانية ال
أي تهديد للدول الصديقة
واجملاورة» ،الفتًا إىل أنها
«وسيلة ردع ألعداء إيران،
وعلى الكيان الصهيوني أن
يعي جيدًا معنى هذا الكالم.
زوال هذا الكيان لن يكون إال
باملقاومة».
إىل ذلك ،سخر فريوزآبادي من
«إشاعات حول استشهاد قاسم
سليماني» ،معتربًا أن هدفها
تكن
«إقالق الشعوب اليت
ّ
له حمبة خاصة» ،إذ «حيظى
بشعبية عالية على كل اجلبهات
ّ
«يعلم
يف دول مسلمة» ،حيث
فن القيادة واحلرب ،وهو قادر
على التصدي ألشد األعداء».
ووصف سليماني بأنه «واحد
من الرموز األمنية» يف
ّ
«متكن
إيران ،مشريًا إىل أنه
خالل ساعة ،من إعداد قواته
تقدم داعش يف
واحلؤول دون ّ
كردستان العراق».
ونبه إىل أن «األعداء حياولون
ّ
رسم مكائد له» ،حمذرًا من
حياولون
«األمريكيني
أن
استهداف سليماني ،من أجل
تسكني روعهم منه».
واستدرك أن «رعاية إهلية
حتيط» بقائد «فيلق القدس»،
مضيفًا أنه حيظى بـ «محاية
جيدة ،وهو موجود يف أماكن
آمنة جدًا» ،حيث «سيواصل
باقتدار طريقه لتحقيق األهداف
اليت يتطلع إليها».

احملكمة العليا يف اسرتاليا ترفض طعنا يف
قانونية معسكرات احتجاز الالجئني
رفضت احملكمة العليا يف
أسرتاليا األربعاء املاضي ،طعنًا
يف قانونية معسكرات احتجاز
الالجئني اليت أقامتها البالد يف
اخلارج ،ما يفسح الطريق أمام
ترحيل عشرات األطفال الرضع
الذين ولدوا يف أسرتاليا
حملتجزين من طاليب اللجوء.
ورفضت احملكمة دعوى قضائية
أقامتها امرأة من بنغالدش
طعنت يف حق أسرتاليا يف
ترحيل طاليب اللجوء احملتجزين
إىل جزيرة ناورو الصغرية يف
احمليط اهلادئ.
االحتجاز
مركز
ويستضيف
يف ناورو حواىل  500شخص
ويتعرض النتقادات واسعة من
وكاالت األمم املتحدة املعنية
حبقوق اإلنسان ،بسبب الظروف
القاسية وتقارير عن إساءة
معاملة األطفال.
وكانت املرأة البنغالية على
سفينة اعرتضتها السلطات
األسرتالية يف تشرين األول
(أكتوبر)  .2013واحتجزت يف
كريسماس ايالند النائية ،ثم
نقلت بعد ذلك إىل ناورو،
وأجنبت بنتًا بعدما نقلت إىل
أسرتاليا لتلقي عالج طيب يف
العام  2014وظلت هناك مع
طفلتها.
وتنتظر عائالت أخرى لديها
أطفال ولدوا يف أسرتاليا يف

ظروف مشابهة ،إعادتهم إىل
معسكرات االحتجاز.
وجادل حمامون من مركز قانون
حقوق اإلنسان الذي أقام
الدعوى للمرأة البنغالية ،بأن
قيام أسرتاليا بإدارة مركز
احتجاز ومتويله يف جزيرة تابعة
لدولة أخرى غري قانوني.
ودافع رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول عن حكم احملكمة،
إذ قال« :التزامنا اليوم هو
ببساطة أن مهربي البشر لن
سيادتنا».
على
ينتصروا
وأضاف« :حدودنا آمنة ...كان
ال بد من رسم خط يف مكان ما
وهو يرسم عند حدودنا».
وال حيق لألطفال املولودين
يف أسرتاليا ألبوين من غري
املواطنني أو ألبوين ليس
لديهما إقامة قانونية يف
أسرتاليا ،احلصول على اجلنسية
إال بعد بلوغهم الـ 10من العمر،
وبشرط أن يكونوا قضوا معظم
حياتهم يف أسرتاليا.
وسيسمح حكم احملكمة لوزير
اهلجرة بيرت داتون بالوفاء
بتعهده لرتحيل األطفال الرضع
و 54طف ًال آخرين نقلوا إىل
أسرتاليا لتلقي العالج وأكثر
من  150من أفراد العائالت
البالغني.

انتخاب هيئة ادارية ملـركـز القوات اللبنـانيـة – سـدنـي

بعـد امتـام عمليـة االنتخـاب طبقـا للنظـام الـداخلـي اجلـديـد حلـزب القـوات اللبنـانيـة فـي
مـركـز سيـدنـي – استـراليـا
فقـد فـاز فـي منصـب الـرئيـس جهـاد داغـر وبيـار سكـر نـائبـا للـرئيـس
هـذا وقـد تشكلت اهليئة اجلديدة على الشكل التـالـي:
جهـاد داغـر :رئيسـا
بيـار سكـر :نـائـب رئيـس
شـربـل بـدران :أميـن سـر
عبـدو سعـد :أميـن صنـدوق
عبـال مبـارك :اعـالم
وينـدي فنيـانـوس :عـالقـات عـامـة.
للتواصل مع مكتب القوات يف سدني الرجاء اعتماد العناوين التالية :
الرئيس جهاد داغر 0412231111:
 lebforcessydney@gmail.com
Po.Box:6042 lakemba 2195 NSW

صفحة 10

Saturday 6 February 2016

السبت  6شـباط 2016

اسرتاليات

االعالن عن حاليت إصابة
بفريوس «زيكا» يف اسرتاليا

قالت إدارة صحية حكومية
أسرتالية الثالثاء املاضي أن
أسرتاليني ُ
شخصت حالتيهما
بأنها إصابة بفريوس «زيكا»
وذلك لدى عودتهما إىل ديارهما
من منطقة الكارييب ،مؤكدة
أوىل حاالت اإلصابة بالفريوس
الذي ينقله البعوض يف البالد
هذا العام.
وأعلن مسؤولون كذلك ان
البعوضة اليت تنقل الفريوس
ُرصدت يف مطار سيدني
الدولي ،لكنهم أكدوا انه من
املستبعد أن يتوطن الفريوس
نظرًا إىل عدم وجود أعداد كبرية
من بعوضة «ايديس اجيبتاي»
الناقلة له يف البالد .وجاء
تأكيد احلالتني األسرتاليتني بعد
يوم من إعالن «منظمة الصحة
العاملية» ان فريوس «زيكا»
ميثل حال طوارئ دولية للصحة
العامة الرتباطه حباالت تشوه
أجنة علمًا أن ال وجود ملصل
أو عالج للمرض حتى اآلن.
وأوضحت اإلدارة الصحية يف
ّ
شخصت
نيو ساوث ويلز انها
املقيم نْي
حالتيَْ األسرتاليينَْ
َ
يف سيدني يوم اجلمعة املاضي

بعد عودتهما إىل أسرتاليا من
هاييت ،علمًا ان التشخيص
الرمسي من املمكن أن يستغرق
تعرضا
أسابيع لكن الزوجني
ّ
إلصابة غري شديدة بالفريوس
وتعافيا .وقالت مديرة إدارة
األمراض املعدية فيكي شيربد
يف نيو ساوث ويلز يف
بيان «من املستبعد جدًا أن
يتوطن فريوس زيكا يف نيو
ساوث ويلز ،إذ مل ُيعثر على
البعوض الذي ينقله هنا ،على
رغم انه ُرصد يف بعض أجزاء
كوينزالند» .ويف وقت سابق
اليوم ،أكدت وزارة الزراعة انها
تفرض عمليات رش إضافية
ملقصورات الطائرات القادمة
من جنوب شرق آسيا مببيد
ً
مضيفة ان تصعيد
حشري،
اإلجراءات اليت مشلت إضافة
شبكات لرصد البعوض جاء
بعد رصد البعوضة «إيديس
اجيبتاي» يف مطار سيدني.
وأشارت الوزارة يف بيان إىل
ان «هذه اإلجراءات خُ
اتذت ملنع
هذه البعوضة من االنتشار يف
ّ
توطن
أسرتاليا ،ما مينع احتمال
املرض».

Australian News

االذاعة العربية  2000FMتصتضيف شخصيات مبناسبة يوم اسرتاليا

اقامت االذاعه العربيه 2000FM
احتفاال خاصا مبناسبة يوم
اسرتاليا وبدعوة من الدكتور
عالء العوادي مدير الربامج حضر
استوديوهات االذاعه كل من
مساحه الشيخ ابراهيم الشافعي
نائب رئيس دار االفتاء االسالمية
والسيدة جوليا فني عضو الربملان
عن مقعد غرانفيل والسيد سعيد
علم الدين رئيس مجعيه الصداقه
اللبنانيه االسرتاليه والسيد طارق
العيساوي املسؤول االعالمي
لشرطه نيو ساوث ويلز والسيد
بسام دكان رئيس مجعيه عشاش

اللبنانيه والسيد زياد الداوود
مسؤول احلركه الكشفيه املسلمه
يف اسرتاليا ،هذا وقد اجرت
اللقاء االعالميه مجانه من اسره
الربنامج  ،وبعد ترديد النشيد
الوطين االسرتالي ووقف اجلميع
اجالال واكراما هلذا البلد املعطاء
بدا احلوار مع مساحه الشيخ
ابراهيم الشافعي واللذي بدوره
شكر االذاعه وشكر الدكتور
العوادي على هذه الدعوه الكرميه
وحتدث عن دور اجلاليه املسلمه
يف بناء اسرتاليا وتفاعلها
واندماجها يف اجملتمع االسرتالي

احلكومة تنظر يف انتخابات مبكرة للخروج من األزمة

طرح رئيس الوزراء مالكوم
تورنبول ،الثالثاء ،احتمال حل
جملسي الربملان والدعوة إىل
انتخابات مبكرة ،للخروج من
األزمة السياسية اليت تعصف
باحلكومة.
ونقلت رويرتز عن مسؤول
أسرتالي قوله إن تورنبول طرح
فكرة االنتخابات املبكرة خالل
اجتماع مغلق للحزب «كخيار
قائم ينبغي دراسته».
من جانبها ،ذكرت هيئة اإلذاعة
األسرتالية إن تورنبول قد يلجأ
حلل الربملان إذا رفض جملس
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الشيوخ مترير مشروع قانون
حييي هيئة مراقبة على العالقات
الصناعية ،كانت حكومة حزب
العمال برئاسة رئيسة الوزراء
السابقة جوليا غيالرد قد
حلتها.
وأصبح مالكومل تورنبول خامس
رئـــيس وزراء الســرتاليا خـــــالل
مخس سنوات ،حني أطاح أبــوت
يف ايلول /سبتمرب املاضي وهو
ما عزز شعورا متزايدا بعدم
االستقرار السياسي يف البالد.

ونبذ العنف والتطرف واستنكر كل
االعمال اليت تعكر صفو اجملتمع
االسرتالي واكد ان االرهاب ال
دين وال وطن له وليس حكرا على
دين معني كما يروج له االعالم
املغرض ،واكدت السيده جوليا ما
ذكره الشيخ الشافعي ودعت اىل
املزيد من التكاتف والتعاون فيما
بني مجيع اطياف اجملتمع ،كذلك
حتدث السيد سعيد علم الدين عن
دور اجلاليه العربيه واندماجها
يف اجملتمع وحرصها على وحدته
وتالفه خدمه للصاحل العام ونبذ
العنف واالرهاب ايا كان شكله
ومصدره ،ثم حاور السيد دكان
كل من السيده جولي والسيد
استعدادات
عن
العيساوي
البوليس بهذه املناسبه وتطمني
اجملتمع االسرتالي حول االحتياطات
املتخذه واشار ممثل البوليس اىل

حرص وجديه شرطه الواليه على
راحه وامان اجملتمع واستنفار مجيع
االجهزه االمنيه ضد اي عمل يعكر
صفو االحتفاالت بيوم اسرتاليا،
كما شارك عرب اهلاتف السيد
ند منون رئيس بلديه لفربول
وشكر االذاعه والقائمني عليها
التاحه الفرصه للتحدث بهذه
املناسبه،وحتدثت االعالميه مجانه
والدكتور العوادي عن والئهما
وحبهما السرتاليا ملا لقياه من
دعم ورعايه فاقت البلد االم .
ويف ختام اللقاء اللذي دام زهاء
وبتغطيه تلفزيونيه
الساعتني
من قبل االستاذ حسني عبد
زيد ممثل قناة اسيا الفضائيه
 ،شكر احلضور االذاعه العربيه
 2000FMالسباقه دائما يف الوفاء
السرتاليا والتوعيه املستمره لزرع
روح احملبه والوالء السرتاليا .

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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تورنبول وموريسون سيواجهان «متردا» عنيفا اذا مت رفع ضريبة السلع واخلدمات ()GST
سيواجه رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول ووزير اخلزانة سكوت
موريسون ثورة نواب املقاعد
اخللفية على خلفية رفع حمتمل
لضريبة السلع واخلدمات إىل
 15يف املئة ،حيث ان معارضة
هذا التوجه داخل احلكومة تزداد
وتقوى.
ويتمركز التمرد يف جمموعتني
من النواب :جمموعة صغرية
تعارضون
احلكومة
يف
باملطلق ،وبعناد ،أي زيادة يف
الضرائب ،خاصة اذا عنى ذلك
أيضا زيادة يف االنفاق على
الرعاية االجتماعية والتعويض،
واجملموعة الثانية ،تتألف من
نواب يف املقاعد اهلامشية -
ُيلقبون بـ « »bedwettersمن
جانب البعض يف حزب االحرار
 خيشون من محلة ختويفيقوم بها حزب العمال ضد اي
رفع لضريبة السلع واخلدمات
وصعوبة شرح هذا االصالح
الضرييب للناخبني.
وادعى احد النواب لوسائل
اعالم فريفاكس أن ما يصل
إىل  50يف املئة من نواب
املقاعد اخللفية يف حزب االحرار
يعارضون االرتفاع.
وحتدث وسائل اعالم فريفاكس
إىل  14نائبا احراريا يوم االربعاء
بشأن احتمال وجود زيادة يف
ضريبة السلع واخلدمات ،وقيل
هلا أن ما ال يقل عن  17نائبا
يعارضون اآلن اي رفع لضريبة
السلع واخلدمات (.)GST

ومع ذلك ،ال تزال كتلة كبرية
من النواب تعتقد أنه جيب ان
متضي احلكومة قدما يف برناجمها
لإلصالح وتنفق من رأس املال
السياسي الكبري الذي ميلكه
السيد تورنبول ،ناهيك عن
تقدمه يف استطالعات الرأي.
وميتنع بعض نواب املقاعد
اخللفية يف حزب االحرار عن
احلكم ،بدال من دعم ارتفاع يف
الغيب ،وينتظرون مزيدا من
التفاصيل عن الشكل النهائي
حلزمة اإلصالح الضرييب .ولكن
هناك وجهة نظر متزايدة بان
رفع ضريبة السلع واخلدمات ال
حتظى بشعبية حبيث يكون من
األفضل «قتلها» يف األسابيع
املقبلة.
ويبدو رفع ضريبة السلع
املوضوع
هو
واخلدمات
الرئيسي للمناقشة لنواب
األحرار واإلحاطات اليت كتبتها
وحدة الضرائب يف مكتب
السيد موريسون مصممة إلبقاء
النواب عصبيي املزاج «يف
خيمة»  -وبدأت ترسم اخلطوط
العريضة هلذا التحدي املالي
الواسع الذي يواجه احلكومة.
ومع ذلك ،فان اإلحباط لعدم
وجود أي تفاصيل لدى نواب
جيعلهم
اهلامشية
املقاعد
يشعرون بالقلق من فقدان
احلكومة السيطرة على النقاش
حول ضريبة السلع واخلدمات
الذي يشن عليه حزب العمال
محلة ختويف كبرية.

تورنبول واىل جانبة كيلي اودواير
ومساء االربعاء ناقش مدير
حزب االحرار الفيدرالي طوني
نات مع نواب املقاعد اهلامشية
يف احلزب التحديات اليت تواجه
احلملة االنتخابية املقبلة ،وجرى
نقاش ضريبة السلع واخلدمات
يف االجتماع.
وكافحت مساعدة وزير اخلزانة
كيلي أودواير لشرح موقف
احلكومة يف نادي الصحافة
الوطين يوم االربعاء ،متعهدة
فقط بان الناخبني سيطلعون
على كل التفاصيل لرزمة
قبل
الضريبية
احلكومة
االنتخابات.
وقال السيد تورنبول للربملان
ان «احلكومة تدرس بعناية كل
هذه املقرتحات ،احلكومة مل
تصدر أي عنصر من عناصر
النظام الضرييب يتجاوز الذي
سبق أن أعلنته».

واستغل السيد موريسون،
يوم االربعاء ،تعليقات رئيس
الوزراء السابق بول كيتنغ،
اليت كشف عنها يف وسائل
النتقاد
فريفاكس،
اعالم
املعارضة.
ورأى السيد موريسون ان
كيتنغ على حق يف قوله ان
«ان العامل ّ
قلمنا وحنن علينا
االن تقليم أنفسنا ،وتقليم
إنفاقنا وينبغي أن يكون
اهلدف جعل القطاع اخلاص
قطاعا أكرب».
ويف حماولة لتقليد وزير
اخلزانة السابق بيرت كوستيلو،
قال السيد موريسون ان ذوي
الرؤوس الصعبة يعانون من
جفاف اقتصادي»
وقال احد النواب « -اآلن هو
الوقت املناسب لوضع ضريبة
السلع واخلدمات على الطاولة،

وزير الخزانة سكوت موريسون
لكن سكوت هو ضيق األفق
ويركز بشكل كبري على ضريبة
السلع واخلدمات وحنن ندعم،
على نطاق واسع ،رغبة رئيس
الوزراء برؤية كل اخليارات
مطروحة على الطاولة».
وقال النائب نفسه ان
موريسون اوضح من خالل الـ
« »consigliereأليكس هوك،
وهو رجل صعب من اليمني
الوسط للحزب يف نيو ساوث
ويلز ،أن «سكوت يريد هذا»
ولكن ستكون هناك «مترد»
اذا مضى قدما.
يعتقد
حال،
كل
وعلى
املعارضون لرفع هذه الضريبة
أن السيد تورنبول ال يزال
منفتح العقل حول هذه
القضية.
وقال نائب اخر انه كانت هناك
«موجة عارمة من القلق» أعرب

عنها النواب لدى عودتهم اىل
كانبريا.
واضاف يقول «هذا هو الشيء
الوحيد الذي يتحدث عنه
اجلميع ،انا ال أحبذ ذلك .ملاذا
ويصعب
يصعد [موريسون]
ّ
ّ
االمور اىل هذا احلد؟ «
وقال مؤيد لرفع ضريبة السلع
واخلدمات يف صفوف االئتالف
«اآلن هو الوقت املناسب
للقيام بذلك» فمع وجود الكثري
من رأس املال السياسي
ملالكومل تورنبول ،ينبغي انفاق
بعض منه ،والضرائب غري
املباشرة هي أكثر كفاءة من
الضرائب املباشرة.»،
وقال مؤيد آخر لرفعها «إن
لضريبة
مل يكن اصالح
السلع واخلدمات ،فلن يكون
هناك إصالح للنظام الضرييب
اخلطري».

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان
لتمضية أمجل واروع سهراتكم
أقصدوا صالة ال مرياج اليت
تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل
مجيع مناسباتكم:
زواج  -خطوبة -
عمادات  -أعياد ميالد
وغريها.

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
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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

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

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

*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

التفتيش املركزي :ما حدا قابضنا
فاتن الحاج
يف عام  ،1997زار رئيس التفتيش املركزي (املعني حينها) الرئيس
رفيق احلريري ليشكره على تعيينه .بادره احلريري بالقول« :هذا
اجلهاز سنلغيه على كل حال!» ،أجابه رئيس التفتيش« :اذا ملاذا
تعينونين يا دولة الرئيس»؟ فقال رئيس احلكومة« :ال اطمئن ،لن
يكون ذلك يف عهدك!» .يبدو ان الغاء هذا اجلهاز الرقابي املهم
متقدما على جدول االعمال ،فال أحد من اإلدارة أو السلطة
بات
ّ
السياسية يريد أن يعيد هلذه اهليئة الرقابية هيبتها واستقالليتها
وصالحياتها.
مضى عام تقريبا على تعطيل هيئة التفتيش املركزي .مل تلتئم
مزق املفتش العام املالي صالح
منذ  23شباط  .2015يومهاّ ،
الدنف حمضر اجللسة االخرية ،فانفجر اخلالف على امللفات املالية
بينه وبني رئيس التفتيش القاضي جورج عواد ،وتوقفت جلسات
اهليئة منذ ذاك احلني.
سبقت هذه احلادثة مناوشات كثرية بني عواد والدنف ،كثرت
معها بيانات الرأي املخالفة لألخري ،وكان آخرها ،حبسب مصادر
يف املفتشية العامة املالية« ،بيان يتعلق مبشروع موازنة التفتيش
رفض عواد ارفاقه مبحضر االجتماع كما يقتضي قانونًا فوقع
احملظور ،ومل حيدد بعدها الرئيس موعدًا ألي جلسة» .االجتماعات
حبسب املرسوم  2460بتاريخ  ،1959/11/ 9جيب ان تعقد بدعوة
من الرئيس ،إذ تنص املادة  3منه على أنه« :جتتمع اهليئة بدعوة
بناء على قرار سابق مرتني على األقل يف الشهر
من الرئيس أو ً
وكلما دعت احلاجة اىل ذلك .ينظم بكل اجتماع حمضر يوقعه الرئيس
والعضوان (املفتش العام املالي واملفتش العام الرتبوي)».

األجواء هنا سلبية جداً
االسئلة عن استمرار تعطيل جلسات اهليئة وشل اجلهاز الرقابي
التابع لرئاسة جملس الوزراء محلناها إىل عواد الذي ضرب لنا
موعدًا يف مكتبه .نصل يف الوقت احملدد فيفاجئنا الرئيس بأنه
قرر أال يعطي أي كلمة عن التفتيش .يؤكد لنا أنه حاول قبل دقائق
االتصال بنا إللغاء املوعد« .ما بدي وجع راسي» ،يقول بصوت
خافت وهو يفرك يديه ارتباكًا« :األجواء هنا سلبية جدًا ،وقد اتيت
إىل هذا املوقع مبلء ارادتي ،لكنين اليوم غري مرتاح ابدًا ،اعذريين
وعندما اقرر ان اتكلم ستكونني اول من سأتصل بها».
كذلك يرفض املفتش العام املالي احلديث علنا عن خالفه مع
رئيس التفتيش ،تردد مصادره ان «اخلالف مع عواد ليس شخصيًا
بل على امللفات والتعطيل املتعمد للتفتيش املركزي» .تنفي
املصادر أن يكون هناك أي ملف مالي نائم لديها سواء قبل
حنول أكثر من  50ملف حتقيق يف العام إىل
احلادثة أو بعدها « ،إذ ّ
رئاسة التفتيش لعرضها على اهليئة .تسأل املصادر« :ملاذا مل
تفرج رئاسة التفتيش عن ملفات مثل قضية سجن رومية وقضية
عبد املنعم يوسف وغريهما؟ ملاذا مل يستخدم رئيس التفتيش
صالحياته يف التحقيق مع موظفي الفئة األوىل ويستدعي يوسف
إىل مكتبه؟».
وترى املصادر أن «اهليئة متتنع عن وضع يدها على تقرير
التفتيش املالي بقرار سياسي» .تضيف« :ال يتدخلون يف توقيف
كل امللفات املنطوية على فضائح .يهمهم فقط امللفات اليت تعين
الرؤوس املغطاة سياسيًا .ضغطوا على املفتشية العامة من اجل
التالعب بامللفات اللي طالعة رحيتها ،لكنها مل تقبل ،وباتوا بعدها
ينزعجون من بيانات الراي املخالفة».
الوزير السابق شربل حناس سأل هو ايضًا عرب برنامج الفساد
على قناة اجلديد« :ملاذا احتفظ عواد بالشكاوى املوثقة ضد عبد
املنعم يوسف  3سنوات يف مكتبه ومل يفعل شيئًا بها؟» ،الفتًا
إىل أنه ليس هناك حجة للموظف ان ينفذ األمر املخالف للقوانني
اليت أعطت املوظفني يف اهليئة الرقابية حصانة ليمارسوا دورهم
حبيادية و»ما حدا بيسرتجي يعمل معهم شي» .اذ ال حيق ألحد أن
يوقف التحقيق ،فاملفتش ،حبسب املادة  6من املرسوم 2862
بتاريخ ( 1959/12/16أصول التفتيش) يثابر على التحقيق يف
املوضوع الذي شرع فيه إىل أن يستكمله حتى يصل إىل النتائج
واملسؤوليات.

الحكم لم يصدر
املفتشية العامة املالية راجعت جملس شورى الدولة بدعوى ابطال
عدم دعوة اهليئة إىل االجتماع وتعطيل املرفق العام ،لكن احلكم
مل يصدر بعد .يوضح رئيس اجمللس القاضي شكري صادر أن
هناك  7دعاوى خاصة بالتفتيش على طاولة غرفة املوظفني منها
ما يتعلق بالساعات اإلضافية واملكافآت ،مشريًا إىل ان قرار وقف

وزير االتصاالت طلب وقف الشكاوى ضد يوسف يف
مخالفة صريحة للقوانني (هيثم املوسوي)

هيئة التفتيش املركزي معطلة ولم تلتئم منذ عام (هيثم
املوسوي)

التنفيذ يصدر باالستناد إىل مذاكرة بني قضاة احملكمة ويشرتط
ان يكون هناك ضرر بليغ وخمالفة قانونية فادحة ،أما سرعة البت
فتعود إىل املتقاضني ،لكون املهلة احملددة يف القانون هي 8
أشهر من تاريخ رفع الشكوى .برأيه ،احلل هو بيد جملس الوزراء
الذي ال يزال يقف متفرجًا على نشر الغسيل يف هذا املرفق
احليوي ،وهو يستطيع بشحطة قلم أن يعيد له هيبته .يقول« :شل
هذا اجلهاز الرقابي ليس امرًا بسيطًا كاخلالف على تعيينات او ما
شابه».
هي مسألة هيبة واستقاللية عند األشخاص اليف النصوص فحسب،
يقول القاضي اإلداري املتقاعد سليم سليمان ،موضحًا أن القرارات
الصادرة عن هيئة التفتيش ملزمة وهلا صفة قضائية .فاملادة 19
من املرسوم االشرتاعي  115بتاريخ ( 1959/6/12إنشاء التفتيش
املركزي) تنص على ...« :وللهيئة بعد فرض العقوبات التأديبية
املقتضاة أن حتيل املسؤول على اجمللس التأدييب املختص وان
تقرر احالته امام ديوان احملاسبة وان تطلب من املدعي العام
التمييزي مالحقته جزائيا .ال يتوجب هلذه االحالة او املالحقة اخذ

يقوم بها الوزراء الذين ال جيوز اعتبارهم حبكم املوظفني.»...
وهنا يوضح املفتش العام الرتبوي السابق يف كتابه «مثار اإلدارة
الفاسدة» ّ
أنه «مينع التطرق إىل اعمال الوزراء يف التحقيقات
اليت جيريها التفتيش ،ليس فقط بعدم مساءلتهم على خمالفتهم
للقوانني واالنظمة ،امنا بوجوب عدم اإلشارة أىل امسائهم او زجها
يف اي حتقيق حول أي خمالفة مهما كان نوعها».

موافقة السلطة االدارية».
يلفت سليمان إىل أن مشكلة
التفتيش هي جزء من ازمة
«الطبقة» احلاكمة اليت تريد للدولة
أن متشي عرجاء.

تلبية رغبات السياسيني

رئيس
التفتيش:
األجواء هنا
سلبية جداً

تقول مصادر املفتشية العامة املالية إن احللول اقتصرت حتى
اآلن على وعود من القصر احلكومي بالتدخل لرتطيب األجواء
وارسال رئيس جملس النواب نبيه بري موفدًا من قبله للصلح
بني املوظفني املتخاصمني! يف املقابل ،بلغ التطاول على اجلهاز
الرقابي احلد الذي بات فيه الوزير يطلب فيه من رئيس التفتيش
سحب شكاوى .يقول حناس يف اللقاء التلفزيوني نفسه إن وزير
االتصاالت بطرس حرب طلب وقف الشكاوى ضد عبد املنعم يوسف
يف خمالفة صرحية للقوانني ،مشددًا على أنه ال حيق للتفتيش أن
يليب طلبه.
يروي أحد املفتشني اإلداريني أن مديرًا عامًا ألحد املرافق العامة
اتصل به ليطلب منه استعادة صورة عن امللف الذي حيقق فيه
بطلب من الوزير ،ما يتناقض مع النص الذي يقول ان املفتش
يطلع رؤساءه على حتقيقه فقط .يقول إن املفتش يشعر ّ
أنه وحده
يف مواجهة الوزير ،فرئيس التفتيش ال يأخذ موقفًا مواجهًا للوزراء
الذين مينعون التفتيش من ممارسة مهماته ،بل يطلب منا التقيد
مبذكراتهم أو كتبهم اليت يرسلونها اليه ،سائال« :هل يلغي تعميم
وزير صالحيات رئيس التفتيش؟».
وكان التفتيش قد استجاب لكتاب صادر عن رئيس احلكومة
الراحل رفيق احلريري حيمل الرقم  1507بتاريخ  2001/10/15وينص
على عدم صالحية التفتيش املركزي يف مساءلة الوزراء ومراقبة
اعماهلم» ،حبيث خيرج عن نطاق اختصاص التفتيش األعمال اليت

مفتشون غري محميني
أن نقطة ضعف املفتشني امليدانيني
يؤكد املفتش اإلداري ّ
أنهم غري حمميني لكونهم ال يستمدون سلطتهم وهيبتهم من
جهازهم و»اللي قاعدين مبكاتبهم يشرتون ويبيعون على ظهرهم
فإن كل مفتش
وال ميانعون أن نصطدم بكل الوزارات ،وبالتالي ّ
إن
حيمي نفسه بالطريقة اليت يرى أنها حتفظ كرامته» .يقول ّ
«اخلالفات داخل التفتيش أتت لتكسر اجلرة ،إذ كنا نوهم اإلدارة
بأن هناك تفتيشا وحماسبة ،أما بعد املشاكل احلاصلة فلم يعد أحد
يقبضنا واملوظفون الذين نراقبهم حيكون بهيئة معطلة ،وبالتالي
ملاذا سيخافون من املساءلة؟» .يسأل« :ملاذا ال تناقشنا إدارة
التفتيش يف تفاصيل امللفات اليت حنقق فيها والتوصيات
اليت نقرتحها؟ ملاذا ال تنشر قرارات اهليئة كما كان حيصل يف
السابق؟ ملاذا حيجب حق املفتش يف الفئة الثانية يف فرض
العقوبة املنصوص عنها قانونًا وخصوصًا أن هذا احلق يعطينا جزءًا
من هيبة؟» .يستدرك« :كثريون ممن لديهم شكوى حيجمون عن
تقدميها للتفتيش لكونهم غري مؤمنني بأن هذا اجلهاز الرقابي هو
مالذ املوظف .لو كانت الشكاوى املوجهة اىل التفتيش تصل إىل
خواتيمها االدارية املرجوة واملوضوعية لكان قد تضاعف عددهاّ ،
إال
أن عددها اليوم يكاد ال يذكر».
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مقاالت وتحقيقات

العجز يف ميزان املدفوعات :األسر تدفع مثن االرتهــان للخارج
سجل ميزان املدفوعات عجزًا بقيمة  3مليارات دوالر يف عام
ّ
 ،2015ما رفع قيمة العجز الرتاكمي إىل  8.6مليارات دوالر منذ
عام  .2011هذه التطورات جاءت على الرغم من تراجع العجز
التجاري يف العام املاضي بقيمة  2.4مليار دوالر .هذا يعين أن
ما كسبه لبنان من اخنفاض أسعار النفط خسره يف تراجع حركة
الرساميل والتحويالت .يف احلصيلة ،تعين هذه التطورات يف
النموذج اللبناني أن الدخل الفعلي ُ
املمول بنسبة  %40من
لألسر
ّ
اخلارج آخذ بالتدهور ،ما يشي باملزيد من األزمات واهلشاشة
.ينقل أحد املصرفيني عن مسؤول أجنيب ،استغرابه كيفية
مرد
استمرار النظام االقتصادي يف لبنان من دون أن ينهارّ .
يصدره ،وهذا
االستغراب ،أن لبنان يستورد حنو  6أضعاف ما
ّ
«أدى إىل انهيار عدد من الدول وإفالسها».
األمر ّ
يتحدى االنهيار،
أسس منوذجًا
ّ
قد ُيفهم من هذا الكالم أن لبنان ّ
إال أنه يف الواقعُ ،يغفل أن هذا النموذج سلك مسارًا يعتمد
النمو األساسية،
حمركات
يقوض
على التمويل اخلارجي الذي
ّ
ّ
ّ
إذ إنه خيبئ اهلشاشة اليت تصيب االقتصاد حتت رماد عناوين
ّ
يتكشف
افرتاضية مثل «الثقة» و»االستقرار السياسي» ،ثم
األمر عندما تصبح الثقة عرضة لالنتكاسات السياسية.

مؤشّرات الهشاشة
عمليًا ،تظهر اهلشاشة من خالل عدد من املؤشرات؛ أبرزها ميزان
يعب عن صايف حركة تبادالت لبنان مع اخلارج،
املدفوعات الذي رّ
سواء كانت على شكل سلع وخدمات وعناصر إنتاج ،أو حتويالت
مالية ،أو استثمارات أجنبية مباشرة .وحبسب اإلحصاءات
الصادرة عن مصرف لبنان ،فإن نتائج ميزان املدفوعات على
مدى السنوات اخلمس املاضية ،أي منذ انفجار األزمة السورية
سجلت عجزًا مرتاكمًا بلغت قيمته يف نهاية عام 2015
يف ّ ،2011
حنو  8.6مليارات دوالر .وتشري اإلحصاءات إىل أن  3مليارات
مسجلة يف عام  2015وحده ،ما
دوالر من أصل العجز املرتاكم
ّ
يعين أن قدرة االقتصاد اللبناني على الصمود صارت أضعف
اجملمعة خالل الفرتة املمتدة بني
بعدما استنزف جزء من الفوائض
ّ
 2008و 2010حني كان ميزان املدفوعات إجيابيًا.
وتزداد أهمية ميزان املدفوعات يف ظل جمموعة متغيرّ ات؛ أبرزها
اخنفاض أسعار النفط واخنفاض سعر صرف اليورو مقابل
ّ
يسلطان الضوء على أهم العناصر
الدوالر .فهذان العنصران
املكونة مليزان املدفوعات ،أي على امليزان التجاري وعلى
ّ
حتويالت اللبنانيني املغرتبني ،وذلك على النحو اآلتي:
ــ كانت فاتورة استرياد النفط تساوي أكثر من  %30من
ّ
أقل من  %23من
الواردات يف عام  ،2011لكنها تراجعت إىل
الواردات بسبب اخنفاض أسعار النفط.
النمو
تعد أسعار النفط مؤشرًا أساسيًا على انتعاش أو ضعف
ــ ّ
ّ
ّ
تشكل مصدرًا أساسيًا
االقتصادي يف الدول النفطية اليت
لتحويالت املغرتبني.
ــ يستودر لبنان قسمًا كبريًا من السلع املستهلكة حمليًا من
الدول األوروبية ،وبالتالي فإن اخنفاض سعر صرف اليورو
يفرتض أن يكون له أثر إجيابي على كلفة االسترياد.

استنزاف األسر
سجل
املفارقة أن ميزان املدفوعات ّ
عجزًا بقيمة  3مليارات دوالر رغم
أدى إىل
تراجع أسعار النفط الذي ّ
اخنفاض عجز امليزان التجاري يف
عام  2015بقيمة ملياري دوالر من
 17مليارًا يف  2014إىل  15مليارًا
يف  .2015وقد جنم هذا االخنفاض
يف العجز التجاري عن تراجع قيمة
الواردات من  20.5مليار دوالر يف
 2014إىل  18مليار دوالر يف عام

يتفق نحاس
وباز على أن
العالج الجدي
يكمن يف زيادة
التصدير

 ،2015مقابل تراجع أقل يف الصادرات من  3.3مليارات دوالر
إىل  2.9مليار دوالر.
هلذا األمر أسبابه .فبحسب مدير التخطيط االسرتاتيجي واملالي
أدى يف
يف بنك عوده ،فريدي باز ،أن اخنفاض أسعار النفط ّ
عام  2015إىل تراجع يف حركة رؤوس األموال الوافدة إىل لبنان
بنسبة  .%27أي أن اخنفاض أسعار النفط وانعكاسه على فاتورة
االسترياد تزامن مع تراجع يف حركة رؤوس األموال اليت تشمل
حتويالت املغرتبني واالستثمارات املباشرة.
تعزز الدخل
وأهمية حركة رؤوس األموال الوافدة ،وفق باز ،أنها ّ
املتاح لألسر اللبنانية نسبة إىل الدخل احمللي .وهذا األمر يظهر
بوضوح من خالل اإلحصاءات الكلية اليت تشري إىل أن حركة

االسترياد ّ
متثل  %50من
الناتج احمللي اإلمجالي،
فيما استهالك األسر
يوازي  %80من الناتج
احمللي اإلمجالي .أي
ّ
احمللي ليس
أن الدخل
كافيًا لتغطية حاجات
األسر اليت حتصل على
مبالغ إضافية من اخلارج
مشرتياتها
لتمويل
الدخل
بني
«الفرق
املتاح (الفعلي) والدخل
احمللي يبلغ .»%40
يستنتج من كالم باز،
أن تراجع حركة رؤوس
األموال انعكس تراجعًا
الفعلي
الدخل
يف
ّ
وأثر سلبًا على
لألسر
الشرائية
قدرتها
الفعلية .وبالتالي فإن
تأثري اخنفاض أسعار
النفط ال يطال فقط
رواتب وأجور وعائدات
اللبنانيني العاملني يف
دول اخلليج ،بل يطال

محمد وهبة

ميزان املدفوعات سجّل عجزاً بقيمة  3مليارات دوالر رغم تراجع أسعار النفط

األسر اللبنانية اليت يصل عددها إىل  800ألف أسرة.
ويشري باز ،باالستناد إىل دراسة للبنك الدولي ،إىل أن لبنان
سجل أعلى ترابط كبري بني سعر النفط وبني حركة رؤوس
ّ
األموال الوافدة ،وهو أعلى من الرتابط بني حركة رؤوس األموال
واألوضاع السياسية .ويشري إىل أن املصادر األساسية حلركة
رؤوس األموال هي ثالثة :أفريقيا الوسطى ،أوسرتاليا ودول
اخلليج.
رغم ذلك ،ليس واضحًا حجم تأثري عجز ميزان املدفوعات تزامنًا
مع تراجع أسعار النفط وانعكاسها اإلجيابي على امليزان التجاري،
فميزان املدفوعات ال يقيس مستوى معيشة اللبنانيني فقط ،بل
يقيس أيضًا حجم اإلنتاج احمللي والقدرة على التصدير وإجياد
أسواق خارجية ،وقدرة «النموذج» على الصمود يف مواجهة
األزمات.

استنزاف املوجودات

الوزير السابق شربل حناس ،يرى أن تسجيل ميزان املدفوعات
نتيجة سلبية ،للسنة اخلامسة على التوالي ،يعين أن لبنان
سيعمل على تغطية حاجاته من خالل استعمال الفائض احملقق
سابقًا أو من خالل حتفيز تدفق العمالت األجنبية من اخلارج« .يف
كل األحوال ،إن عجز ميزان املدفوعات يعين أن تغطيته جرت
عرب استعمال املوجودات الصافية بالعمالت األجنبية واليت حيملها
مصرف لبنان واملصارف اللبنانية .هذه املوجودات ،هي مبالغ
ّ
ويوظفها خارج لبنان،
مجعها مصرف لبنان خالل فرتات الفائض
ّ
وبالتالي كلما استنفدت هذه املوجودات تضاءلت قدرة النموذج
على الصمود» .وما يفاقم صعوبة الوضع هو تراجع عجز امليزان
التجاري بعدما اخنفضت حركة االسترياد بنسبة أعلى من نسبة
تراجع التصدير ،فهذا يعين «أن الوفر الذي حققه لبنان من تراجع
يعوض النقص».
أسعار النفط ال يستطيع أن ّ

عالج غري متاح

ميزان املدفوعات هو إحدى أهم عالمات الضعف يف النموذج
االقتصادي اللبناني القائم على التمويل اخلارجي .هو منوذج
ّ
يتطلب مهارات واسعة،
يواصل مساره على حافة االنهيار وال
يكرس االستسالم للتدفقات اخلارجية ،وما يرتتب عليها من
بل ّ
رفع الكلفة احمللية .فاحلاجة إىل استمرار التدفقات تتطلب رفع
أسعار الفائدة ،وهو ما سينعكس مباشرة على كلفة الدين العام
للدولة الذي جتاوز  110مليارات دوالر (خيتلف عن الدين العام
احلكومي الذي بلغ  70مليار دوالر ويشمل دين مصرف لبنان
للمصارف).
األخطر يف ذلك ّ
كله أن مسار الفوائد العاملية على ارتفاع،
وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد ينعكس حمليًا خالل
ّ
تقل اهلوامش بني سعر الفائدة احمللية وسعر
فرتة قريبة عندما
الفائدة العاملية.
مييز حناس بني نوعني من العالج؛ األول
إذًا ،ما هو العالج؟ ّ
هو عالج على هامش املشكلة وهو يتضمن ترقيع النموذج يف
اجتاه استمرارية استقطاب رؤوس األموال ومتويل العجز املالي،

ّ
يتطلب البحث يف
والثاني هو عالج يف أصل املشكلة الذي
كيفية زيادة التصدير للتخفيف من االعتماد على التدفقات
اخلارجية ولتوفري عمالت أجنبية متأتية من بيع البضائع املنتجة
حمليًا يف اخلارج.
يستند باز إىل املعطيات اإلحصائية نفسها ليخرج باستنتاج
شبيه ،ولكن اكثر حذرا .باز يعتقد أن هناك توازنًا اسرتاتيجيًا
بني التدفقات اخلارجية وبني احلاجة لتغطية العجز يف امليزان
التجاري« ،وهذا ال يرتك أمامنا سوى خيار واحد؛ احلفاظ على
ّ
يوفر احلاجات
التوازن يف انتظار إجياد البديل املناسب الذي
وينسجم أكثر مع أوضاع االقتصاد .ال ميكن ضرب هذا التوازن
اليوم ألن ذلك سيؤدي إىل ضرب القدرة الشرائية .أما البديل
فال ميكن إجياده بهذه السرعة والسهولة ،فاألمر يتطلب تطوير
النمو هي التصدير
حمركات
النسيج الصناعي اللبناني لتكون
ّ
ّ
والطلب اخلارجي ،وهذا مشروع طويل األمد يتطلب عقدًا اجتماعيًا
جديدًا وتوافقًا سياسيًا يشمل كل الطبقة السياسية.
ببساطة ،العالج الطويل األمد عند باز وحناس غري متاح حاليًا.
البقاء للنموذج واستمراريته.

سالمة :التحويالت انخفضت ملياري دوالر

قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إن «الوضع املالي يف
لبنان هو ضمن الرقابة الدقيقة» ،وأشار اىل «أن عام 2016
سيكون كعام  ،2015ولكن لدينا ما يكفي لتقطيع املرحلة من
دون أزمات ،علمًا بأن النمو عام  2015كان بني صفر وواحد يف
املئة ،ولكننا ال نزال أفضل من غرينا ،وخصوصًا أن األسواق
الناشئة ،اليت شهدت انهيارات كثرية كما حال الربازيل ،تركيا،
مصر ونيجربيا ،واخنفاض أسعار النفط ،أديا اىل اخنفاض
امليزانية يف السعودية مبقدار  100مليار مع عجز وصل اىل
 130مليار دوالر ،لذلك السيولة أقل يف املنطقة برمتها» .وقال
إن «التحويالت اىل لبنان اخنفضت ملياري دوالر ،وذلك بسبب
األوضاع اليت تشهدها املنطقة واخنفاض أسعار النفط العاملية».
وطمأن سالمة اىل «أننا لن نرى انهيارات يف لبنان ،ألن املصرف
املركزي يتخذ اإلجراءات املناسبة ملنع ذلك».
وكان سالمة قد التقى وفدًا من جتمع رجال األعمال اللبنانيني،
حتدث عن «الضرورة العاجلة لضخ
برئاسة فؤاد زمكحل ،الذي ّ
مبلغ  1,5مليار دوالر (على األقل) يف السوق اللبنانية ويف
أقرب وقت ممكن ،والذي سيكون له تأثري مباشر على الطلب
وسيعطي أيضًا دفعة إجيابية لنمو البلد ،الذي يعرج ويتقلب
بصعوبة بني نسبة  0و %1منذ  4أعوام على التوالي» .وأشار
مكحل اىل أن دين القطاع اخلاص البالغ  55مليارًا ،أي ما يعادل
 %110باملقارنة مع حجم «الناتج احمللي اإلمجالي ( ،)GDPلذا
من املهم مساعدة القطاع اخلاص اللبناني ليس فقط على
إعادة جدولة ديونه بانتظار مرور األزمة االقتصادية ،ولكن على
إعادة هيكلة ديونه من خالل تدفق االستثمارات اخلارجية وجذب
املستثمرين اللبنانيني املغرتبني وحثهم على االستثمار ليس
فقط يف القطاع العقاري واملنتجات املالية ،بل أيضًا يف رأمسال
الشركات احمللية اخلاصة».
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مقاالت وتحقيقات

 100مليون دوالر «رزق سائب» يف
«صفقة» النفايات

«على عينك يا مواطن» ،تستمر إجراءات تلزيم
ترحيل النفايات لشركة «شينوك» ،مع أن عروضًا
جديدة للرتحيل ،باتت يف متناول الرئيس متام
ّ
وتوفر ما ال ّ
يقل عن  100مليون دوالر على
سالم،
ً
جيمد جملس الوزراء
هل
.
ال
أص
العاجزة
اخلزينة
ّ
الثالثاء «صفقة» النفايات؟
ربا« ،طلعت رحية» الصفقة قبل
للمرة األوىل مّ
ّ
ّ
تتم .احلكومة واملسؤولون واملواطنون
أن
واإلعالميون ،يعرفون أن تكلفة الـ» »123دوالرًا
لرتحيل طن واحد من النفايات ،هو رقم مبالغ
فيه ،وأن مسسرات فالن وعلاّ ن ستحسب من
جيوبهم وعلى حساب تعبهم ومصلحتهم .ومع
ذلك ،ال تزال «الصفقة» سارية املفعول! ملاذا؟
«اخلوة» ،فستصل
ألنه إذا مل يدفع اللبنانيون
ّ
وصحة أطفاهلم
نومهم
النفايات إىل غرف
ّ
وطعامهم ومياههم.
ميكن اللبنانيني غض الطرف ،ألجل أن ُترفع
املكدسة يف شوارع العاصمة
الـ  300ألف طن
ّ
املكبات العشوائية يف املناطق ُ
وترحل
وآالف
ّ
بعيدًا إىل بالد اهلل الواسعة ،بعدما سقط خيار
املطامر بفعل التضخيم والتخويف ،واألهم لعدم
الصحي» سيكون
وجود ثقة بالدولة بأن «املطمر
ّ
ّ
يتحول إمجا ً
ال إىل
املؤقت
صحيًا بالفعل ،أو ألن
ّ
ّ
كرر
أيام،
قبل
احلال»!
ماشي
دائم ،يف «بالد
ّ
شهيب ،بصفته رئيس اللجنة
وزير الزراعة أكرم
ّ
ّ
املكلفة حل «نكبة» النفايات ،أنه ال
الوزارية
ّ
تغي
أن
أفضل
عرض
أتاها
ما
كل
للدولة
ميكن
رّ
رأيها ،وتعود للبحث من جديد عن شركة جديدة.
الوزير مضغوط ،طبعًا ،واملسؤولية ّ
كلها يف
رقبته ،والنفايات يف الشوارع ،ومطمر الناعمة
مل يعد مبتناول يد النائب وليد جنبالط .كان
شهيب أن جيد حلاًّ سريعًا« ...من قريبو»،
على
ّ
ترجل وزير البيئة حممد املشنوق عن صهوة
بعدما
ّ
جبال النفايات ،اليت ال حيمل مسؤولية أزمتها
التارخيية املزمنة هو وحده ،وال عهد الرئيس متام
سالم .مع أن جملس الوزراء اختذ قرارًا بأن تدير
ّ
امللف وزارة البيئة ،لينتقل بقدرة مسسار ،أو
بغفلة مسؤول ،من وزارة البيئة إىل جملس اإلمناء
واإلعمار!

ّ
الظالم
ثم حتت جنح
ّ
ّ
متخض جبل
والسرية،
ّ
النفايات ،فأجنب عقودًا
بالرتاضي ،من دون
مناقصات وال استجرار
عروض ،وال من يتنافسون
على أفضل وأوفر سعر،
كما هي احلال يف أقصى
جماهل األرض .و»من
قريبو» ،مللمت اللجنة

وزيرا أمل
سيؤيدان
وزيري التيار
الوطني الحر
يف جلسة
الحكومة

الوزارية مخس شركات ،سقطت ثالث منها على
الطريق ،وبقيت شركتان ،اهلولندية «»howa bv
و»شينوك» ،ذات املالمح الربيطانية ،واألصول
العراقية واللبنانية والسورية ،واحلائزة رعاية
رئيس احتاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بريوت
وجبل لبنان حممد شقري .يف منتصف الطريق،
سقطت الشركة اهلولندية ،مل يعرف اللبنانيون
ّ
ممثلها ناصر احلكيم مل يعرف
ربا ألن
السبب ،مّ
من أين تؤكل الكتف ،ومع من «يشبك» لكي يدفع
كفالة الـ  2.5مليون دوالر قبل مرور املهلة ،أو
ً
نصيحة من املشنوق!
ربا ألنه مسع
مّ
باألمسّ ،
بشر رئيس جملس اإلمناء واإلعمار نبيل
قدمت للمجلس
اجلسر اللبنانيني بأن «شينوك» ّ
موافقة روسية الستقبال نفايات لبنان ،وأن
صحة الوثائق قبل
على اجمللس اآلن التأكد من
ّ
توقيع العقد مع الشركة ،اليت من ّ
حظها ،أنها
ً
وحيدة ،ألن املتسابقني
السباق
وصلت إىل نهاية ّ
احلقيقيني مل يعرفوا باملسابقة أص ًال!
ّ
توقع بعد العقد مع
املهم اآلن ،أن الدولة مل
ّ
الشركة ،يف وقت تنهال فيه العروض على
وأقلها ّ
ّ
يوفر على خزينة الدولة ما
الرئيس سالم،

يقارب الـ 100مليون دوالر ،هذا إذا كانت فرتة
العقد ال تتجاوز  18شهرًا كما يشري قرار جملس
الوزراء الصادر يف  21كانون األول املاضي،
مع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
مدة
«طمأن» الوزراء ،إىل أنه ال يقتنع بأن ّ
الرتحيل قد ّ
تقل عن ثالث سنوات ،أي  36شهرًا،
«تسرب» من جيوب
أو
هدر،
دوالر
أي  200مليون
ّ
اللبنانيني باجلملة ،إىل جيوب لبنانيني معدودين
على أصابع اليد!
حتى اآلن ،هناك ثالثة عروض خرجت إىل اإلعالم
بأسعار أقل :عرض جمموعة «نيو بوكسر» بكلفة
 85دوالرًا للطن الواحد ،مع ّ
خطة موازية لبناء
مصانع فرز وإعادة تدوير وتقديم  35%من
أرباح الشركة الصافية إىل وزارات ومؤسسات
اجتماعية ،وعرض شركة « »EKO Getliniللرتحيل
بـ  80دوالرًا للطن الواحد إىل التفيا ،وعرض
آخر من شركة « »buildum venturesمع ترحيل
النفايات لعام واحد فقط وبالتوازي تأهيل مراكز
للفرز واملعاجلة وانتاج الطاقة من النفايات.
جدية العروض ،كيف تستطيع هذه
ومبعزل عن
ّ
و»حبة مسك»
املطلوبة
ات
املهم
أداء
الشركات
ّ
ّ
باألسعار املطروحة ،بينما ترفع «شينوك» سعرها؟
هل ألن «الرزق سائب»؟
أسئلة كثرية ،ال إجابة عنها قبل جلسة جملس
الوزراء يوم الثالثاء املقبل .فالنقاش يف جلسة
أول من أمس حول ّ
ملفي موقف لبنان يف مؤمتر
وزراء اخلارجية العرب ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
ّ
ملف
أجل إعادة طرح
والتعيينات العسكريةّ ،
النفايات من جديد أمام احلكومة إىل اجللسة
ّ
املتوقع أن يطرحه وزيرا
التالية ،بعدما كان من
التيار الوطين احلر الياس بو صعب وجربان
احلر ،فإن
باسيل .وحبسب مصادر التيار الوطين
ّ
«هناك أسئلة أمام احلكومة واللجنة الوزارية وال
بد أن جتري اإلجابة عنها ،وعلى ما يظهر من
ّ
العروض اجلديدة أن هناك هدرا كبريا يف العرض
القديم» .وتسرتجع املصادر ما قاله يف السابق
بو صعب عن أن «الفضيحة ال تغطى بفضيحة
أكرب» .وإىل جانب موقف رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب ميشال عون ،يظهر موقف
الرئيس نبيه بري القديم ــ اجلديد ،املعرتض
ّ
ملف الرتحيل بأكمله ،حبيث أشار أكثر من
على
مرة إىل ضرورة عودة ّ
ملف النفايات إىل «احللول
ّ
الوطنية» ،وإجياد مطامر ومراكز معاجلة يف لبنان،
بدل الرتحيل وتكليف البلد أعباء كبرية .وعلى
ما علمت «األخبار» ،فإن وزيري حركة أمل علي
حسن خليل وغازي زعيرت سيؤيدان اعرتاض
احلر ،وسيوجهان أسئلة
وزيري التيار الوطين
ّ
حول العروض اجلديدة واألكالف املرتفعة للعرض
القديم.

أمل وحزب اهلل يعدّان لـ»البلديات»
من جهة ثانية ،استقبل باسيل يف وزارة اخلارجية
أمس مدير مكتب الرئيس سعد احلريري نادر
احلريري .وبينما أشار رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع إىل أن «حزبني كبريين على وشك
االتفاق لتطيري االنتخابات البلدية» ،يف إشارة
ضمنية إىل تيار املستقبل وحزب اهلل ،كما «فهم»
أكثر من مصدر وزاري يف قوى  8و 14آذارّ ،
أكد
السيد حسن نصراهلل يف
األمني العام حلزب اهلل ّ
مصر على االنتخابات
خطابه أمس أن حزب اهلل
ٌّ
البلدية ،فيما ّ
زواره أن «أمل وحزب
بري أمام ّ
أكد ّ
اهلل يريدان االنتخابات البلدية وال مشكلة لديهما
يتحجج باحلزب ،حنن
فيها» .وقال« :ما حدا
ّ
واحلزب جاهزين لالنتخابات» .وعلمت «األخبار»
أن وزير املالية التقى املعاون السياسي للسيد
نصراهلل ،حسني اخلليل ،قبل حنو أسبوع ،ملتابعة
ّ
ملف االنتخابات البلدية والبدء باإلعداد خلوضها.
كذلك اجتمعت جلان البلديات من الطرفني وبدأ
العمل ،على أن تتواىل االجتماعات يف املناطق
وإعداد اللوائح خلوض االستحقاق يف كل
املناطق.

حتالف عون ــ جعجع انتخابياً :املستقبل أوّل اخلاسرين
وفيق قانصوه
مع ترشيح رئيس حزب القوات مسري جعجع
العماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية ،وتأكيدات
الطرفني بأن توافقهما «أبعد من امللف الرئاسي»،
املرجح ان خيوض التيار الوطين
بات من شبه
ّ
احلر والقوات اللبنانية االنتخابات النيابية املقبلة
ّ
َ
متحالفني..
تطور كهذا سيقلب التحالفات السياسية رأسًا
على عقب ،إال أنه يف غياب قانون انتخابي عادل
لن ّ
ميكن الثنائية املسيحية املستجدة من انتخاب
ً
ً
أكثر من  27نائبا مسيحيا (املنت 8؛ كسروان
5؛ بريوت األوىل 5؛ البرتون 2؛ بشري 2؛ جبيل
2؛ جزين  ،)3يضاف اليهم  3مقاعد يف بعبدا
(بالتحالف مع حزب اهلل أو وقوفه على احلياد) و5
مقاعد يف زحلة (مع تصويت الكتلة الشيعية) ،ما
يرفع عدد «كتلة التيار الوطين احلر ــــ القوات»
اىل  35مقعدًا.
يف ما عدا ذلك ،ويف ظل قانون الستني ،واستناداً
اىل نتائج انتخابات  2009واىل استطالعات أجراها
مدير «مركز بريوت لألحباث» عبدو سعد حديثًا،
املستجدة ــــ
جديًا بفوز الثنائية املسيحية
ّ
ال أمل ّ
او باختيار القوة الذاتية للمسيحيني ــــ بأي من
املقاعد املسيحية املتبقية يف الدوائر ذات الغالبية
املسلمة (عكار ،طرابلس ،عاليه ،الشوف ،بريوت
الثانية ،بريوت الثالثة ،الزهراني ،مرجعيون
ــــ حاصبيا ،البقاع الغربي ــــ راشيا وبعلبك ــــ
اهلرمل) ،أو من دون الصوت املسلم كما يف
بعبدا ( )3والكورة ( )3وزحلة ( )5وزغرتا (.)3
ويف مقابل الربح احملدود للثنائية املسيحية ،يبدو
املستقبل أول اخلاسرين من انقالب التحالفات
(وجتمع «لبنان
االنتخابية .إذ يبدو التيار األزرق
ّ
أو ً
ال» الذي يقوده) مهددًا خبسارة تصل اىل 17
ً
نواب؛ بريوت الثانية 2؛
نائبا (بريوت األوىل ّ 5
البرتون 1؛ الكورة بني نائب واثنني؛ زحلة نائبان؛
البقاع الغربي بني اثنني وأربعة) ،من كتلته اليت
تضم  39نائبًا حاليًا (مبن فيهم الرئيس متام
سالم) ،وذلك على الشكل اآلتي:
املرجح أن تفوز
* دائرة بريوت األوىل :من
ّ
«الثنائية العونية ــــ القواتية» ،بالتحالف مع
حزب الطاشناق ،باملقاعد اخلمسة يف هذه
الدائرة ما يعين خسارة املستقبل لثالثة مقاعد
(ميشال فرعون ،سريج طور سركيسيان وجان
أوغاسبيان) ،إىل جانب مقعدين لـ «حليفني
لصيقني» (نديم اجلميل ونايلة تويين) .وحتى
صح ما يشاع عن اتفاق بني القوات
يف حال
ّ
وفرعون على التحالف انتخابيًا يف هذه الدائرة،
يغي ذلك من هذه النتيجة ألن فرعون لن
فلن
رّ
حصة املستقبل.
يكون حينها حمسوبًا من ّ
* دائرة بريوت الثانية :الكتل الناخبة األساسية
يف هذه الدائرة ثالث :األرمن ( 33ألف ناخب)
والسنة ( 33ألفًا) والشيعة ( 29ألفًا) ،اىل جانب
حنو  10آالف ناخب مسيحي .ميكن لكتلة املستقبل
ّ
السنة
مع حلفائها جتيري حوالي  %80من اصوات
يف مقابل جتيري حزب اهلل ــــ امل لـ  %90من
اصوات الشيعة .ومن شبه املؤكد ان التحالف
الشيعي ـــــ األرمين (الطاشناق) ،سيحقق فوزًا
لكامل الئحته ،ما يعين خسارة تيار املستقبل
مقعديه السين واألرمين يف هذه الدائرة (نهاد
املشنوق وسيبوه كلبكيان).
* البرتون :من املؤكد فوز «الثنائية العونية
ــــ القواتية» باملقعدين املارونيني .ففي هذه
الدائرة يتمتع التيار الوطين احلر بالقوة التجيريية
األكرب ،يليه النائب بطرس حرب فالقوات بنسب
متقاربة .وتغيري التحالفات جيعل خسارة حرب
حمسومة ملصلحة الوزير جربان باسيل والنائب
أنطوان زهرا (كان الفارق بينهما  3000صوت
يف  ،)2009ما يعين خسارة املستقبل ،هنا أيضًا،
ألحد حلفائه «اللصيقني».
* دائرة الكورة :نظرة اىل أرقام انتخابات 2009
أن املنافسة يف هذه الدائرة ستكون
تبينّ
شديدة .إذ حتتضن الكورة تنوعًا سياسيًا
وانتخابيًا كبريين .وتتوزع القوى االنتخابية على
التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية والنائب
فريد مكاري (املستقبل) واملردة واحلزب
السوري القومي االجتماعي .علمًا أن أحجام معظم

هذه القوى متقاربة .ففي االنتخابات املاضية،
كان املعدل العام لألصوات اليت ناهلا مرشحو
املستقبل والقوات (فريد مكاري ونقوال غصن
والراحل فريد حبيب)  14ألف صوت يف مقابل
 12ألفًا لالئحة املقابلة من املردة والتيار الوطين
احلر واحلزب السوري القومي االجتماعي .انقالب
التحالفات واصطفاف املردة اىل جانب املستقبل،
والقوات اىل جانب التيار الوطين احلر ،جيعل من
القبان» يف هذه الدائرة .فتحالفه
القومي «بيضة
ّ
مع املردة ومكاري يرجح كفتهما ،وقد حيرم التيار
والقوات من الفوز ،لكنه سيعين يف الوقت نفسه
خسارة املستقبل مقعدًا واحدًا على األقل (نقوال
غصن) ملصلحة مقعد للمردة وآخر للقومي .أما
تبادله االصوات مع الثنائية املسيحية ،فقد ُيفقد
املستقبل مقعديه االثنني.
* دائرة البقاع االوسط ــ زحلة :تتوزع القوى
االنتخابية ،من دون ترتيب ،على التيار الوطين
احلر ،القوات اللبنانية ،تيار الكتلة الشعبية ،حزب
الكتائب ،النائب نقوال فتوش ،مع ثقل ترجيحي
للكتلتني السنية والشيعية .حتالف «الثنائية
العونية ــ القواتية» مع فتوش يف مقابل الكتلة
الشعبية ـــ الكتائب ـــ املستقبل جيعل األرجحية
لألول ألنه قادر على جتيري كتلة مسيحية أكرب
ميكنها أن تغطي الفارق بني الكتلتني السنية
والشيعية ،مما يهدد املستقبل خبسارة مقعديه
السين (عاصم عراجي) والشيعي (عقاب صقر).
* دائرة البقاع الغربي ــ راشيا :تتوزع القوى
االنتخابية هنا على تيار املستقبل ،صاحب الكتلة
االنتخابية األكرب ،تليه الكتلة الشيعية (حزب اهلل
ــــ امل) ،فاحلزب التقدمي االشرتاكي ،حزب
االحتاد (الوزير عبد الرحيم مراد) ،التيار الوطين
احلر ،القوات اللبنانية ،وبعض الشخصيات كنائب
رئيس اجمللس النيابي السابق ايلي الفرزلي،
النائب السابق فيصل الداوود ،والنائب روبري
غامن .تلعب عوامل خمتلفة ضد املستقبل يف هذه
الدائرة ،من بينها تراجع شعبيته منذ اقفاله حنفية
املساعدات عقب انتخابات  ،2009والصراعات بني
نوابه ،والنشاط اخلدماتي ملراد (نال  29يف املئة
من أصوات السنة يف  2009مقابل  70يف املئة
للمستقبل) ،إضافة اىل التوقعات بارتفاع نسبة
التصويت املسيحي ( 37يف املئة يف  )2009بعد
التحالف العوني ــ القواتي.
حتالف املستقبل (كما يف  )2009مع احلزب
التقدمي االشرتاكي وغامن سيكون حمرجًا يف حال
تصويت القوات اىل جانب حتالف حزب اهلل ــ امل
ومراد والتيار الوطين احلر والفرزلي والداوود
خصوصًا يف ظل توقع ارتفاع نسبة اقرتاع
املسيحيني اىل حوالي  ،%50وزيادة حصة مراد
يهدد املستقبل خبسارة مقاعده
بني السنة ،مما
ّ
األربعة (مجال جراح وزياد القادري وروبري غامن
قرر تبادل األصوات
وأمني وهبة) .أما يف حال ّ
مع الثنائية الشيعية فقد جيد نفسه ،يف املقابل،
مضطرًا اىل التنازل عن مقعده الشيعي (أمني
وهيب) مع احتمال خرق يف مقعد سين ملصلحة
مراد.

املستقبل ــ طرابلس يف خطر

إستنادًا اىل استطالعات للرأي أجريت حديثًا،
يرجح مدير «مركز بريوت لألحباث» عبدو سعد أن
ّ
تتضافر عوامل عدة لتؤدي اىل خسارة املستقبل
مقاعده األربعة يف طرابلس (مسري اجلسر وحممد
كبارة وروبري فاضل وبدر ّ
ونوس) .بالعودة اىل
انتخابات  ،2009فازت الئحة املستقبل بالتحالف
مع الرئيس جنيب ميقاتي والوزير حممد الصفدي
بـ  55ألف صوت ،فيما نال الرئيس عمر كرامي
منفردًا  30ألف صوت .انقالب التحالفات
واصطفاف الصفدي وميقاتي اىل جانب فيصل
حتسن شعبية ميقاتي مقارنة بـ 2009
كرامي ،مع
ّ
وتراجع شعبية املستقبل عما كانت عليه ،إضافة
اىل الصوت العلوي واالستنهاض املسيحي
بعد التحالف العوني ــ القواتي مبا يرفع نسبة
التصويت ( 32يف املئة يف  ،)2009كلها جتعل
خسارة املستقبل يف عاصمة الشمال أمرًا «شبه
مؤكد» حبسب سعد ،ناهيك عن خسارته مقعد
احلليف الكتائيب (سامر سعادة).
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مقاالت وتحقيقات

طريق الرقة مت ّر من عرسال
فراس الشويف

يزداد الضغط على «داعش» يف امليدانني السوري والعراقي،
السعي إىل فتح طريق إمداد
فيصاب التنظيم بـ»السعار» .وبني ّ
الرقة واحلاجة إىل
من جرود عرسال إىل الداخل السوري ومدينة ّ
خطوط إمداد أخرى ،هل تقع عرسال رهينة بني يدي «داعش»؟
ليس واضحًا بعد ،االجتاه الذي قد يسلكه «داعش» يف جرود
عرسال ،يف ّ
التحوالت امليدانية والسياسية األخرية يف اإلقليم.
ظل
ّ
املعارك اليت خاضها التنظيم اإلرهابي ،يف األيام املاضية ،مع
«جبهة النصرة ـــــ تنظيم القاعدة يف بالد الشام» يف هذه املنطقة،
تدفع أكثر من مصدر أمين وسياسي إىل ّ
توقع سيناريوين خلطوات
أوهلما ،اإلصرار على فتح طريق من
التنظيم يف املدى املنظورّ :
اجلرود يف اجتاه الداخل والشرق السوري مع حلول فصل الربيع،
وثانيهما ،حماولة السيطرة على عرسال وإعالن البلدة جزءًا من
«الدولة اإلسالمية».
املعطيات السياسية وامليدانية قد تدفع التنظيم «اخلطري» إىل
اختاذ خطوات حملاولة احلفاظ على خطوط إمداده ،استعدادًا ملرحلة
قد تتقاطع فيها كل القوى املتحاربة على األرض السورية ،على
هزميته وإنهائه .ويوضح مصدر دبلوماسي عربي لـ»األخبار» أنه
«يف حال جناح تركيا والسعودية بتشكيل حتالف إسالمي ملكافحة
اإلرهاب يعمل حتت السقف األمريكي ،بالتزامن مع فعالية العامل
الروسي واالتفاق اإليراني ــــ األمريكي ،سيندفع داعش إىل القيام
ويفعل قدرته األمنية على
خبطوات إىل األمام يف كل األماكن،
ّ
سعار» ،خيتم
استهداف املدن»« .ببساطة ،داعش سيصاب حبالة ُ
املصدر.
وهو ،يف هذا السياق ،سيلجأ إىل تصفية «اجلهاديني» اآلخرين،
سيما «النصرة» ،يف حماولة ملنع تطويقه ،كما هي احلال يف
وال ّ
عرسال أو مدينة ّ
التل مشالي مدينة دمشق .كذلك سيعمل للحصول
على «بيعات» جمموعات «جهادية» أخرى ،يف ّ
ظل انسحابات ميدانية
تقوم بها فصائل «جهادية» ملصلحته.
لذلك كله ،ميكن «داعش» ،يف حال ّ
متكنه من السيطرة على عرسال،
خلق نقطة حرج جلميع األطراف والقوى
السياسية ،عرب اختاذ البلدة ومدنييها
رهينة ،لتأمني نوع من اإلمداد اللوجسيت
ّ
ملسلحيه عرب استغالل العامل اإلنساني،
والتفاوض عندها على بقائه أو خروجه.
ّ
«تتفق
وتعين سيطرة «التنظيم» الذي

قد تدفع عرسال
ثمناً باهظاً على
غرار ما دفعته
البغيلية يف دير
الزور

كل القوى الدولية على إرهابه» على عرسال ،وضع البلدة يف
حسابات التحالف الدولي والقوات اجلوية الروسية وسوريا وحزب
اهلل وإيران ،واضطرار اجليش اللبناني إىل القيام بعملية عسكرية
حتظى بغطاء دولي ودعم تسليحي أمريكي لتحرير البلدة والقضاء
على التنظيم .وعلى غرار ما يقوم به «داعش» يف املناطق اليت
يسيطر عليها أو يهامجها ،قد تدفع عرسال مثنًا باهظًا مع دخول
اإلرهابيني إليها ،على غرار ما دفعته منطقة البغيلية يف دير الزور
قبل حنو أسبوعني ،من اجملازر اليت راح ضحيتها أكثر من  700من
أهالي املدينة بني شهيد وخمطوف.
وبدا الفتًا أمس تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
«مصر
بعد زيارته مفيت اجلمهورية عبد اللطيف دريان بأن املفيت
ّ
ّ
مؤكدًا أنه «اتفقنا على إجراء
على ألاّ تتعرض عرسال ألي سوء»،
أوسع مروحة ممكنة من االتصاالت مع أهل عرسال ،ومع قيادة
اجليش ،ومع رئاسة احلكومة ،ملنع الضرر عن أهل عرسال وعدم
حتميلهم مسؤولية» .وقال املشنوق إن «عرسال حمتلة لكن حيررها
أهلها ،وال تتحرر بعمل عسكري» .ويف اتصال مع «األخبار» ّ
أكد
وزير الداخلية أن «املفيت قلق من عملية عسكرية على عرسال،
وال يوافق عليها» ،يف إشارة إىل إمكانية قيام اجليش بعملية
عسكرية يف حال سيطرة «داعش» على البلدة .ولفت إىل «سلسلة
خطوات قمنا بها يف داخل البلدة حلمايتها وحتصينها ،ومكانها
ّ
مؤكدًا أنه «لدي الثقة الكاملة بقدرة اجليش على
ليس اإلعالم»،
منع التكفرييني من الدخول إىل البلدة .ال يوجد خوف ،لكن يوجد
قلق».

الجيش قادر

تعكس مصادر عسكرية معنية يف اتصال مع «األخبار» اطمئنان
رد أي هجوم حمتمل من اجلرود باجتاه
اجليش إىل قدرته على ّ
البلدة .وأوضحت أن «اجليش رفع من مستوى جاهزيته ،مبختلف
ّ
التطورات يف
ويرتقب
أصناف األسلحة ،ومنها سالح الطريان،
ّ
ويرد على مصادر
اجلرود واالقتتال بني إرهابيي النصرة وداعش
ّ
النريان من الطرفني حاملا يرصد أي هدف حمتمل .وال ميكن أي
ّ
مسلح االقرتاب من أي موقع للجيش ملسافة  3كيلومرتات».
تتوزع بني «داعش»
وحبسب املصادر ،فإن السيطرة يف اجلرود
ّ
و»النصرة» على النحو اآلتي :يسيطر «داعش» على مناطق العجرم،
الزمراني ،خربة داوود ،مرطبيا ،وادي مريا ،وادي املال ،وادي
الشيخ علي ،اجلرود الشرقية لرأس بعلبك ،وصو ً
ال إىل حدود
جرود القاع ،حيث يصبح على متاس مع مقاتلي حزب اهلل واجليش

مصادر عسكرية :ال يستطيع أي مسلح االقرتاب من مواقع الجيش ملسافة 3
كيلومرتات (هيثم املوسوي)
السوري من ناحية «حلمات قارة» .بينما تسيطر «النصرة» على:
اهلوة،
خربة احلمام ،وادي اخليل ،خربة احلصن ،الكسارات ،ضهر
ّ
وادي العويين وحميطها ،ليبقى وادي محيد ،وهو النقطة األقرب
إىل عرسال ،كمساحة مشرتكة بني التنظيمني اإلرهابيني.
إلاّ أن املصادر األمنية ختشى «توحيد اجلهود» بني التنظيمني بفعل
احلصار والضغط الذي ميارسه «داعش» على «النصرة» ،رغم
تتخوف من تفاقم
«الصراع على النفوذ والسلطة والقرار» .كذلك
ّ
«الوضع األمين بفعل العصابات وأعمال السرقة ،مع وجود أعداد
ويقدر أكثر من مصدر أعداد املقيمني يف
السكان».
كبرية من
ّ
ّ
املخيمات بنحو  90ألف نازح سوري من قرى القصري
عرسال ويف
ّ
وريفها ومحص وقرى القلمون ،و 30ألفًا من العراسلة ،مع وجود
 12ألف نازح من أهالي عرسال خارجها.
مصادر من داخل البلدة قالت لـ»األخبار» إن «النصرة سيطرت
بالكامل منذ حنو ثالثة أشهر على وادي محيد ،وهو املعرب الوحيد
السالك من اجلرد باجتاه البلدة بعد إقفال اجليش مخسة معابر
أخرى» .وأضافت أن «داعش ّ
متكن يف هجومه األخري من السيطرة
على خمزن أسلحة للنصرة وخمزن متوين ،وسيطر أيضًا على
معرب الزمراني،
جرود اجلراجري
عن امتالكهم
سرقت
كورنيت ُ

املمر باجتاه
وهو
ّ
السورية ،فض ًال
أسلحة وصواريخ
من خمازن اجليش

املشنوق :دريان قلق من
عملية عسكرية على
عرسال وال يوافق عليها

سيما من مستودع مهني .وعمليًا ،هم اآلن يسيطرون
السوري ،وال ّ
على وادي محيد ،فيما جلأت النصرة إىل وادي اخليل ومنطقة
املقالع وضهر البيدرة .كذلك اقرتب داعش من منطقة املالهي
ّ
وتؤكد املصادر أن «وضع
اليت باتت نقطة االشتباك اجلديدة».
مزر .اإلرهابيون يقتلون وخيطفون من يريدون ،وقد قتلوا
البلدة ٍ
ً
مشرية إىل
حتى اآلن أكثر من  43من أهالي البلدة بنحو اعتباطي»،
خميمات
فعل داعش مروحة اتصاالت واسعة يف
أيامّ ،
ّ
أنه «منذ ّ
النازحي داخل البلدة وخلق حالة استنهاض للشبان السوريني،
واستأجر بيوتًا جديدة داخل البلدة».

ممر إىل الشرق؟

وبني احتماالت اهلجوم على عرسال والسعي إىل احلصول على ممر
ترجح مصادر معنية يف قوى  8آذار أن «داعش يريد
حنو الشرقّ ،
ً
مضيفة
إعادة فتح الطريق من جرود عرسال إىل الشرق السوري»،
أنه «بعد عمليات املقاومة واجليش السوري يف القلمون ،قطعت
الطريق بنحو شبه نهائي واستكملت بالسيطرة على احلفر وحوارين
ومهني وصدد واالقرتاب من القريتني» .وتلفت املصادر إىل أنه
«قد تعاود املقاومة عملها يف جرود السلسلة الشرقية بعد االنتهاء
من الزبداني إلكمال تطهري اجلرود من اإلرهابيني».
وتلفت مصادر «ميدانية» سورية ولبنانية إىل أنه يف السابق كان
ممر حنو الشرق ،لكن ّ
تتجمع للمرور من «حلمات
كلها
ّ
هناك أكثر من ّ
قارة باجتاه كسارات احلسيا إىل سهل مهني .وقبل الثلج ،كان
ّ
تسلل أفراد وليس آليات وقوافل ،خصوصًا بعد
يسهل
الطريق
ّ
وضع حزب اهلل آليات مراقبة حديثة» .وأشارت إىل أنه «يف بداية
جرب إرهابيو داعش عرب جمموعة استكشاف
كانون األول املاضيّ ،
استطالع الطريق ،وبعد ّ
تنقلهم من دون التعرض ألذى ألكثر من
ساعتني ،أعطوا األمان جملموعة من املسلحني من جرود عرسال،
وعددهم حنو  100مسلح لالنطالق حنو الشرق ،فوقعوا يف كمني
للمقاومة ،وبقيت أكثر من  25جثة بني قتيل وجريح على األرض»،
مع تأكيد املصادر أن «داعش قد يعيد اهلجوم على مهني وصدد
بالتوازي مع اهلجوم على مواقع اجلراجري لفتح الطريق».
احملصلة ،طريق «داعش» حنو الشرق تبدو صعبة ،فهل حياول
يف
ّ
الرقة باحتالل عرسال؟
التنظيم االستعاضة عن الطريق إىل ّ

«الصحة العاملية « :فريوس زيكا حالة صحية عاملية طارئة
اعلنت منظمة الصحة العاملية فريوس زيكا حالة صحية عاملية
طارئة بعد ان باتت «الشكوك قوية» بان الفريوس هو سبب
االرتفاع الكبري يف التشوهات اخللقية لدى املواليد يف القارة
االمريكية اجلنوبية.
وقالت املديرة العامة للمنظمة مارغريت شان لصحافيني يف جنيف
«علينا أن نتحرك» موضحة ان اجتماع خرباء الصحة الدوليني الذين
يشكلون جلنة الطوارىء لدى املنظمة وافقوا على ان «الشكوك
قوية (بوجود) عالقة سببية بني االصابة بفريوس زيكا خالل احلمل
وصغر الراس رغم انها غري مثبتة علميا».
ويف اعالنها ،قالت املنظمة ان هناك «شكوكا قوية» بوجود عالقة
سببية بني فريوس زيكا الذي ينقله البعوض وارتفاع حاالت صغر
الراس عند املواليد واعتربته «حالة صحية طارئة على املستوى
العاملي» بعد ان بات منتشرا يف  13بلدا يف االمريكيتني وكذلك
يف اسيا وافريقيا من حيث انطلق.
وتبدو املنظمة التابعة لالمم املتحدة حريصة على تفادي االنتقادات
اليت وجهت اليها بسبب بطء حتركها امام تفشي وباء ايبوال يف
غرب افريقيا.
وحذرت منظمة الصحة العاملية االسبوع املاضي من تفشي زيكا
بطريقة «سريعة جدا» يف االمريكيتني مع توقع اصابة  3اىل 4
ماليني شخص خالل .2016
وكانت الربازيل اليت تشهد اوسع انتشار للفريوس ،حذرت منذ
تشرين االول من االرتفاع غري العادي يف عدد املواليد املصابني
بصغر اجلمجمة يف مشال شرق البالد.
ومنذ ذلك احلني سجلت  270حالة مؤكدة لصغر اجلمجمة مع االشتباه
ب 3448حالة اخرى ،مقابل  147طوال عام .2014
واعلنت بنما االثنني عن تسجيل مخسني حالة حتى االن على الساحل
الكارييب.
وقال وزير الصحة يف كولومبيا اليخاندرو غافرييا انه يتوقع اكثر
من  1500حالة من متالزمة غليان-باري يف البالد اليت سجلت اعلى
اصابات بفريوس زيكا.
ويف اوروبا وامريكا الشمالية سجلت عشرات االصابات بالفريوس
لدى اشخاص عائدين من عطل او رحالت عمل اىل الدول اليت
ينتشر فيها الفريوس.
واالجتماع املغلق الذي دعت اليه مديرة املنظمة والذي جيري
على شكل مؤمتر هاتفي بني مسؤولني يف منظمة الصحة العاملية
وممثلني لدول ينتشر فيها الوباء واخلرباء ،امر نادر ويدل على
قلق املنظمة.
وقالت شان ان «اخلرباء اعتربوا كذلك أن أمناط التفشي االخري
واالنتشار اجلغرايف الواسع ألنواع البعوض اليت ميكنها نقل الفريوس
وغياب اللقاحات واختبارات التشخيص السريعة واملوثوقة وعدم
توفر املناعة لدى السكان يف البلدان املصابة حديثا ( )...كلها
تشكل أسبابا اضافية للقلق».
وينتقل الفريوس زيكا بلسع بعوض يسمى «البعوض النمر» .وهو
يتسبب باعراض شبيهة ب#االنفلونزا (ارتفاع احلرارة ووجع يف
الراس وامل يف املفاصل) لكنه ميكن ان يؤدي لدى احلامل اىل
تشوه خلقي لدى اجلنني الذي ميكن ان يولد جبمجمة اصغر من
احلجم الطبيعي وهو ما يعرف بصغر الراس.
وامتنعت منظمة الصحة العاملية حتى اآلن عن اصدار توصيات
تتعلق بالسفر اىل املناطق اليت ينتشر فيها الفريوس مشرية اىل
ان افضل وقاية من املرض هي جتفيف املياه الراكدة اليت ينتشر
فيها البعوض واستخدام مواد تطرد هذه احلشرات او ناموسيات.
وال عالج حتى اآلن للمرض الذي يتسبب به الفريوس بينما تؤكد
منظمة الصحة العاملية ان اعداد لقاح حيتاج اىل اكثر من عام.
وحيمل الفريوس اسم غابة تقع يف اوغندا حيث كان علماء جيرون
احباثا عن احلمى الصفراء لدى القردة .ومع اجراء حتليل لدم القردة
عثروا على الفريوس اجلديد ومسوه زيكا ،كما كشفت مقاالت
نشرت يف .1952
وبعد  70عاما ،ما زال العلم عاجزا عن التوصل اىل لقاح ضد هذا
الفريوس او عالج فعال له ،وما زالت السلطات الصحية االمريكية
تصفه بانه «فريوس جديد».
ويقول جوليو لوتاوانا الباحث يف املعهد امللكي الربيطاني لالمراض
االستوائية ان «ما حدث هو ان الفريوس الذي انتقل اىل امريكا
اجلنوبية تغري قليال وهذه التعديالت اليت طرأت عليه جعلته اكثر
فتكا».

لبنان

ويف لبنان ،اكدت وزارة الصحة يف بيان «عدم وجود اي اصابة
بهذا املرض يف لبنان ،ولكن نظرًا لوجود انواع من البعوض ميكن
ان تلعب دورا يف نقل هذا الفريوس ،وحرصًا على نشر الوعي
بني املواطنني ،نبهت إىل ما يلي:
أو ً
ال :ان هذه األنواع من البعوض تتكاثر يف مستوعبات مياه
صغرية حول املنازل وتنشط خالل األشهر الدافئة املمتدة بني
شهري نيسان وتشرين األول وتلدغ خالل النهار .لذلك يطلب من
املواطنني اختاذ التدابري املناسبة لتفادي انتشار ولدغ البعوض
املنفرة.
ومنها استعمال املستحضرات
ّ
ثانيًا :يطلب من البلديات العمل على جتفيف األماكن اليت تركد
فيها املياه قرب املنازل مهما كانت صغرية ،وازالة املستوعبات
كاألواني واألكياس املفتوحة وعلب املأكوالت الفارغة واإلطارات
القدمية .كما جيب رش املبيدات بعد اختاذ هذه التدابري.
ثالثًا :يطلب من النساء احلوامل تفادي السفر إىل البلدان
املوبؤة».
وختمت انها «ستتابع وترصد انتشار هذا الوباء ،وستصدر
البيانات تباعًا إلعالم املواطنني عن التطورات واعطائهم اإلرشادات
املناسبة».
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مقاالت وتحقيقات

مركز األحباث اجليوفيزيائية :س ّد جنة يزيد املخاطر الزلزالية
«املخاطر الزلزالية الداهمة على ّ
سكان املناطق اجملاورة ستزداد
بسبب إنشاء سد ّ
جنة» ،هذه هي اخلالصة االبرز الواردة يف
تقرير وضعه مركز األحباث اجليوفيزيائية يف اجمللس الوطين
للبحوث العلمية ...تقرير اضايف يشكك يف جدوى انشاء هذا
السد ،وحيذر من سلبياته على السكان والبيئة واحلياة البحرية
أعد مركز األحباث اجليوفيزيائية يف اجمللس الوطين للبحوث
ّ
العلمية تقريرا عن مشروع سد ّ
جنة على نهر ابراهيم ،ونشر
اخلالصات الرئيسة التالية:
ّ
سكان املناطق بعد إنشاء
 إن املخاطر الزلزالية الداهمة علىالسد ،كما املناطق اجملاورة له ،ستزداد بسبب إنشاء هذا
ّ
السد.
ّ
 جتفيف جمرى نهر إبراهيم وواديه األوسط والسفلي مناملياه ،وهو أحد األنهار النادرة الذي ال يزال موجودا .سيكون
له إنعكاسات سلبية حادة على البيئة البحرية كما على املناطق
الساحلية.
 كل مشروع سد يقام على املخازن الكارستية يف جبل لبنانمعمقة وقياسات وكيول على فرتة زمنية
يستلزم دراسات علمية ّ
طويلة مع أخذ آراء اخلرباء اجليولوجيني العاملني على الكارست.
من هنا جيب أخذ كل احليطة واحلذر إزاء مشاريع مل حتظ بهذا
النوع من الدراسات الوافية.
 هناك إمكانية للبحث عن مشاريع بديلة لتزويد العاصمة بريوتباملياه العذبة.
ّ
تسلمها املركز ،اىل
خص الدراسات اليت
ما
يف
التقرير،
وخلص
ّ
التالي:
 إذا أخذنا باإلعتبار األشغال اجلديدة ضمن اإلطار التكتوني العامواخلطر الزلزالي ،فالدراسات مل جتِر بشكل مناسب.
 ان طبيعة اإلحندار القوي والسريع جملاري األنهار اللبنانية،النابعة من جبل لبنان ضمن صخور كربوناتية كارستية ،هي
على درجة كبرية من التشقق والتذويب ،وهذه العوامل مل تأخذ
باحلسبان جلهة األخطار الكبرية الناجتة عنها.
 ان تداخل النظام التكتوني الزلزالي مع املخاطر األخرى (نظامجَ
تطرق اليه يف
املياه السطحي واجلويف) خطر جدا ،ومل
يعال أو ُي ّ
املقدمة.
الدراسات
ّ
 حبسب إحدى هذه الدراسات (املكتب األملاني  )BGRسترتاكماجلرفيات والردميات اآلتية من األعلى وستؤدي اىل منع دخول
املاء اىل اجملرى.
 -ان التناقضات ضمن هذه الدراسات تدعو اىل احلذر الشديد.

تحذير اضايف من املشروع

هذه هي اخلالصات الرئيسة يف التقرير الصادر عن مركز
األحباث اجليوفيزيائية يف اجمللس الوطين للبحوث العلمية ،وهو
اجلهة الرمسية اليت تقوم بعملية رصد وتسجيل الزالزل وحتديد
املرة األوىل اليت يظهر فيها تقرير علمي
مراكزها .وهذه ليست ّ
سد جنة على نهر ابراهيم ،ما
ُيثري الشكوك حول جدوى إنشاء ّ
يطرح تساؤالت كثرية عن سبب اإلصرار الذي ُيبديه مؤيدو
املشروع الستكماله ويضعهم أمام استحقاق اإلجابة عن مجيع هذه
املخاوف العلمية املطروحة.
يف  ،2015-8-31أصدرت وزارة البيئة قرارا يقضي بوقف العمل
يف املشروع «يف ضوء املخاطر البيئية اليت برزت» .حينها
استندت الوزارة اىل تقرير تقييم األثر البيئي الذي ّ
حذر من
األكالف املادية والبيئية املرتتبة عن انشاء املشروع (http://
 .)246753/www.al-akhbar.com/nodeسبق تقرير وزارة البيئة،
ّ
املكلفة من
تقرير الوكالة األملانية الرمسية  ،BGRوهي اجلهة
احلكومة األملانية التعاون التقين مع لبنان يف موضوع املياه،
التسرب املائي
والصادر يف  3حزيران  ،2012وهو يؤكدان نسبة
ّ
ستكون «هائلة» ،واوصى بالتالي بعدم االستمرار يف بناء السد.
كذلك تقرير الشركة اإلستشارية العاملية  SAFEGEاملكلفة من
قبل مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان الذي خلص اىل «أن املوقع
املقرتح للسد يتميز بطبيعة جيولوجية وهيدروجيولوجية معقدة ال
تناسب إنشاء خزان مائي» ،الفتا اىل احتمال تسريب مياه حبرية
السد نتيجة الفوالق املوجودة يف املنطقة.
التقرير الصادر عن مركز األحباث اجليوفيزيائية يأتي منسجما
والتقارير املذكورة أعاله ،من ناحية طرحه «خماوف» وشكوك
جدية.
ّ

احتمال زلزال غري عميق
ّ
املتعلقة
يبدأ التقرير باالشارة اىل أن املراجع اليت استلمها املركز
ً
خاطئا هلذه املخاطر« ،ألنه
باملخاطر الزلزالية تبينّ أن هناك فهما
من الواضح أن األسس األولية للوضع التكتوني جلبل لبنان
مل تؤخذ بعني اإلعتبار من قبل املسؤولني العاملني على هذا
السد» .ويلفت التقرير اىل ان انشاء هذا النوع من املشاريع
ّ
يتطلب تكثيف الدراسات والقياسات على األرض وأن «هذا

هديل فرفور

هناك إمكانية للبحث عن مشاريع بديلة لتزويد العاصمة
بريوت باملياه العذبة
احلرص العلمي الشديد والوعي للمخاطر ال يتأتى اال بعد عشرات
السنوات من القياسات والتحاليل الطويلة األمد».
يقول التقرير« :نشهد ومنذ  50عاما ،إضمحالل جماري األنهار
الدائمة اليت ال تصل اىل البحر مثال :نهر الكلب ونهر أبو علي
ونهر الدامور ،اليت ال تصل اىل البحر سوى يف موسم الفيضانات
الشتوية الكبرية ،وإختفاء نهر الكلب على ارتفاع  1000مرت عن
البحر مقابل مريوبا مثال واضح على ذلك».
يضيف التقرير :ان «جماري املياه الفيضانية يف جبل لبنان ،هي
باجتاه عام شرق غرب متأثرة بالفوالق العرضية الواضحة على
سطح صخور اجلوراسيك الكاربوناتية الكارستية ،وهي غري بعيدة
عن فالق اليمونة ،ما ُيساهم يف رفع جبل لبنان من ناحية ونشوء
خط زلزالي حبري على طول خط تالقي وانزالق الصفيحتني».
ينطلق التقرير من هذا الشرح ليخلص اىل أن تأثري هذا الوضع
التكتوني النشط مع عمليات التذويب الصخري قاتل للمجاري
املائية السطحية ،اليت ختتفي
والفراغات
الشقوق
داخل
وخاصة الفيضانية يف فرتة
ذوبان الثلوج «حبيث أصبحنا
نرى جممل اجملاري جافة متاما
بفعل التسريبات شبه الكاملة

وادي نهر ابراهيم
سيضحى مركزا
لعملية تجريبية
ضخمة

ّ
تدخل انساني» .ويرى
اىل عمق الصخور الكربوناتية بدون أي
التقرير أن جفاف هذه اجملاري املائية له إنعكاسات سلبية على
البيئة البحرية «اليت مل تعد تستقبل مياه عذبة وترتفع فيها
امللوحة وحرارة املاء وتنخفض نسبة األوكسيجني يف الكتلة
احلياتية البحرية وتساهم بالتغريات املناخية احمللية».
يشري التقرير اىل أن «املسطح الزلزالي ُ
املرفق يعكس حالة عدم
الثبات يف نظام الفوالق يف جبل لبنان» ،وأنه « لو أصبح أحد
متزق صخري تكتوني قوي ،فبإمكان ذلك أن
هذه الفوالق مكان ّ
يولد زالزاال غري عميق على درجة  6من مقياس رخيرت أو ميكن
أكثر».

االعمال اإلعدادية متواصلة
ُيذكر أن اعمال بناء السد بوشرت عام  ،2013قبل اعداد دراسة
تقييم األثر البيئي ،يف خمالفة صرحية لقانون البيئة .حاليا،
شهيب
متوقفة عمال بقرار وزير الزراعة أكرم
األعمال يف بناء
ّ
السد ّ
ّ
القاضي بتجميد قطع األشجار واملتخذ يف تشرين األول عام
 ،2014كذلك عمال بقرار وزارة البيئة املتخذ يف .2015/8/31
يقول رئيس احلركة البيئية يف لبنان بول ابي راشد إن أعمال
السد متوقفة «ولكن ال شيء مضمونا يف ظل االصرار
البناء يف
ّ
احلاصل من قبل التيار الوطين احلر على استكمال املشروع» ،فيما
لسد جنة رجا جنيم
املنسق العام لإلئتالف املدني الرافض
يشري
ّ
ّ
اىل أن «هناك عمليات قطع أشجار جتري يف الطريق القريبة من
السد وهو ما ّ
شهيب».
ميثل خمالفة لقرار
ّ
ّ
أعمال بناء السد متوقفة إذا إال أن األعمال «اإلعدادية» له مستمرة.
هذه األعمال جيب أن تأخذ بعني اإلعتبار «السيناريو الذي ميكن
سد حلصر املياه السطحية يف وادي بقلب
جراء إنشاء ّ
أن يطرأ ّ
الصخور الكربوناتية لعصر اجلوراسيك يف جبل لبنان» ،إذ يلفت
التقرير اىل أن «جريان املياه والنشاط الزلزالي مزيج خطر مينع
إجناز املشاريع اإلنشائية على الصخور الكربوناتية الكارستية ،كما
أن الرتاكمات والرتسبات احمللية داخل الشقوق ممكن أن تقفل
بعض الفوالق وتؤدي اىل زالزل صغرية حملية».
يقول التقرير إنه ُأنشئت سدود على مناطق ناشطة زلزاليا،
«السد الوازن»،
وغالبا جيري اللجوء يف هذه احلالة اىل طريقة
ّ

سد جنة« ،لكننا فهمنا ان تصورات
وهذا ما سيقومون به يف ّ
السد الوازن لسد جنة جديدة ومل تجُ ّرب من قبل حبسب مصممي
املشروع! فهذا الوادي من جبل لبنان سيضحى مركزا لعملية
جتريبية ضخمة».
ّ
بالتأكد إذا ما جرى اختاذ مجيع
ويوصي التقرير يف هذه احلالة
االجراءات اإلحرتازية الشديدة احلذر يف إدارة ومراقبة هذا النوع
من اإلختبارات وهذه التجربة اجلديدة «لكن قراءة سريعة للتقارير
ال توحي بذلك» ،يقول التقرير.
«كيف سيكون الوضع الزلزالي للمنشآت امللحقة بالسد من قساطل
مضغوطة واملغاور واألنفاق اليت سيجري حفرها وإستحداثها يف
الصخور املشققة أصال؟ يشري التقرير اىل أنه «ما من معطيات
ضمن التقارير اليت وصلت حول تفاصيل التدابري اليت ستتخذ
حلماية هذه املنشآت».
ويتساءل« :كيف خلبري زلزال أال يكون قلقا من إمكانية التواء
قساطل مياه مغطاة حتت االتربة املمتدة من معمل ضبية باجتاه
بريوت ،هذا اخلط احليوي الذي ميكن أن يتأذى من زلزال كالذي
حدث سنة  1918او سنة .»1956

املستقبليون عاتبون على «سيدة الظ ّل»
ميسم رزق
منذ اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف  14شباط  ،2005تراجع
حضور أرملته السيدة نازك احلريري ،إعالميًا وسياسيًا .على
عكس كثريين ممن أحاطوا بالرئيس الراحل ــ وحتى ممن كانوا من
معارضيه ــ الذين «ركبوا» موجة «استقالل ّ ،»05
فضلت أرملته أن
تبقى يف الظل ،بعيدة عن األضواء ،باستثناء «إطاللة صوتية» يف
ّ
تؤكد
ذكرى  14شباط من كل عام ،أو يف مناسبات أخرى قليلة
فيها «الوفاء ملسرية الرئيس الشهيد».
هكذا بقيت السيدة نازك بعيدة عن حاجات فقراء اجلمهور األزرق،
بعدما سحبت يدها من كل املسؤوليات اإلنسانية اليت أوكلت
الطبية واملنح التعليمية
إليها على زمن «الرفيق» ،فغابت اخلدمات
ّ
وحتولت املؤسسات اخلريية اليت حتمل اسم
وكراتني اإلعاشة،
ّ
زوارها خائبني.
ترد
صنمية
مبان
إىل
«السيدة نازك»
ّ
ّ
ستطل «الست نازك» ،كالعادة عرب شاشة ،على
يف  14شباط،
مجهور رفيق احلريري يف مسجد حممد األمني لتقول «لزوجها احلبيب
متمسكة
ورفيق عمرها ودربها إنها ال تزال على عهدها له ،وستبقى
ّ
بإجناح مسرية إعادة البناء والنهوض ،وستواصل اجلهود مع كافة
يتمسك مببادئ احلق والعدل إىل أن ُتكشف هوية
احملبني وكل من
ّ
ّ
الذين استباحوا دماء شهيدنا الكبري» .وهي الكلمات اليت مل تعد
جتد صدى يف املناطق احملسوبة على مجهور تزداد شكواه يومًا بعد
آخر من «قلة اخلدمات» يف املؤسسات اليت ترعاها «الست» ،واليت
كانت مفتاحها إىل قلوب الناس.
يشكو هؤالء من «مؤسسات رعاية شكلية ،ومراكز طبية بات شغل
العاملني فيها الطلب من الزوار املراجعة الحقًا» .وحتى «البطاقات
اليت ّ
كنا نستفيد منها إلجراء فحوصات أو احلصول على مساعدات
حبة دواء» .والعتب
على
احلصول
يف
تنفع
د
تع
مل
عينية،
أو
مادية
ُ
ّ
ّ
«ختليها عن الشيخ سعد احلريري
األكرب على «السيدة نازك» ،هو
الذي حيمل وحده على كتفيه اجلمهور األزرق ،فيما تستنكف عن
تتعهد دومًا
االستثمار يف دعم مسرية الرئيس الراحل ،اليت
ّ
باحلفاظ عليها».
شتاء وجنوبي فرنسا صيفًا ،تقيم أرملة الرئيس الراحل
بني باريس
ً
مع دائرة ضيقة من األصدقاء ،من بينهن «أم مجال» ،زوجة نائب
خدام الذي أخرجته احلريري
الرئيس السوري السابق عبد احلليم ّ
بدعوى قضائية من قصر كان زوجها اشرتاه له .ال مستشارين
معروفني للسيدة وال مديرين ألعماهلا بعد وفاة املساعدة الشخصية
هلا رميا تقي الدين .وهي تلتقي دائما الرئيس الفرنسي السابق
جاك شرياك ،وتقيم أثناء وجودها يف العاصمة الفرنسية يف ّ
شقة،
ّ
تكلف
بعدما هجرت القصر الذي ورثته حلاجته اىل عملية صيانة
سبعة ماليني دوالر.
وتشغل نازك احلريري (حبسب املواقع التابعة لتيار املستقبل،
وعدد من املواقع األجنبية والعربية) العديد من املناصب .فهي
عضو جملس إدارة منتدب يف جمموعة البنك العربي ،إحدى أهم
الشركات املصرفية يف العامل العربي .كذلك ُع ّينت عضوًا يف
جملس إدارة بنك البحر املتوسط ــ لبنان ،إضافة إىل كونها عضو
جملس إدارة «جمموعة البحر املتوسط القابضة ــ لبنان» .وهي،
حبسب املواقع نفسها« ،تركز على األعمال اخلريية واإلنسانية،
خصوصًا تلك اليت تعنى بالفقراء واأليتام واألرامل ،من خالل
ترؤسها مؤسسة رفيق احلريري ،جممع نازك احلريري للرتبية اخلاصة
وجممع إمناء القدرات البشرية ،كما أنها عضو جملس أمناء مركز طب
األطفال ملكافحة السرطان ــ لبنان ،وعضو مجعية النهضة النسائية
اخلريية السعودية ،وعضو جملس أمناء مؤسسة التعاون ،ونائب
رئيس مركز الرعاية الدائمة بلبنان».
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أخبار

األمني العام ملنظمة التعاون تعيني احملامي ايلي حيدر سفريا ومستشارا
اإلسالمي يصل إىل العاصمة
خاصا لرئيس وزراء غينيا
االسرتالية كانبريا

معالي االمني العام إياد أمني مدني مع سعادة السفري
نبيل بن محمد آل صالح
وصل معالي األمني العام
ملنظمة التعاون اإلسالمي
إياد أمني مدني يوم األربعاء
من األسبوع الحالي إىل
العاصمة االسرتالية كانبريا
يف املحطة الثانية من الزيارة
الرسمية التي يقوم بها إىل
اسرتاليا .وكان يف استقبال
معاليه باملطار سفري خادم
الحرمني الشريفني لدى
أسرتاليا ونيوزيلندا نبيل
بن محمد آل صالح وعدد من
املسؤولني األسرتاليني.
وأوضح معالي األمني العام
إياد مدني أن الزيارة تأتي
يف إطار تعزيز التواصل
مع املسؤولني االسرتاليني
الثقافية
والفعاليات
ومؤسسات املجتمع املدني
واألكاديميني فضال عن زيارة
مراكز البحوث والدراسات
اإلسالمية يف عدد من
الجامعات االسرتالية.
وأضاف معالي األمني العام
يقول أن الزيارة تأتي كذلك
يف سياق الحرص على
تعزيز العالقات مع اسرتاليا
التي ترتبط بعالقة جيدة مع
منظمة التعاون اإلسالمي.
من جانبه ،رحب سفري خادم
الحرمني الشريفني لدى
أسرتاليا ونيوزيلندا بزيارة
معالي األمني العام ملنظمة
التعاون اإلسالمي والوفد
املرافق له ،مربزا أهمية
الزيارة يف تعزيز العالقات
مع املسؤولني واملجتمع
االسرتالي والتفاعل مع
الجاليات املسلمة فيها وإبراز
جهود املنظمة يف التعامل مع
القضايا والتحديات الراهنة
التي تضمن السلم واألمن

والوئام العام يف املنطقة
والعالم.
وسيقوم األمني العام مدني
خالل الزيارة بلقاء عدد من
املسؤولني االسرتاليني من
بينهم الحاكم االسرتالي
العام السري بيرت كوسغروف
ووزير العدل االسرتالي
مايكل كنان ،والوزيرة
املساعدة لشؤون التعددية
السيناتور
الحضارية
فريافانتي
كونسيتا
ويلث .كما سيلتقي يف
مدينة سيدني محطته
الثالثة الحاكم العام لوالية
نيوساوث ويلز وعدد من
املسؤولني والربملانيني وقادة
الجاليات املسلمة.
وكان االمني العام قد وصل
اىل ملبورن يوم السبت
املبعوث الخاص ألسرتاليا
لدى املنظمة السيد احمد
فاعور وحضر فعاليات يف
املتحف اإلسالمي األسرتالي
بملبورن الذي يـُعترب
املتحف اإلسالمي الوحيد
يف اسرتاليا والتي كانت
منظمة التعاون اإلسالمي
قد وضعت الحجر األساس
لبناء املتحف عام ،2012
الذي تم تدشينه الحقاً عام
.2014
كما القى مدني كلمة يف
يف مركز الدراسات العربية
واإلسالمية يف جامعة ديكن
بوالية ملبورن.
ويرافق األمني العام يف هذه
الزيارة الرسمية الدكتور عبد
السالم العبادي ،أمني مجمع
الفقه اإلسالمي الدولي،
ومسؤولون آخرون كبار من
األمانة العامة للمنظمة.

صدر عن وزارة الخارجية
املجتمعات
والتعاون مع
الدولية يف غينيا  -مديرية
املراسم الرسمية ما يلي  :بعد
املناقشات و تبادل مشاورات

مشرتكة مع الحكومة ورئيس
مجلس الوزراء واعتبارا
من هذا اآلن يعني املحامي
إيلي حيدر سفريا متجوال
ومسستشارا خاصا لرئيس

الوزراء يف مجاالت االقتصاد
واالستثمارات وعليه يبلغ
هذا القرار ويعترب ساري
املفعول فور صدوره يف وسائل
االعالم.

االحتفال بأبطال مجتمعنا والرتحيب باملواطنني الجدد
األسبوع املاضي كان لي شرف منح الجنسية لـ  30شخصا من  15دولة واالعرتاف باإلنجازات البارزة يف مجتمعنا
يف حفل توزيع الجوائز املحلية ومراسم املواطنة يف يوم اسرتاليا.
ومن أحد املعالم العديدة البارزة يف احتفاالتنا يف يوم أسرتاليا ،ان شهدت باراماتا بارك حشدا لم يسبق له مثيل
تجاوز الـ  60،000شخص.
وفازت السيدة جولي هيوز بلقب مواطنتنا لهذا العام .أسست جولي مبادرة «Remember Mike and Save
 »a Lifeبعد وفاة زوجها مايكل هيوز بسكتة قلبية مفاجئة يف عام .2013
وقد جمعت جولي بالفعل أكثر من  35،000دوالر لرتكيب أجهزة تنظيم ضربات القلب املنقذة للحياة يف مواقع رئيسية يف غرب سيدني ،وأنشأت
اآلن مؤسسة خريية مسجلة باسم  The Michael Hughes Foundationملواصلة عملها.
ومن بني الفائزين اآلخرين:
Community Project of the Year - One Billion Rising; Volunteer of the Year - Lindsay Johnson; Senior Citizen of the
Year - Enid Turbit; Young Citizen of the Year - Adam Manna; and Sportsperson of the Year - Nathan Craig.
مربوك لجميع الفائزين بالجوائز واملرشحني وترحيب حار جدا بجميع املواطنني الجديد.
لقراءة املزيد عن الجهود امللحوظة للفائزين بالجوائز زوروا.parracity.nsw.gov.au :

السنة القمرية الجديدة
نحن نستعد اآلن الحتفال مثري آخر يف مدينتنا  -هو السنة القمرية
الجديدة.
ستعود  Centenary Squareاىل الحياة مع العروض الحية ،والتنني
التقليدي ورقص األسد ،وأكشاك الطعام واأللعاب النارية يف وقت نرحب
بعام القرد يوم الجمعة  19شباط الساعة من  4،30بعد الظهر حتى الـ
 9،30ليال.
ستكون لدينا عروض خاصة تقدمها الفائزة بربنامج  X-Factorلعام
 ،Marlisa 2014اضافة اىل عروض حيل بهلوانية نارية ،وفرقة سيدني
.AiAiAi
سيكون هناك أيضا بعض املأكوالت التقليدية لالختيار من بينها مثل الزالبية
واألغذية يف الشارع اآلسيوي من  Tsuruو  Mama Linh’sوحلويات من محتفال بأبطال مجتمعنا ومرحبا باملواطنني الجدد :رئيس بلدية باراماتا بول غارارد
خرباء  Luxbiteللحلويات.
مع متلقي الجوائز املحلية بمناسبة يوم اسرتاليا
ملزيد من املعلومات زيارة .discoverparramatta.com/lny

Eat Street Vibes in Church Street
كان  Eat Streetمزدحما يوم السبت رغم رداءة الطقس مع اغالقه أمام
حركة املرور لسوق املصنوعات الحرفية واليدوية كجزء من «Eat Street
.»Vibes
وستقام األسواق كل يوم سبت من الساعة 10صباحا اىل الـ  3حتى 2
نيسان باستثناء  6شباط و  26آذار.
لتسهيل التنشيط سيتم إغالق  Church Streetامام حركة املرور يف
أيام السوق من الـ  7صباحا حتى  5من بعد الظهر ،بني Phillip and
 .Market Streetsالسوق املقبلة ستكون للمشغوالت اليدوية يوم عيد
الحب يف  13شباط .للمزيد من املعلومات زوروا parracity.nsw.gov.
.au/events

Lunar New Year preparations underway. PIC: L to R: The God of Fortune,
Master Ho of the Sydney Youth Dragon and Lion Dance Troupe, food writer and
presenter Melissa Leong, Curious George and Lord Mayor Cr Paul Garrard.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
«العسكرية» تنطق حبكمها يف أكرب ملفات «أحداث
طرابلس» يف  12اجلاري
مع انهاء احملكمة العسكرية الدائمة استجواب املتهمني يف اكرب ملف
من امللفات اليت انبثقت عن «احداث طرابلس» ،الذي يضم 40
ّ
«الصف االول» من «قادة احملاور» من باب التبانة وجبل
متهما من
حتدد الثاني عشر من اجلاري موعدا للنطق باحلكم يف
حمسن ،فقد ّ
هذه القضية ،ومن ابرز املتهمني فيها زياد علوكي وسعد املصري
وامحد وعمر ميقاتي ،فيما يالحق بالصورة الغيابية االمني العام
للحزب العربي الدميقراطي رفعت عيد.
وما مجعه قفص االتهام من «اعداء االمس» ،انسحب ايضا على
امجاع املتهمني من التنصل من التهم املوجهة اليهم حول مشاركتهم
يف تلك االحداث اليت اسفرت عن استشهاد عسكريني من اجليش
وقتل مواطنني.
فالكل ،من املوقوفني واملخلى سبيلهم الـ 23نفض يديه من
تلك االحداث ،وذهب البعض اىل تكرار «الزمة» التضحية بتسليم
انفسهم الجناح اخلطة االمنية يف طرابلس ،وهؤالء من فئة سعد
املصري وزياد علوكي .فاالول ،وبعد ان اختار «حتجيم نفسه»
قائال بانه «جمرد ولد امام علوكي» ،الذي ابدى ثقته بالقضاء.
واوضح ان اضراب املوقوفني يف سجن روميه عن الطعام بعد اخالء
سبيل ميشال مساحة جاء احتجاجا على عدم حماكمة اكثر من 1200
سجني سوري.
ّ
وشكل كالم علوكي مناسبة لرئيس احملكمة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم يف «الدفاع عن نفسه» من احلمالت اليت طالته مؤخرا
 ،موضحا ان مثة خلطًا بني احملكمة العسكرية والقضاء العسكري
اي ملف ،امنا لألسف
وقال :انا آخر شخص يصل لعندي امللفّ ،
فالتصويب كله على رئيس احملكمة» .وتوجه اىل املتهمني سائال:
اذا كان احد منكم يعترب نفسه مظلوما من قبل احملكمة فلريفع
يده».
واذا كان امحد سليم ميقاتي الذي بايع داعش يعترب اوالده ومنهم
املوقوف عمر من «اخللفاء الراشدين» فانه نسب هذا القول اىل
احد اصدقائه املصريني الذي كان يناديه بـ»ابو اخللفاء الراشدين»
ليوضح امام احملكمة قائال« :انا انسان حقري» ،انطالقا من عدم
جواز التشبه بـ»اخللفاء الراشدين» .
ما خص اجلرائم املالحق بها اشار ميقاتي اىل انه مل يكن قائد
جمموعة «امنا كنا حالة شعبية ودافعنا عن انفسنا يف حملة املنكوبني،
مسيسة».
وبعدها مل أقاتل ألني علمت انها حرب
ّ
وعلى الرغم من حجم التهم املساقة ضدهم ،فان اجللسة اتسمت
بنوع من «الطرافة» خصوصا على لسان املتهم حامت اجلنزرلي الذي
رأى بانه «ال يشكل خطرا على احد امنا االعالم كبرّ ني» واضاف «انا
ال اطلق النار سوى يف اهلواء ،فأمي حتب السالح».
وبني املتهمني ،برزت افادة احد السوريني بالل دبيبو الذي سبق
ّ
ويقلل
ان خدم يف اجليش السوري ضمن احلرس اجلمهوري ،ليعود
من مهامه بان افاد بانه كان يعمل «طباخا» يف مطعم القصر .وقال
ردا على سؤال« :ال عالقة لي برفعت عيد امنا هو ّ
ميثلين فسبق ان
ساعدني يف معاجلة ابنيت اليت اصيبت بيدها اثناء املعارك».

قتيل بإشكال يف اجلسرين والربانية
تطور إشكال وقع بني شبان من آل الصبقجي وآخرين من آل مراد،
يف منطقة اجلسرين والربانية يف طرابلس اىل اطالق نار ما ادى اىل
مقتل السوري امحد عبد الرمحن واصابة مخسة اخرين جبروح.
وحضرت وحدات من اجليش اىل مكان احلادث ،وضربت طوقا أمنيا
وأوقفت  6أشخاص والبحث جار عن آخرين ،فيما مت نقل اجلرحى
اىل املستشفيات للمعاجلة.

توقيف مطلوبني ومزوري مستندات سفر
أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  61مطلوبًا
جبرائم خمدرات ،سرقة واحتيال.
وأوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت ،ضمن نطاق مدينة
بريوت  15شخصًا من املطلوبني واملخالفني بينهم بنغالية بتهمة
السرقة.
كما حجزت دورياتها  39دراجة نارية و 8سيارات خمالفة.
وأوقفت مفرزة زحلة القضائية (ع .ع ،).مكتوم القيد وهو مطلوب
جبرم انتحال صفة أمنية تقضي حببسه سنة وشهر وغرامة مالية.
من جهتها ،أوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام
خالل اسبوع احد عشر شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل
عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية
وافريقية ،وشخصني جبرم تهريب وتسهيل دخول ومغادرة
األشخاص بطرق غري شرعية ،وثالثة اشخاص جبرم دخول البالد
خلسة.

قتيل و 4جرحى يف خالف عائلي ـ كهربائي يف طرابلس

أعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا ،عن «وقوع إشكال بني أفراد
عائلتني يف منطقة األسواق الداخلية طرابلس ،على خلفية متديد
أسالك كهربائية ،تطور اىل تبادل إطالق النار ،ما أدى إىل سقوط
قتيل وأربعة جرحى ،مجيعهم من التابعية السورية كانوا يف مكان
احلادث ،وعلى األثر ،تدخلت قوة من اجليش وفرضت طوقًا حول
بقعة االشتباك ،ونفذت عمليات دهم واسعة ،أسفرت عن توقيف
 39شخصًا لالشتباه مبشاركتهم يف إطالق النار ،وضبطت قاذف
آر بي جي مع  6قذائف عائدة له ،ورشيش ب ك س و 4بنادق
حربية نوع كالشينكوف ،وكمية من أسلحة الصيد والذخائر اخلفيفة
واملتوسطة ،وأجهزة االتصال واألعتدة العسكرية».
ولفتت أن «الوضع أعيد اىل طبيعته ،وتستمر قوى اجليش مبالحقة
باقي املشاركني يف احلادث ،لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء
املختص».

سوري كلِّف بعملية انتحارية ض ّد اجليش
ألقت خمابرات اجليش القبض على السوري عبداهلل بن هاوي يف
دير األمحر لالشتباه بانتمائه اىل اجلماعات اإلرهابية.
كما أوقفت السوري (أ.خ ).الرتباطه جبماعات إرهابية الذي
اعرتف ،حبسب بيان لألمن العام انه توىل نقل أسلحة وذخائر حربية
ومتفجرات اىل منطقة الشمال ،لصاحل إحدى اجملموعات اإلرهابية
اليت يرأسها (خ.إ ).الذي كلفه بتنفيذ عملية انتحارية بواسطة حزام
ناسف ضد اجليش اللبناني.

جلسة سرية بقضية قتل الضابط كحيل
عقدت احملكمة العسكرية الدائمة االثنني جلسة سرية يف جرمية قتل
املقدم يف اجليش ربيع كحيل يف  26متوز من العام املاضي يف
بدادون.
واستجوبت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم
املوقوف ايلي ضو املتهم بالتدخل جبرم القتل حبضور وكيله
احملامي رياض مطر .ورفعت احملكمة اجللسة اىل السادس عشر من
آذار املقبل لالستماع اىل افادة احد الشهود.
ويالحق بالصورة الغيابية يف هذه القضية املتهم هشام ضو.

االدعاء على مرشد ضاهر باالحتيال
ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم ،على املوقوف
مرشد ضاهر وعلى شركتيه ومخسة موظفني لديه جبرم االحتيال
وخمالفة قانون النقد والتسليف .واحال امللف مع املوقوف اىل
قاضي التحقيق االول يف جبل لبنان.

«الربازيلي» يف قبضة القوى األمنية
بعد تواريه عن االنظار اثر ختلفه عن سداد ديون مباليني الدوالرات،
متكنت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي من توقيف م .م.
( 28عاما) امللقب بـ»الربازيلي» ،والذي استحصل على مبالغ كبرية
من مودعني لديه لقاء فائدة كبرية ،من خالل قيامه منذ العام 2013
باملضاربة يف البورصة العاملية ،إذ مين خبسائر كبرية منذ بدء العام
 2016وتوارى عن االنظار.
وبالتحقيق معه ،اعرتف أنه توارى عن االنظار لتخلفه عن سداد
الديون ،على الرغم من حماولته االستحصال على االرباح من
البورصة من دون الوصول اىل النتيجة املرجوة .كما مت توقيف
م.م 29( .عاما) الذي كان برفقته واعرتف بدوره أنه أودع مبلغ 80
ألف دوالر مع االول وحرصا منه عليها رافقه بتنقالته.
وأودع املوقوفان واملضبوطات مفرزة صيدا القضائية يف وحدة
الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما.

 9عمليات سلب ونشل يف املنت الشمالي «والغنائم» أموال
وشيكات و ..ملبوسات
ّ
سجلت يف الساعات املاضية سلسلة من حوادث السلب املسلح
والنشل يف عدد من املناطق« ،ابطاهلا» يف معظمهم من سائقي
الدراجات النارية .وقد «غنموا» من هذه العمليات ما يقارب الثالثني
مليون لرية «نقدًا» وثالثني شيكًا مصرفيًا فض ًال عن ملبوسات تفوق
قيمتها األربعني ألف دوالر.
وقد متكن الفاعلون يف العمليات التسع «الناجحة» اليت كان مسرحها
يف معظمها املنت الشمالي ،من الفرار.
ففي حملة الكوال  -موقف الباصات استقل ف.م.ر .سيارة حتمل
لوحة عمومية اىل جانب ثالثة من الركاب بقصد الوصول اىل حملة
الناعمة .وبعد ان ساروا به مسافة كيلومرتين تقريبًا أوقف السائق
السيارة اىل جانب الطريق ورفع احد الركاب سالحًا يف وجهه واآلخر
سكينًا وسلباه بعد تهديده بالقتل او الذبح مبلغ  950ألف لرية

لبنانية كانت حبوزته .ثم دفعا به من الباب اخللفي اىل خارج
السيارة.
ويف حملة الزلقا تعرض م.ي.ح .للنشل من قبل شخصني كانا
على منت دراجة نارية صغرية احلجم ومتكنا من سلب حمفظته بعد
حماولة خنقه .وذكر ان احملفظة حتوي مبلغ مليون ومئة وعشرين
الف لرية لبنانية.
كما أقدم جمهوالن يف حملة عمارة شلهوب-الزلقا على اعرتاض
سبيل ا.ف.س .وأقدم أحدهما على نشل حقيبتها اليت حتوي على
ما ذكرت مبلغ  450الف لرية لبنانية.
ويف سد البوشرية شارع العسيلي أقدم جمهوالن على منت دراجة
نارية صغرية احلجم على سلب ل.ط.ب .بقوة السالح حقيبتها
اليت ذكرت انها حتوي على مبلغ  150الف لرية لبنانية واوراقها
اخلاصة.
ويف الطيونة سلب جمهوالن على منت دراجة نارية صغرية احلجم
السائق ع.س.ع .مبلغ  90الف لرية كانت حبوزته بعد أن صعدا
بسيارته ملسافة قريبة وأجرباه على التوقف ليفرا من السيارة.
ويف حملة املارينا  -الضبيه اقدم جمهوالن على منت دراجة نارية
على اعرتاض ن.ا.م .ونشالها حقيبتها وحتوي على ما ذكرت مبلغ
 250الف لرية.
ويف حملة الدكوانة  -شارع تكساس أقدم جمهوالن على اعرتاض
سبيل سيدة ونشالها مبلغ  200الف لرية لبنانية ومستنداتها.
ويف بعبدا بالقرب من مطرانية الكلدان اعرتض جمهوالن س.ا.م.
وسلباه حقيبة قال انها حتوي مبلغ  25مليون لرية نقدًا وفواتري
للكهرباء وثالثني شيكًا ،وفرا على منت دراجة نارية.
كما سرق جمهولون من داخل حمل ل.ج .ن .املعد لبيع االلبسة
اجلاهزة يف اجلديدة قرب سنرتال اهلاتف ملبوسات جاهزة وأغراضًا
من الكريستال قدر مثنها مبا يزيد على  40الف دوالر امريكي .وقد
حضرت االدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات وبدأت التحقيقات
بناء إلشارة القضاء.
ملعرفة الفاعلني ً

..وعصابتان يف املنت اجلنوبي وبريوت بقبضة القوى
األمنية
بعد ان كثرت يف اآلونة األخرية بعض اعمال السرقة من داخل
السيارات ونشل املارة من قبل شخص جمهول اهلوية على منت
دراجة نارية يف مناطق :احلازمية ،فرن الشباك وعني الرمانة،
متكنت مفرزة بعبدا القضائية من توقيف ع.ح 27(.عاما) بعد مداهمة
منزله يف حملة الشياح.
وبالتحقيق معه اعرتف بارتكابه العديد من عمليات النشل يف املناطق
املذكورة وهو مطلوب للقضاء مبوجب بالغ حبث وحتر جبرم نشل.
وعممت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي صورته وطلبت من
ّ
الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه ،احلضور إىل مركز مفرزة
بعبدا القضائية ،الكائن يف سراي بعبدا ،أو االتصال على أحد
األرقام  05/921115 :ـ  05/922173الختاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة.
من جهتها ،متكنت دورية من مفرزة إستقصاء بريوت من توقيف
ح.ع 28(.عاما) والفلسطيين م .س 20(.عاما) يف حملة كورنيش
الرملة البيضاء ،املطلوبني جبرائم سلب ونشل بقوة السالح يف
بريوت وضواحيها،
ويتعاطيان حشيشة الكيف ،وقد تعرف عليهما أحد األشخاص من
الذين وقعوا ضحيتهما واختذ حبقهما صفة اإلدعاء الشخصي.
وتعرفوا عليهما
وطلبت املديرية من الذين وقعوا ضحية أعماهلما
ّ
احلضور إىل مركز فصيلة الرملة البيضاء الكائن يف حملة األونيسكو
او االتصال على الرقم ،01/790714 :الختاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة.

ضبط متفجرات وخمدرات بدهم حارة الربانية يف
التبانة
دهمت قوة من اجليش ،يف إطار متابعة مالحقة املشاركني يف
احلادث الذي حصل االثنني يف مدينة طرابلس ،عددا من املنازل
املشبوهة يف حملة احلارة الربانية  -باب التبانة ،حيث ضبطت داخل
أحدها كمية من املواد اخلاصة لتصنيع املتفجرات زنة  6كيوغرامات
وعبوة يدوية زنة نصف كلغ ،وبندقية حربية وقنبلة يدوية ،وكمية
من الذخائر اخلفيفة ،باإلضافة إىل  9كامريات مراقبة وعددا من
أجهزة االتصال ،وأعتدة عسكرية متنوعة ،وكمية من احلبوب املخدرة
وحشيشة الكيف.ومت تسليم املضبوطات اىل املرجع املختص إلجراء
الالزم وبوشر التحقيق.

ضربها والد زوجها فادّعت عليه
ادعت ر .دياب على والد زوجها م .زكريا فراشة جبرم التعرض هلا
بالضرب وااليذاء داخل منزهلا الزوجي الكائن يف حملة الرحيانية يف
العبدة.وقد باشرت القوى االمنية حتقيقاتها يف الشكوى.
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مناسبات

النائب جهاد ديب :على الرئيس اللبناني املقبل
ان يكون منزها ،قويا بفكره وشخصيته
النائب منطقة الكمبا جهاد علي
ديب ممثل الجميع وصوت الجميع
يف برملان الوالية نيو ساوث ويلز
 ..أسرتالي من أصل لبناني (من
طرابلس شمال لبنان) معروف جيداً
من قبل أبناء الجالية اللبنانية يف
منطقته كونه كان املدير األسبق
ملدرسة بانشبول التي يؤمها عدد
كبري من أبناء الجالية .يسجل تاريخه
بأنه أول نائب مسلم يدخل الربملان
عن والية نيو ساوث ويلز .اسرتاليا
بلد ال تعرف الطوائف واملذاهب وال
العنصرية ...أسرتاليا بلد اإلنسان
واإلنسانية...
يف سؤال وجهتهُ لسعادة النائب
جهاد ديب عن ما رأيه بوطنه االم
لبنان من دون رئيس للجمهورية
وماهي صفات الرئيس املقبل التي
يتمناها؟ أجاب بأنه ليس له اطالع
واسع على شأن السياسي يف
لبنان ،ولكن لبنان يحتاج رئيساً
منزّها بكل معاني الكلمة ال يسعى
ماض يخجل
ملركز يحتاجه ليشرعن ٍ
منه وال ليبني ثروة ووراثة عائلية
وال للحفاظ على إستمرارية وراثة
عائلية!
لبنان يحتاج رئيساً منزّهاً ،قوياً
بفكره وشخصيته ونظافة ك ّفه
وصالبة إرادته وقدرته على تحقيق
ما يخطط لتحقيقه مما يبدو من
املستحيالت ،حيث ال تجري الرياح
دائماً بما تشتهي السفن!
رئيس قوي برجاحة عقله وعلمه
وخربته وعالقاته الدولية ومعرفته

نايف علوان يرافق القديس مارون اىل اوسرتاليا

الناشطة كوليت اسكندر سركيس مع النائب جهاد ديب يف مكتبه
بخفاياها ومنطقها ونقاط تحريك
مشاعرها وأخذ مصالحها بعني
اإلعتبار إلفادتها واإلستفادة منها..
رئيس كربياؤه الوطنية واملبدئية
من شموخ أرزنا وجبالنا ،وتواضعه
وزهده من تواضع العظام وزهد
النسـّاك الذين بنوا شرف لبنان
قبل أن يولد لبنان الصغري ولبنان
الكبري الذي لم تكرب سوى مصائبه!
وأعطى النائب ديب مث ً
ال :على أب
العائلية الصالح ان يعرف كيف
يوجه ويدير وأوالده على االعمال
والرتبية الصالحة وكيف يبذل معظم

وقته على تنشئتهم ووضعهم يف
مسار الصحيح من القيم الحسنة
والصفات الحميدة ،وان يكون قياديا
من الطراز األول ويعطي فرص
عمل ألبناء وطنه لكي يوقفهم عن
التفكري بالهجرة اىل بالد االغرتاب
الن وطننا هو ثروتنا الحقيقة ومن
حق الشعب ان يعيش بسالم وأمان
وان شعب لبنان شعب كريم وذو
أخالق عالية ويحب الحياة..
كان اللقاء رائعاً ومميزاً ...
(كوليت إسكندر سركيس)

بمناسبة عيد مار مارون،
النحات اللبناني العاملي نايف
علوان يف اوسرتاليا إلزاحة
الستار ويضع ملساته النهائية
عن اخر أعماله الفنية ،من
صخر لبنان ،تمثال للقديس
مارون سريتفع على مدخل
كاتدرائية مار مارون يف
ريدفن  -اوسرتاليا.

اإلعالميان الهام حافظ
وبادرو الحجة كان لهما
الحق الحصري للقاء إذاعي
مميز مع النحات اللبناني
والعاملي نايف علوان الذي
يحول صخر لبنان تحفاً فنية
مقدسة يف العالم.
سيبث هذا اللقاء مباشرة
عرب أثري راديو 2me

 Australiaنهار الجمعة
ابتدا ًء من الخامسة بعد
الظهر .كونوا على السمع.
مالحظة :يمكنكم مشاهدة
فيديو عن املقابلة وبداخله
صور حصرية لتمثال القديس
مارون الذي سيتم تدشينه
يف قداس احتفالي كبري ليلة
العيد  ٩شباط يف ريدفن.

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة
طوني شالال وأوالده
أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على
أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77

منقوشة ع الصاج

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Tel; 9709 3002

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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كتابات

روح الفــراغ
ترشيح الرئيس احلريري للنائب
سليمان فرجنية بكل ما ميثله فرجنية
بدا،
وعالقته اإلقليمية واحمللية
لفرتة ،أن ازمة الفراغ الرئاسي
وتوابعها اىل خوامتها السعيدة ،ولكن
يف لبنان النهايات املرجتاة قد تكون
بدايات مأساوية ُيبدع اللبنانيون
يف اخراجها يف حلظات تارخيية
مفصلية كاليت منر بها حاليًا ،وقد
ُتبلي القيادات اللبنانية اليت حتاول
جاهدة تصوير نفسها من سيخرج
األرانب من كم قميصه إبالءًا حسنًا
يف اإلداء ،وهذا ما حصل بالفعل
عندما أقدم الدكتورمسري جعجع على
ترشيح العماد ميشال عون خصمه
التأرخيي ،وكأنه يريد أن يقول
أن اخلارج واسرتاتيجيته أصبحت
ليظهر العكس
فع ًال خارج احلدود َ
متامًا ،حيث اإلرتباط بني الفراغ
وتلك االسرتاتيجية متالزم من اجل
مترير أهداف مل يتأخر مسري جعجع
يف إظهارها ،وأهمها اإلستهداف
لفريق من اللبنانيني رغم حرصه
على إظهار العكس ،حيث دعى حزب
اهلل اىل النزول اىل اجمللس النيابي
إلنتخاب من ميثل أكرب كتلة برملانية
مسيحية واألكثر شعبية ،اي االكثر
متثي ًال وكأننا يف لبنان نتقدم على
سويسرا اليت منين النفس بأن يكون
لبنان مثلها ،حيث نردد دائمًا ان
لبنان سويسرا الشرق!
ّ
دقت أجراس الكنائس يف
فجأة
بيت الكتائب على نفس املنوال
ّ
دقت به يف معراب عندما
الذي
أعلن احلريري ترشيح فرجنية ،ويعلن
رئيس احلزب سامي اجلميل أنه ضد
انتخاب رئيس من  8آذارال أصلي
وال تايواني.
األقوياء كما
املوارنة األربعة
تعهدوا كما
يسمون أنفسهم ،كانوا
ّ
هو معلوم باإلنسحاب ملن ميلك أكرب
احلظوظ واحليثية للوصول اىل بعبدا،
تعهدوا به
وها هم ينقلبون على ما
ّ
أنفسهم ،وكل واحد يضع املالمة
على اآلخر يف التعطيل وخري دليل
السجال الدائر حاليًا بني حلفاء األمس
وخصوم اليوم وكأنهم يريدون تبليغ
اللبنانيني انهم حريصون على روح
الفراغ.
ّ
املتهم الرئيسي بالتعطيل ومنع مأل
الفراغ يف قصربعبدا  ،هو حزب اهلل
حسب االدبيات السياسية لقوى 14
آذار ،حيث يعرف القاصي والداني
أن حرب الرتشيحات حللفائه ما هي
إال نوع من اإلستهداف السياسي
للحزب  ،يرتافق مع اإلستهداف
املالي الذي تقوده الواليات املتحدة
األمريكية حاليًا واالستهداف االعالمي
حيث رصدت  600مليون دوالر هلذا
الغرض حسبما قال سفريها السابق
يف لبنان جيفري فيلتمان ،وهو
امتداد للحرب على احلزب املستمرة
منذ العام  1993مرورًا بالعام 1996
حتى العام  2006وقبلها عرب القرار
األممي  .1559احلزب إلتزم الصمت
اىل ان خرج السيد حسن نصراهلل
وحسمها يف اطاللته األخرية يف
 2016/01/29واعلن أن لدى احلزب
التزام اخالقي وسياسي بدعم
ترشيح العماد عون ودعى ملزيد من
احلوار ،وبالنسبة اىل الوزير السابق
سليمان فرجنية أعترب نصراهلل فرجنية
حليف قديم وصديق عزيز والثقة
بينهما قوية واملودة قدمية ووصفه

بأنه نور عينيه.
واملهم ،ما أعلنه نصراهلل أن املشهد
السياسي حتى هذه اللحظة هو
عبارة عن ربح سياسي كبري لفريقه
السياسي اي  8آذار  ،فهذا املشهد
يقول أنه مل يعد هناك رئيس من 14
آذار وأن الرئيس من  8آذار.
هنا يتبادر اىل الذهن السؤال التالي،
أمل يكن يدري السيد نصراهلل أن
ما قاله عن الربح السياسي الكبري
لفريقه سيشكل مأخذًا عليه لعدم
انتخاب رئيس؟ وهذا ما حدث عندما
ّ
علق مسري جعجع ووليد جنبالط على
أقول نصراهلل!
بالطبع نصراهلل يدرك جيدًا ذلك
كما يدرك أبعاد الرتشيحات ،لذلك
أعلن أن ما يدعو إليه هواملزيد من
احلوار والتواصل والنقاش وعدم
اإلستعجال و جيب ان نسعى مجيعًا
لتفاهم حقيقي ورئيس حيظى بأكرب
نسبة من التأييد ليستطيع إدارة
البالد واملساعدة يف مواجهة البلد
للتحديات القائمة ،فماذا يقصد
السيد نصراهلل بالتفاهم احلقيقي؟
نقول نصراهلل ما مل
ال نستطيع ان
ّ
يقله ،لكن يف قراءته هذا التفاهم
ملواجهة التحديات تكمن اإلجابة عن
السؤال األول حيث لدى السيد
نصراهلل من املعطيات ما يقدر أن
جينبه الدخول يف السجال السياسي
التبسيطي والشعبوي ملن حياول
اإليقاع بني حلفائه ولذلك توجه
ليس اىل القياديني يف تيار املردة
والتيار الوطين احلر وحسب ،ال بل
اىل القواعد الشعبية.
أخريًا ،ويف معرض نفيه لدور ايران
يف تعطيل انتخاب الرئيس يف لبنان،
دعى السيد نصراهلل اللبنانني اىل عدم
انتظار الوضع اإلقليمي والذهاب اىل
احلوار الداخلي  ،مضيفًا كلما انتظرمت
املعطى الدولي واإلقليمي هذا ليس
من مصلحتكم… وبهذا يكون السيد
نصراهلل أجاب مرة أخرى عن السؤال
األول ،وعن ربط وارتباط من ّ
رشح
حلفاءه باملشاريع اإلقليمية ،وما
يدور يف سوريا خصوصًا واملنطقة
بشكل عام ،والشواهد على ذلك
كثرية منذ ما عرف بثورة األرز اليت
انطلقت بعد اغتيال الرئيس رفيق
احلريري وخروج سوريا من لبنان،
واليت قادها من حتوم حوهلم شبهات
الفساد واإلستزالم للسوري قبل
اإلنقالب على سوريا ،ولتقديم أوراق
يروج ملشروع
اعتماد لدي من كان ّ
الشرق األوسط اجلديد؟ وهنا موقف
نصراهلل واضح بعكس موقف جعجع
الذي خيفي مناورة سياسية بغض
النظر عن موضوع املصاحلة واعالن
معراب الذي نتمنى ان ينسحب على
مجيع اللبنانيني بعيدًا عن احلرتقات
اليت جييدها معشر الزعماء اللبنانيني
االقليميني
ملشغليهم
وخدمة
والدوليني.
ال شك أن السيد نصراهلل غيور على
املصلحة اللبنانية ،ويبقى السؤال
هل ستتالقى األيادي من أجل
احلوار احلقيقي ومالقات نصراهلل
يف خطابه التصاحلي ومحاية البلد،
الغارق ليس يف الفراغ فقط ،بل
يف الزبالة أجلكم اهلل؟
عباس علي مراد
سدني اسرتاليا
Email:abbasmorad@hotmail.com

قالت :أنا ال أزال هنا ..وفين ال يزال يزهو
عادلة فاضل ..تتحدى الشلل وتقيم معرضها حبا باحلياة
عبد الجبار العتابي
من بغداد :ترقرقت الدموع يف عيون
البعض وهو ينظر اىل لوحات الفنانة
التشكيلية العراقية (عادلة فاضل) اليت
امساها البعض (بطلة املشهد) كونها
معاقة واستطاعت ان تتحدى لرتسم ما
يبهج القلب ويزرع االمل.
افتتح على قاعة عشتار يف وزارة
الثقافة والسياحة املعرض الشخصي
السادس للفنانة عادلة فاضل والذي
محل عنوان (حياة ،فن ،حتدي) ،وقد
عانت من املرض واالمل والشلل الذي
اصاب نصفها االمين فارهقها وعطل
يدها اليمنى املهمة لديها فلم تتمكن
من ممارسة الرسم ملدة طويلة  ،لتجد
نفسها مضطرة على تدريب وتأهيل
يدها اليسرى لتكون هي االكثر نشاطا
وتتحدى الصعوبات الصحية اليت تعاني
منها  ،واكد العديد ممن حضروا املعرض
انه محل رسالة ان الصعوبات ال ميكنها
ان تعيق االنسان عن حتقيق طموحاته
ورغباته وان املعاناة من املمكن ان تقهر
املستحيل  ،فيما كانت بعض العيون
تدمع بشكل عفوي حزنا على حالة الفنانة
اليت حتدت الظروف او افتخارا بها كونها
مل ترتك الشلل يسلبها موهبتها وحبها
للفن
ضم  40لوحة من مرحلتني ،مرحلة قبل
املرض وبعده ،تناولت اهلوية العراقية
بتفاصيل تراثية ومعاصرة ،فيما كانت
تردد بثقة كلماتها (أنا ال أزال هنا ..
وفين ال يزال يزهو )

المعة طالباني :يا له من انتصار

فقد اكدت الفنانة المعة طالباني ان هذا
املعرض يؤكد ان اجلمال اقوى من كل
شيء ،وقالت  :من الزيت اىل االكريلك
 ،الفن يتغلب على الصعاب ،والفنان
احلقيقي دوما سيجد الطريق اىل التعبري
ونثر اجلمال من حوله.
واضافت :واجهت الفنانة عادلة فاضل
املرض الذي افقدها يدها اليمنى
ورسالتها الفنية فتحدت الواقع اجلديد
وما يكتنفه من يأس واحباط ،ونهضت
بيدها اليسرى لتتلمس فرشاة مل
تعتاد عليها فأحكمت قبضتها لترتاشق
هذه الفرشاة بني اطياف اللون ولتبدأ
هذه االلوان مشوارها من القارورة اىل
القماش ،وهناك على قطعة قماش بيضاء
عادت عادلة لتخلق عاملها من جديد بروح
جديدة واسلوب متجدد وباصرار وحتدي
لتقول للمرض واليأس (كال  ..أنا ال
أزال هنا  ..وفين ال يزال يزهو ) .
وتابعت  :قصة عادلة فاضل قد تكون
قصة العراق العليل او هكذا نتمنى من
خالل لوحاتها  ،لنا ان نرى ان االمل
لن خيبو وان حب احلياة واجلمال اقوى
من كل شيء  .وختمت بالقول  :هذه
اللوحات كانت لتبقى مساحات قاحلة من
البياض الباهت لوال قدرة االنسان على
جتاوز احملن،ولكنها امست جنات غناء من
اللون والروح يف يد املبدعة عالية  ..يا

له من انتصار .زينل الركابي:
من جانبها قالت الفنانة زينب الركابي:
سعادتي غامرة عندما ارسلت لي الفنانه
عادلة فاضل اعماهلا على قر صCD
لالطالع عليها و تصميم فولدر معرضها
الشخصي اخلامس  ،..وقد تشرفت
بان اكون واحدة من الذين شجعوها و
ساندوها يف صراعها لتحقيق احللم الذي
يشغلها  .واضافت  :وجدت االصرار
و التحدي يف هذه اللوحات اليت هزمتة

بها املرض وانتصرت على احلزن و االمل
 ،ارى يف اعماهلا التجريدية التعبريية
الكثري من االمل من خالل اختياراتها
لرمزية اللونية تقر من خالهلا برؤية
(موندريان ) بوجود ثالثة الوان اساسية
(االصفر – االزرق – االمحر) االمحر داللة
احلب و احلياة واالزرق ويعين لون
السماء الصافية واللون االصفر وهو لون
الشمس هلذه اراها تقصد بداية حياة
جديد واالمل املتجدد مع شروق الشمس
وهي بهذه زرعت فينا مجيعا صورة من
صور الشجاعة و القوة و االمل .
واضافت :لقد دربت الفنانة نفسها
وحررت اللوحة من كل معاناتها متوصلة
اىل اسلوب يتيح للفنانة املزيد من احلرية
لاليفاء حباجاتها النفسية لتنسج من خالل
لوحاتها احلياة و االمل فقد استخدمت
ايضا االخضر الذي يرمز للتجدد و للربيع.
وتابعت  :مل يكن هلذا التجربة ان تتحول
اىل معرض بهذا القدر من اجلمال لو مل
يكن مرتبطا بقدرة الفنانة االبداعية .

فهد الصكر  :بكيت بصدق

اما الفنان والناقد التشكيلي فهد الصكر
فقد كفكف دموعه وقال  :وأنت مكبل
باحلزن يا عراق ،متى يطلق سراحك
؟؟ ،اليوم وجدتك يف الوان أمرأة
،وال كل النساء هي الفنانة « عادلة
فاضل «،غادرت وجعها لرتمسك بهيا
،عرسا،وأنت أحلى ،دونك يا عراق،
ال مجال وال تاريخ ،وأنت بهاء وجع ال
يبارحنا وحنن قسوة أوجاع وهموم دونتك
« عادلة « هوية وأنتماء لتنتصر بك
واضاف :كانت مدوناتها  ،بل لوحاتها
تصدق لون فرشاتها بيد ال تنميت وهي
وجع مغادر جسدها  ،القول على فعل
« حتديها « هو املعنى يف ظل معرضها
وهو يتماثل يف مشهد تشكيلي عراقي
بأمتياز ،هذا ما عندي وأنا أبكي صدق

قاسم العزاوي :تجربة زاخرة بالتحدي

اىل ذلك اكد الناقد التشكيلي قاسم
العزاوي  ،وقال :جتربة الفنانة عادلة
فاضل تعود اىل الستينيات  ،وهي
زاخرة بالعطاء والتحدي الذي يتوقف
عندها املتفرج خاصة اذا ما عرف ظروفها
الصحية .
واضاف :يف معرضها الشامل عرضت
الفنانة بعض أعماهلا الزيتية اليت تعود
اىل الفرتة األوىل من مسريتها واليت
تناولت فيها األسلوب البغدادي كوجوه
وأمكنة وأشخاص باختزاالت لونية وخطية
خمتلفة وأيضا حماكية للتجارب األخرى
يف هذا اجملال لكن يف املرحلة األخرية
بعد مرضها وتوقف يدها اليمنى جاءت
أعماهلا املنفذة مبادة االكريلك خمتلقة يف
األسلوب والرؤى من جتريدية وانطباعية
وتعبريية حمققة عنوان معرضها بصناعة
اجلمال واحلياة متحدية مرضها والصعوبات
اليت واجهتها طوال سنوات طويلة وقد
اكدت ان االنسان قادر على يهزم
املستحيل ويتفوق على معاناته.

*عادلة فاضل  :قاومت املرض
وتحديت املستحيل

من جهتها اكدت الفنانة عادلة فاضل
انها بارادتها واميانها متكنت من النجاح ،
وقالت  :بدأت الرسم يف ستينيات القرن
املاضي وكان همي االرتقاء ملستوى
الفن العراقي يف تلك احلقبة اليت تعد
من بدايات العصر الذهيب للفن احلديث
ووجود العمالقة من الفنانني الذين توجوا

الساحة العراقية ببصمة مميزة وتسابق
الكل لتثبيت هوية الفن العراقي .
واضافت  :لقد شدني الرتاث العراقي
مبا حيمله من دفق للروحية العراقية
االصيلة باسلوب تعبريي زاخر بتفاصيل
املفردات العراقية االصيلة من القباب
االسالمية واالهلة والشناشيل واالزقة
التقليدية والشمس والنخلة االشورية
واحلمامة والوجوه السومرية اجلميلة كما
احللي الرتاثية اليت تستعملها املرأة وقد
كان احملور اجلوهري للعمل الفين هي
املرأة الشرقية وبطرح يدور حول احلب
والسالم يف بلدي ومبساحات لونية
نظيفة وبتفاصيل دقيقة تصل مبوازاة
املنمنمات الشرقية وهكذا استمرت
حياتي مع الفن .
وتابعت :ولكن يبدو ان احلال ال يدوم
كما عهدنا به مع تكرار االحداث احملزنة
والعواصف اليت احاطت بالعراق اليت
عشتها وكان من اثرها انين تركت الرسم
مضطرة قبل اربع سنوات وذلك لسوء
حاليت الصحية وقد اصبت جبلطة دماغية
تسببت يف شلل اجلهة اليمنى من جسدي
وقد ادى هذا اىل توقف حركت واعمالي
ومن ضمن الرسم خاصة يدي اليمنى
اليت كنت ارسم بها فشعرت انين ال
استطيع التواصل مع احلياة ،ولكن حليب
للفن ورغبيت العارمة للعودة والتحدي
ومقاومة املرض حفزني للعمل مرة اخرى
وحاولت الرسم باليد اليسرى وباسلوب
ما كنت اعمل به وتركت االلوان الزيتية
وبدأت التجريب بالوان االكريلك لسهولة
استعماهلا .
واضافت ايضا :كنت متخوفة من من
عدم جناح هذه التجربة فبأت الرسم
بشكل عشوائي فظهرت عندي نتائج
طيبة رضيت عنها بعض الشيء  ،شعرت
بالتفاؤل واالمل بتحقيقي ما اصريت
عليه بارادتي وامياني ،وال انكر فضل
من ساندني وشد ازري واخص بالذكر
الفنانة الرقية المعة طالباني اليت هيأت
لي كل مستلزمات العودة وكذلك الفنانة
نادية فليح .
يذكر إن الفنانة عادلة فاضل خرجية معهد
الفنون اجلميلة عام  1965وهي عضو يف
نقابة الفنانني العراقيني وعضو مجعية
التشكيليني العراقيني شاركت يف العديد
من املعارض احمللية وخارج العراق أيضا
ركزت يف لوحاتها على املرأة الشرقية
واحلب والسالم والرتاث البغدادي
والقبب واألهلة اإلسالمية والشناشيل
والشمس والنخلة األشورية ،حصلت على
العديد من الشهادات التقديرية من قبل
املؤسسات احلكومية ومن قبل منظمات
اجملتمع املدني .
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Shen Yun Heralds
the Beginning of a New Era
EPOCH TIMES

S

AN JOSE, Calif.—Few
experiences in life can
claim to touch the very core
of one’s being. For sisters Lynn
Pentz and Rene Besold, Shen
Yun did just that.
“It speaks to the highest in
us. Here is the heart and the soul
being uplifted in the art. It’s exquisite. Just a magnificent piece
of art,” said Ms. Pentz, wearing a
regal black coat ornately detailed
with a golden Chinese dragon.
Ms. Pentz, who called the
performance “deeply inspiring,”
finally secured the ticket as a
Christmas gift from her sister
Rene, after wanting to see Shen
Yun for years.
“Shen Yun is a beautiful
transformational experience,”
she said. “It’s a cross-cultural
journey into not only Chinese
history and spiritual tradition,

but it’s also an opportunity to
just take a deep breath and have
your soul fed by the highest form
of art … also just the uplifting of
the music and the beauty of the
dance and the costumes, and the
moving imagery in the background.”
This is no small praise from
an event producer who was
behind such globally recognized
events as Hands Across America
and Live Aid.
Rene Besold, Ms. Pentz’s
equally vibrant sister and a
former director of human resources and training, echoed the
sentiment.
“With the sights and the
sounds, and the texture and the
color, that incredible orchestra,
and the movement, the flow of
the dancing, and the precision of
everything—you did not see that

From left: Rene Besold, Lynn Pentz

on a flat screen,
you felt it,” Ms.
Besold said.
“It went into
your heart, into your
soul.”
“It was deep and profound. It is really a remarkable
experience. It’s an experience, it’s
not a show. I have to say, that’s
probably the finest overall performance in its totality that I’ve
ever seen, bar none”, she said.

“

These dimensions
are real.

-Lynn Pentz

To Lynn Pentz, the divine
worlds depicted in Shen Yun are
not just the stuff of imagination.
“For me it’s real,” she said. “It’s
a fascinating thing, and quite
honestly, I think that the grace
of the divine can take whatever
form you recognize.”
As a person with a keen sense
of spirituality, and blessed with
experiences beyond the norm,
Ms. Pentz’s take on the heavenly
realms depicted on stage may be
different from some of her fellow
theatergoers.
“For those whose third eye

“So inspiring. I think
I may have found some
ideas for the next Avatar
movie.”
— Robert Stromberg, Academy
Award–winning production
designer

is open,” she said,
“these dimensions
are real, depicted in actual physical reality. This is not
just some myth. This is not some
theatrical experience.”
Many cultures believe in the
ability to see beyond the physical
world.
“It gives people an opportunity to see the dimensions of
heaven, not just as a symbolic
representation, which most people would think, but it’s literally
what people experience with
an open third eye and an open
heart and a connection with the
soul,” Ms. Pentz said.
“This is a real representation
of what real power is … as you
develop your life force, you
purify and you embody virtues,
and real power comes to you.
Both in terms of consciousness
and in terms of grace, and in
terms of your ability to impact
the physical world. Hopefully, to
uplift it,” she said.

“Demonstrating the
highest realm in arts,
Shen Yun inspires the
performing arts world.”
— Chi Cao, lead actor in Mao’s
Last Dancer & principal dancer
with Birmingham Royal Ballet

“I am completely
enchanted.”
— HRH Princess Michael of Kent

Experience a Divine Culture

ShenYun.com
Presenter: Falun Dafa Association of Australia Inc

ALL-NEW 2016 SHOW
WITH LIVE ORCHESTRA
TICKETS ON SALE NOW! GET THE BEST SEATS!

A Grand Production Takes You On An Unforgettable Adventure
Sydney Lyric Theatre 8-13 Mar
Ticketmaster: 1300 795 267 | ticketmaster.com.au

Pirrama Road, Pyrmont NSW

Presenter Ticketing: (02) 8988 5611 | Info@fdnsw.org | webticketcenter.com/sydney (Eng/Ch)

PERTH 30 Jan-6 Feb

ADELAIDE 9 Feb

MELBOURNE 20-24 Feb

BRISBANE 26-28 Feb

TOOWOOMBA 2 March

GOLD COAST 4-5 Mar

The Regal Theatre
ticketek.com.au 1300 795 012

Festival Theatre
bass.net.au 13 12 46

State Theatre 1300 182 183
Ticketmaster.com.au

Lyric Theatre
qpac.com.au 136 246

Empire Theatre 1300 655 299
empiretheatre.com.au

The Arts Centre Gold Coast
07HOT
5588LINE:
400002 8988 5611
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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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Melbourne

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
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 :

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

مطعم جبل لبنان
يقدم لزبائنه
الكرام أشهى األطباق
اللبنانية..
نظافة تامة  ..خدمة
سريعة ..جلسة
مرحية ..معاملة
ودودة ..خربة طويلة

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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World Lebanese Cultural Union
State of Victoria
جلنة ملكة مجال املغرتبني اللبنانيني لعام 2016

جهاز جديد يُزرَع أسفل الظهر
للتخفيف من آالمه املزمنة

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع
الدولي تدعو جلنة ملكة مجال املغرتبني اللبنانيني لعام 2016
فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا فتيات
اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة للمشاركة يف مسابقة ملكة
مجال املغرتبني اللبنانيني يف ملبورن اسرتاليا لعام  2016حيث
ستتوج ملكة العام  2016مع وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان
مجالي وفين بامتياز ،هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات
النهائية مللكة مجال املغرتبني الذي سيقام يف لبنان يف شهر
آب –  2016وسيتم نقل االحتفال من على شاشة  MTVملزيد
من املعلومات وللمشاركة يرجى االتصال باملسؤولة على األرقام
التالي :إيف 0433773766
 The World Lebanese Cultural Union State of Victoria (WLCUVIC) is inviting females of Lebanese background to participate
in the Miss Lebanese Emigrants 2016 pageant in Melbourne
TO QUALIFY TO ENTER MISS LEBANON EMIGRANT
VICTORIA 2016 YOU MUST:
1.
Be an Australian Citizen or Permanent Resident.
2.
Have at least one parent who is Lebanese
3.
Be aged no less than 18 and not more than 25.
4.
Have a valid passport.
5.
Have never been married.
6.
Have never given birth to a child.
7.
Have not committed any crime or been involved in any
inappropriate behavior, photographs or films which may cause
embarrassment to both parties if disclosed at a later date.
A festival will be held in Melbourne, where a Queen will be
elected followed by a first and second runner-up.
The Queen will participate in the final event in Lebanon (the
town of Dhour Shweir).
The final ceremony will be held on August 2016 and will be
televised on MTV.
If you are interested in taking part in this magical event, then
please contact Eve - 0433 773 766
امانة االعالم  -ابراهيم شربل

مت مؤخرا تطوير جهاز صغري ميكن زرعه جراحيًا والتحكم فيه عن
بعد لكي ُي ِ
رسل نبضات كهربية للعمود الفقري بهدف توفري الراحة
هلؤالء الذين يعانون من آالم شديدة مبنطقة أسفل الظهر.
أوضح الباحثون أن ذلك اجلهاز ،وهو حبجم علبة كربيت ،يستعني
بإشارات كهربية لكي تعيد تدريب العضالت اليت تعمل على
استقرار الظهر ومن ثم ينتج عن ذلك ختفيف الشعور باألمل.
وأضاف الباحثون أن اجلهاز ،الذي أطلق عليه اسم  ، ReActiv8يتم
زرعه يف الظهر فوق منطقة اخلصر مباشرة ،ويستهدف عضالت يف
العمود الفقري تسمى بالعضالت العديدة الفلوح.
ويستعني املرضى الذين خضعوا لتلك اجلراحة برميوت كنرتول
متصل جبهاز  ReActiv8لعمل جلستني يوميتني مدتهما  30دقيقة
إلعادة تدريب الدماغ على استخدام تلك العضالت مرة أخرى .وخالل
تلك اجللسات ،تتسبب النبضات الكهربية يف تقليص عضالت
الظهر واسرتخائها ومن ثم تنبيهها بعد تلك الفرتة من االستخدام
غري الكايف.
ومبجرد عمل تلك العضالت ،ميكن للدماغ أن يفرض سيطرته من
جديد بني اجللسات ،وهو ما يعمل بالتالي على جعل العضالت
أقوى ،ومن ثم استقرار الظهر وتراجع حدة اآلالم .وقال حوالي 70
 %من أوائل املرضى الذين زودوا باجلهاز ،وكانوا يعانون من آالم
مزمنة طوال ما يزيد عن  10أعوام ،إن شعورهم باألمل قد تراجع
مبقدار النصف بعد ستة أشهر.

السرطان يقتل  400ألف شخص
سنويًا يف شرق املتوسط

أفادت منظمة الصحة العاملية ،بأن مرض السرطان يفتك حبياة
حوالي  400ألف شخص كل عام ،يف إقليم شرق املتوسط،
ّ
وحثت اجملتمعات واألفراد على اإلقالع عن التدخني ،وتناول الغذاء
الصحي ،واحلفاظ على النشاط البدني ملقاومته.
جاء ذلك يف بيان أصدرته املنظمة اليوم ،تلقت «األناضول» نسخة
منه ،مبناسبة اليوم العاملي للسرطان ،الذي حُيتفل به يف  4شباط
(فرباير) من كل عام ،حتت شعار «حنن نستطيع ..أنا أستطيع».
وقال الدكتور عالء الدين العلوان ،مدير منظمة الصحة العاملية
لشرق املتوسط ،يف البيان« :لألسف ،تشري الدالئل إىل أن
معدالت اإلصابة بالسرطان يف تزايد مستمر عامليًا وإقليميًا بسبب
أمناط احلياة غري الصحية وقلة فرص احلصول على العالج أو الرعاية
اجليدة ملرضى السرطان».
َّ
املتوقع ،يف السنوات العشرين املقبلة ،أن ترتفع
وأضاف أنه من
معدالت اإلصابة بالسرطان يف إقليمنا إىل الضعف تقريبًا ،حيث من
املتوقع أن تصل أعداد اإلصابة إىل ما يقرب من  961ألف إصابة
يف عام  2030وهي أعلى زيادة نسبية بني مجيع أقاليم منظمة
الصحة العاملية.
وأوضح العلوان أن «هناك حاجة ملحة خِّ
التاذ اإلجراءات الالزمة
لوقف هذه األعداد» ،داعيا احلكومات إىل توفري فرص الوصول
إىل رعاية جيدة ملرضى السرطان وحتسني خدماتها.
وأضاف «هناك ثغرات خطرية يف احلصول على العالج ،ويف جودة
خدمات رعاية مرضى السرطان يف العديد من بلدان هذا اإلقليم،
الن ُظم الصحية عن طريق السعي إىل التغطية الصحية
ويتعينَّ تقوية ُ
الشاملة وهو ما يعين ضمان توفري خدمات الرعاية الصحية جلميع
الناس بتكاليف معقولة».
تسبب عددًا أكرب من الوفيات
والسرطان هو واحد من األمراض اليت
ِّ
يف العامل ،ويأتي من بني األسباب األربعة الرئيسية للوفاة يف
اإلقليم ،رغم أنه مرض ميكن الوقاية منه .وأشارت املنظمة أنه
ميكن الوقاية من أكثر من  ٪30من أنواع السرطانات من خالل اتباع
أمناط حياة صحية ،مثل اإلقالع عن التدخني ،واحلفاظ على النشاط
البدني وتناول الغذاء الصحي.
ويضم إقليم شرق املتوسط ،دول»األردن ،أفغانستان ،اإلمارات
العربية املتحدة ،باكستان ،البحرين ،تونس ،ليبيا ،إيران ،سوريا،
جيبوتي ،السودان ،الصومال ،العراق ،عمان ،قطر ،الكويت،
لبنان ،مصر ،املغرب ،السعودية ،اليمن».

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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ملاذا يتساقط شعرك؟ وكيف تعاجلينه؟

شعر الرأس زينة املرء ،فكثافة الشعر وملعانه مرآة طبيعية تعكس
حالة اجلسم الصحية والنفسية ،حتى أن الطب احلديث بات يربط
بني حالة الفرد الصحية وعالجاته الدوائية بعوارض تساقط الشعر
أو الصلع.
ظاهرة تساقط الشعر قد تشكل معضلة نفسية جليل يسعى لكمال
مظهره اخلارجي ،يف زمن عمليات التجميل.
ولكي نستطيع تشخيص ومعرفة أسباب تساقط الشعر والعالجات
املناسبة واملتاحة ،فال بد بداية من حملة سريعة نفصل فيها مراحل
النمو الطبيعي للشعر.

النمو الطبيعي للشعر

مدة منو الشعر ترتاوح ما بني سنتني اىل ست سنوات 90% .من
الشعر ينمو كل الوقت ،أما نسبة الـ  10%املتبقية ،فإنها ختلد يف
تلك االثناء للراحة لفرتة زمنية قد متتد من شهرين إىل ثالثة أشهر،
ثم يبدأ هذا الشعر بالتساقط مع انتهاء هذه الفرتة .لذلك ،تقوم
بصيالت الشعر بالبدء بإنتاج شعر جديد لتبدأ دورة منو جديدة.
ينمو شعر الرأس ما بني  10إىل  15مليمرتًا يف كل شهر .إال أن
وترية منوه تبدأ بالتباطؤ تدرجييًا كلما تقدم االنسان بالسن .البد أن
نلفت النظر بأن تساقط الشعر بوترية ترتاوح ما بني  50إىل 100
شعرة يوميًا ،يعترب أمرًا طبيعيًا جدًا إال إن زاد عن هذا احلد.

«أفضل األدوية لعالج تساقط الشعر ..أن تبحث عن السبب أو ً
ال»

قد ينجم تساقط الشعر بوترية عالية من عدد كبري من االسباب.
يف بعض حاالت التساقط ،ينمو شعر جديد مكان الشعر الذي
سقط .ويف حاالت أخرى يكون منو الشعر اجلديد بطيئًا جدًا أو
معدوم .وتعرض األكادميية األمريكية ألطباء األسرة الئحة عامة
بأسباب تساقط الشعر عمومًا لدى الرجال أو النساء أو األطفال أو
املراهقني ،وهي تشمل:
أو ً
ال :العامل الوراثي:
تناقص الشعر والصلع الوراثي ،وهو أكثر أسباب تساقط الشعر
انتشارًا ،إذ تنتقل هذه الصفة وراثيًا من األم أو األب .وحبسب
الدراسة اليت أجراها مركز «الرابطة األمريكية لتساقط الشعر»،
فإن نسبة  95%من حاالت الصلع عند الرجال و 85%منها عند النساء
يعود سببها للعامل الوراثي.
زمن املمكن أن تبدأ هذه الظاهرة يف العقد الثاني ،أو الثالث ،وحتى
العقد الرابع من العمر .الصلع ذكري الشكل (الصلع الوراثي) رغم
أنه قد يصيب الرجال والنساء ،إال أنه مسي كذلك ألن اهلرمونات
الذكرية كالتوستسرتون واألندروجني هي املسؤولة عن تساقط
الشعر .غالبًا ما يبدأ تساقط الشعر من قمة الرأس ومن طريف
مقدمة الرأس ،ومن ثم يتقدم من كلتا اجلهتني ليؤدي للصلع يف
كامل الرأس عند الرجال ومناطق حمددة يف الرأس عند النساء،
حيث أن النساء الالتي تعانني من هذه الظاهرة ،عادة ما يكون
شعرهن خفيفًا ،لكن ال يصنب بالصلع متامًا.
ثانيًا :الضغوط النفسية
يوقف التوتر نشاط منو الشعر ،وتأثريه السليب على فروة الرأس
يظهر بعد فرتة من الوقت (بضعة أشهر) ،ويتطلب االمر مزيدًا من
الوقت كي يعود الشعر إىل سابق منوه ووفرته ،ويضيف الباحثون
القول إن اجليد يف األمر أن سقوط الشعر بسبب التوتر ال حيتاج
عادة إىل عالج ،بل يعود الشعر إىل سابق حاله الطبيعي بزوال
األسباب.
هناك أيضا حاالت (النتف الالإرادي للشعر) ،وهو أحد مظاهر
االضطرابات النفسية غري املفهومة طبيًا حتى اليوم بشكل واف،
حيث يقوم بعض األشخاص بنتف مناطق معينة من فروة الرأس،
شعر احلاجبني أو شعر االهداب (الرموش) لدى االطفال ،أو لدى
بعض البالغني بشكل متكرر ،ليصل بها إىل حد زوال أو قلة غالفها
الشعري ،وتسمى هذه احلالة طبيًا بـ»اضطراب قلع الشعر».
ثالثًا :اضطرابات هرمونية:
يسبب إضطراب نسب اهلرمونات املختلفة يف اجلسم ،مبشكالت
مؤقتة يف منو الشعر وتساقطه ،مثل ما حيصل خالل مراحل احلمل
والوالدة والرضاعة ،أو بعد تناول أدوية منع احلمل اهلرمونية أو
حتى بعد التوقف عن تناوهلا لفرتات طويلة ،أو خالل مرحلة بلوغ
سن اليأس ،أو اضطرابات أمراض الغدد األخرى باجلسم ،خصوصًا
االضطرابات اليت تزداد فيها نسبة هرمون تستوستريون الذكوري,
وأمراض الغدة الدرقية .كما ان للحمل وما بعده دور يف ذلك،
حيث يقول الباحثون بأنه من الطبيعي خالل فرتة احلمل أن يزداد
مسك الشعر وغزارته باجلسم ،فارتفاع مستويات اهلورمونات لدى
املرأة خالل أشهر احلمل يقلل من تساقط الشعر ،وهبوط مستوى
اإلسرتوجني بعد احلمل جيعل فقدان كميات كبرية من الشعر أمرًا
طبيعيًا ،حتى تعود نسبة االسرتوجني ملستواها الطبيعي خالل فرتة
الستة شهور األوىل بعد احلمل.
رابعًا :األدوية العالجية:
هناك جمموعات خمتلفة من االدوية ،واليت تؤثر على فروة الرأس
وتؤدي إىل تساقط الشعر مثل:

· األدوية املضادة لالكتئاب ()antidepressants
· بعض أنواع األدوية املنومة.
· بعض أدوية منع احلمل اهلرمونية.
· األدوية املسيلة للدم ،بعض أنواع أدوية معاجلة أمراض القلب
والشرايني أو ارتفاع ضغط الدم.
· نقص بعض الفيتامينات الدوائية مثل فيتامني ( )Aو()E
· أدوية معاجلة السرطان الكيميائية ()chemotherapy
· عالج السرطان باألشعة ()radiation therapy
وغريها مما يسأل األطباء عنه مباشرة يف بداية التشخيص.
خامسًا :بعض االمراض اليت تؤثر على اجللد نذكر منها بشكل
عام:
· مرض السكري.
· درجة احلرارة املرتفعة.
النزلة الوافدة ( )Influenzaاحلادة.
·
· أمراض الغدة الدرقية ( )Thyroid glandسواء كانت الغدة الدرقية
نشيطة أو كانت خاملة ،فإن ذلك سيؤدي إىل تساقط الشعر.
· الغذاء املفتقر للربوتني.
· نقص احلديد يف الدم.
سادسًا :بعض األمراض اجللدية وهنا بعض االمثلة:
 1الثعلبة النـدبية ( :)Cicatricial alopeciaهي إحدى الظواهر النادرةجدًا ،تتسبب يف ظهور بقع صلعاء مصحوبة باحلكة و /أو االمل ،تكون
التهاب حول بصلة الشعر فيصيبها بالضرر ويؤدي إىل تساقط
الشعر.
 2سعفة الرأس ( :)Tinea Capitisتنجم سعفة الرأس عن تلوث فطريجلدي ،وتتميز بظهور بقع مغطاة بالقشرة على فروة الرأس .يعترب هذا
املرض معديًا جدًا ،وهو منتشر جدًا لدى االطفال .وميكن معاجلته
بواسطة االدوية.
 3الثعلبة البقعية ( :)Alopecia Areataهي ظاهرة فقدان الشعر لدىاالطفال أو البالغني يف أية مرحلة من العمر .وعادة ما يتمتع االشخاص
الذين يعانون منها بوضع صحي سليم .وهي تتميز بنشوء مناطق
صلعاء ،صغرية ومدورة ،يعادل قطر الواحدة منها قطر قطعة نقدية
معدنية ،أو أكرب بقليل .يف معظم احلاالت ،يعود الشعر إىل النمو
جمددًا ،لكن العالج لدى طبيب االمراض اجللدية من شأنه أن يسرع
عملية النمو املتجدد للشعر.
سابعًا :سوء التغذية:
سوء التغذية أو محية إنقاص الوزن غري الصحية ،أو عمليات حتزيم
وتقليص املعدة تؤثر على الشعر ،حيث أن الشعر كباقي انسجة
اجلسم (ذات طبيعة النمو املتواصل) حيتاج إىل كميات كافية من
الربوتينات والعناصر الغذائية األساسية كالفيتامينات واملعادن
لنموه.
ثامنًا :العناية اخلشنة بالشعر ومستحضرات كيماوية ضارة:
استخدام مستحضرات مصنعة كيماويًا للعناية بالشعر مثل :صبغات
الشعر ،مواد تفتيح اللون ،مواد متليس الشعر واملواد املختلفة
املستخدمة من أجل التجعيد ،كذلك جمفف الشعر .إذا مت استخدام
هذه املستحضرات يف أوقات متقاربة ومن دون اإللتزام بطريقة
اإلستعمال املرفقة على املنتج ،فمن املمكن أن يضعف الشعر ومييل
إىل التقصف ،وأحيانًا تسبب اإلصابة بااللتهابات الفطرية يف فروة
الرأس .لذلك فمن احملبذ التوقف عن استخدامها ،إىل أن يتجدد
الشعر ويستعيد عافيته ،وختتفي الشعرات املتضررة.

عالج تساقط الشعر

الترتد ،إستشر الطبيب املختص .رغم توفر إمكانيات عالج عديدة
لتساقط الشعر للرجال أو النساء على حد سواء ،يواجه الكثري من
األشخاص صعوبة يف تقبل األمر ،وصعوبة أكرب يف تلقي العالج.
تنبع هذه الصعوبة من عدم الوعي للمشكلة وعدم الوعي لتوفر
العالج يف الكثري من احلاالت .تتأثر النساء من الصلع أكثر من
الرجال ،وقد يؤدي األمر لديهن لإلحباط ،اليأس ،قلة تقدير الذات
أو الشعور بفقدان األنوثة .من املهم أن نشري يف هذا املقال إىل
أن إمكانيات العالج املتوفرة تستطيع حل املشكلة وحتسني الوضع
القائم بشكل ممتاز.

على أي حال ،جيدر التحدث مع طبيب اجللد املعاجل حول إمكانيات
عالج تساقط الشعر االفضل واالجنع للحالة العينية ،وقد يتم
اإلستعانة مبعاجل نفسي يف بعض احلاالت.

مراجعة طبيب الجلدية:

باستثناء تأثريات اجلينات الوراثية ،فإن اللجوء إىل طبيب خمتص
يف وقت مبكر يساعد يف إبطاء وترية تساقط الشعر ،كما أن بعض
احلاالت ممكن أن يتم عالجها باإلستعانة بالدواء ،أو حتى اجلراحة
إن لزم األمر.
األمر ليس صعبًا ،فطبيبك سيطلب منك ما يلي:
· معلومات كافية عن احلالة الصحية واألدوية اليت تتناوهلا بشكلب
منتظم أو متقطع.
· الطعام الذي تتناوله (الكم والنوع).
· معلومات عامة يف ما خيص اهلرمونات (الغدة الدرقية ،الدورة
الشهرية ،احلمل وغريها)
· هل سبق وان تلقيت عالجات لتساقط الشعر سواء حتت إشراف
طيب؟ أو من الصيدلية أو املستحضرات التجميلية؟
· يقوم الطبيب بفحص فروة الرأس والتشخيص السريري أيضًا.

ما هي امكانيات عالج الصلع؟

ظاهرة تساقط الشعر قد تشكل معضلة نفسية جليل يسعى لكمال
مظهره اخلارجي يف زمن عمليات التجميل
املتممات الغذائية واملستحضرات التجميلية:
بداية ،يلجأ معظم املرضى (ذكورًا أو إناثًا) إىل الصيدلية أو مراكز
التجميل املرخصة كوسيلة أولية لعالج املشكلة .حيث تتوافر يف
الصيدليات بعض أنواع الفيتامينات واملتممات الغذائية واليت تعمل
على حتفيز منو الشعرة ،كذلك تتوفر يف بعض املراكز التجميلية،
كما الصيدليات منتجات كيميائية تستخدم بشكل موضعي على
فروة الرأس تغذي بصلة الشعر وتدعم منوها .هذه املتممات أو
املستحضرات العالجية املوضعية ما هي إال خطوة أوىل ،ولكن ما
إن يتضح عدم جدواها فمن الواجب التوجه للطبيب املختص لبدء
العالج التشخيصي.

العالج باألدوية:

يتوفر حتى اآلن نوعان من األدوية اليت ميكن استخدامها
لعالج تساقط الشعر عند الرجال -املينوكسيديل ()Minoxidil
والفيناسترييد ( .)Finasterideمُيكن استخدام املينوكسيديل لعالج
الصلع لدى النساء ،ويف حاالت الصلع الصعبة لدى النساء ميكن
استخدام الفيناسترييد ( ،)Finasterideاال أنه من النادر استخدامه
هلن .أيضًا يف احلاالت املستعصية للصلع لدى النساء ،غالبًا ما
ُيستخدم دواء السربينوالكتون (.)Spirnolactone
حذار استعمال هذه األدوية من دون اإلستعانة بالطبيب املختص
أو إستشارة الصيدلي .فاإلستعمال اخلاطئ للدواء سيكون له آثار
سلبية على صحتك.
ماذا إن مل تنجح امكانيات العالج باألدوية؟
بعض حاالت تساقط الشعر ُتعترب مستعصية للعالج وتفشل األدوية
يف عالجها .ال يعين األمر نهاية إمكانيات العالج ،فاملعاجلة اجلراحية
أمر ممكن واجلراحة األكثر شيوعًا هي زرع الشعر.
وزرع الشعر هي عملية جراحية غري معقدة وقليلة األعراض اجلانبية.
خالل زرع الشعر يتم نقل بصيالت الشعر من املناطق السليمة
يف الرأس ،إىل املناطق الصلعاء .بعد فرتة من الزمن تبدأ هذه
البصيالت بالنمو ،ويؤدي األمر لنمو الشعر بوترية وكثافة جيدة.
يف اخلتام أود القول إنه وعلى عكس ما هو شائع ،فإن مشكلة
تساقط الشعر هلا الكثري من احللول ،تذكر أن تساقط الشعر-
مشكلة ،ولكن عالجها قد يكون ممكنًا يف كثري من األحيان.
وملن مل تتسن له فرصة العالج فال جتزع من مظهرك اخلارجي فجوهر
املرء ينبع من روحه املعطاءة وقلبه النقي ،ومكانتك اإلجتماعية ما
هي إال نتاج أخالقك السامية وعلمك النافع ،وكما قال جربان خليل
جربان (اجلمال ليس يف الوجه .اجلمال هو نور يف القلب).
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ال يرتك آثاراً جانبية بقدر العالجات التقليدية

إشعاع الربوتونات يعاجل
السرطان

بدانة األم تضاعف
خطر إصابة أطفاهلا
بـ»التوحد»

أظهرت دراسة حديثة أن استخدام اشعاع الربوتونات يف عالج
آثارا جانبية أقل من
بعض أنواع السرطان لدى األطفال يسبب ً
تلك اليت تسببها طرق العالج التقليدية األخرى.
ً
نشرت الدراسة يف جملة النسبت أونكولوجي ،وأكدت
أيضا
فعال بقدر فعالية باقي وسائل
أن هذا النوع من العالج ّ
العالج .وقام الباحثون الذين أجروا الدراسة مبتابعة حاالت 59
ً
عاما بني  2003و
مريضا ترتاوح اعمارهم بني  3سنوات وً 21
.2009
مجيع املرضى الذين شاركوا يف الدراسة اليت اشرف عليها
الدكتور توران يوك من املستشفى العام يف ماساشوسيتس
يف الواليات املتحدة ،كانوا يعانون من نوع منتشر من ورم
خبيث يصيب األطفال يف العادة وامسه ميدالوبالستوما
.Medulloblastoma

آثار جانبية مقبولة
وبعد العالج بهذه الطريقة على مدى مخس سنوات لوحظ أن
تأثرياتها اجلانبية اقل من تأثريات الطرق االخرى اجلانبية،
السيما على القلب والرئتني ،حسب الدراسة .وقال الدكتور
يوك ليب بي سي «خالصة الدراسة هو أن العالج بإشعاع
فعال بقدر العالج التقليدي بأشعة ايكس اضافة
الربوتونات ّ
اىل كون تأثرياته اجلانبية اقل بكثري».
ً
وتذكر الدراسة
أيضا أن «العالج بالربوتونات ادى اىل آثار
جانبية أقل ومبستوى مقبول ،كما أدى اىل إطالة عمر املصابني
مبستوى ال يقل عن النتائج اليت حتققها عالجات تقليدية»،
ويعين هذا حسب الدراسة أن استخدام هذا العالج قد يكون
بدي ًال عن استخدام عالجات تعتمد على فوتونات.
وقال اخلبري الربوفسور جيليس ماكينا مدير قسم االورام يف
جامعة أوكسفورد إن هذه الدراسة تظهر أن اآلثار اجلانبية
ألشعة بروتون اقل بكثري من العالجات التقليدية ،ثم أوضح
آثارا جانبية على القلب والرئتني واجلهاز اهلضمي،
«مل نالحظ ً
كما اعتدنا عند استخدام أشعة ايكس كما مل نالحظ ظهور
سرطانات ثانوية ،وهو ما يرافق العالج بأشعة ايكس يف
العادة».
غري أن الدكتور كريان برين من حبوث أورام الدماغ قال
إن هناك حاجة اىل املزيد من البحوث على هذا النوع من
العالج للتأكد من سالمته على املصابني ،والتأكد من امكانية
استخدامه بشكل فاعل على انواع اخرى من السرطان ،حسب
قوله.
يذكر أن العالج باشعاع الربوتونات متوفر
حاليا يف بريطانيا
ً
لعالج سرطانات العني فقط ،غري أن من املفرتض افتتاح
مركز هلذا النوع من العالج يف نيوبورت حبلول نهاية 2016
اعتمادا على استثمار تقوم به سلطات ويلش احمللية.
ً

بريطانيا «األسوأ عامليا»
يف الرضاعة الطبيعية

أظهرت دراسة عاملية أن معدل الرضاعة الطبيعية يف بريطانيا هو
األقل يف العامل.

أفادت دراسة أمريكية حديثة ،بأن بدانة األم وإصابتها
بالسكري ،أثناء فرتة احلمل ،ال تؤثر عليها وحدها ،بل ميكن
أن تكون سبًبا فى إصابة أطفاهلا مبرض التوحد بعد الوالدة.
أوضح الباحثون بكلية الصحة العامة ،جبامعة جونز هوبكنز
األمريكية ،أن بدانة األم ميكن أن تؤثر على تطور اجلهاز
العصيب ألطفاهلا ،ونشروا نتائج دراستهم فى العدد األخري
من دورية «طب األطفال».
وللوصول إىل نتائج الدراسة ،تابع الباحثون حالة 2734
سيدة ،عند والدتهن أطفاال جدد ،مبركز بوسطن الطيب بني
عامي  1998و .2014
ورصد فريق البحث ،أوزانهن أثناء احلمل ،ومدى إصابتهن
مبرض السكري ،مبا يف ذلك سكر احلمل ،ثم أتبعوا ذلك
بفحص أطفاهلن بعد الوالدة ،لبيان مدى إصابتهم بالتوحد
فى الصغر.
وخالل فرتة املتابعة ،رصد الباحثون  102حالة إصابة مبرض
التوحد بني األطفال الذين ولدوا لألمهات املشاركات فى
الدراسة.
ووجد الباحثون أن األطفال الذين يولدون لنساء بدينات
ويعانني من مرض السكري ،كانوا أكثر عرضة من غريهم
بأربع مرات ،لتطوير مرض التوحد ،من أولئك الذين ولدوا
لنساء غري بدينات أو يعانني من السكري.
وعن عالقة السمنة والسكري بالتوحد ،قال الباحثون إن هناك
احتمال أن البدانة والسكري ميكن أن يصيبان األم بااللتهابات
واإلجهاد ،ما يؤثر بشكل مباشر على اجلهاز املناعى لألم،
وحيد من منو اجلهاز العصيب للجنني ،وجيعله عرضة خلطر
اإلصابة مبرض التوحد بعد الوالدة.
وهناك فرضية أخرى طرحها الباحثون ،وهى أن السمنة تعطل
امتصاص جسم احلوامل ملكمالت محض الفوليك ،التى حتد
من خماطر إصابة األجنة مبرض التوحد بعد الوالدة.
ومرض التوحد هو اضطراب عصبى يؤدي إىل ضعف التفاعل
االجتماعي والتواصل لدى األطفال ،وتتطلب معايري تشخيصه
ضرورة أن تصبح األعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من
العمر ثالث سنوات ،ويؤثر التوحد على عملية معاجلة البيانات
يف املخ.
ووفقا للمراكز األمريكية للسيطرة على األمراض والوقاية
منها ( ،)CDCفإن حوالي  2-1من كل  100شخص يصابون
باملرض حول العامل ،ويصاب به الذكور أكثر من اإلناث بأربع
مرات.

أظهرت الدراسة ،اليت ُنشرت يف دورية «النسيت» ،أن امرأة
واحدة فقط من بني كل مئتني (أي نصف يف املئة) يف بريطانيا
تستمر يف الرضاعة الطبيعية بعد عام .ويف املقابل ،ترتفع النسبة
إىل  23يف املئة يف أملانيا ،و 56يف املئة يف الربازيل ،و 99يف
املئة يف السنغال.
وقال الباحثون إن مثة «اعتقاد خاطئ منتشر» أن الرضاعة الطبيعية
مفيدة يف البالد الفقرية فقط .ويف بريطانيا ،جربت  81يف املئة
من األمهات الرضاعة الطبيعية يف مرحلة ما ،لكن  34يف املئة
فقط استمررن يف الرضاعة الطبيعية بعد ستة أشهر ،و 0.5يف
املئة بعد عام.
ويف الواليات املتحدة ،تبني أن  79يف املئة من األمهات بدأن
الرضاعة الطبيعية ،واستمرت  49يف املئة بعد ستة أشهر ،و 27يف
املئة ختطني العام .وتنتشر الرضاعة الطبيعية يف الدول النامية
بشكل أكرب .لكن النسبة يف بريطانيا أقل حتى من الدول األوروبية
املماثلة.
ُ
وتنصح األمهات يف بريطانيا باالعتماد على الرضاعة الطبيعية
فقط خالل الشهور الستة األوىل ،ثم املزج بني الرضاعة الطبيعية
واألطعمة األخرى .لكن ال توجد نصيحة بإنهائها عند مرحلة ما.

إنقاذ للروح
وللرضاعة الطبيعية فوائد صحية للطفل ،كما أنها حتد من خطر
إصابة األم بسرطان الثدي واملبايض.ويقول القائم على الدراسة
الربوفيسور سيزار فيكتورا ،وهو من جامعة بيلوتاس يف الربازيل:
«يشيع اعتقاد خاطئ بأن فوائد الرضاعة الطبيعية خاصة بالدول
الفقرية فقط .ولكنه أمر غري حقيقي ،فالرضاعة الطبيعية
تنقذ األرواح وتوفر املال يف كل البالد ،الفقرية والغنية على
السواء».
وحبسب ما نشر يف «النسيت» ،فإن نسبة الوفاة املفاجأة لألطفال
اخنفضت بأكثر من الثلث يف الدول النامية .وميكن أن تساعد
الرضاعة الطبيعية يف الدول الفقرية على جتنب حوالي نصف حاالت
اإلسهال ،وثلث حاالت عدوى اجلهاز التنفسي.
ويقول الباحثون إن االلتزام بالرضاعة الطبيعية عامليا ميكن أن ينقذ
حياة  800ألف طفل يف العام .ويف تعليق على الدراسة ،انتقدت
مؤسسة «أنقذوا األطفال» الربيطانية ومنظمة الصحة العاملية
استخدام األلبان الصناعية كبديل للرضاعة الطبيعية.
وقاال إن «الرتويج املستمر لبدائل لنب األم تستمر كعائق للرضاعة
الطبيعية .وحتولت األلبان الصناعية من بديل لألطفال الذين ال
حيظون برضاعة طبيعية لتصبح مصدرا لتغذية أي طفل».
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التفكري السليب قبل النوم
خطري حماذيره واخطاره استعراض موجز لكتاب بكر عويضة قبل «الربيع»  --وبعده
نهاد اسماعيل
بقلم العامل

بقلم الروحاني عالء العوادي
بقلم العامل

التفكري السليب قبل النوم خطري حماذيره واخطاره
الروحاني عالء العوادي
كثريا ما تستيقظ صباحا وتشعر باإلحباط واليأس واالكتئاب فجأة
ودون سابق إنذار فنتساءل عن سبب تعاستنا الفجائية ،ولكن ال
ندري السبب ،ويستمر شعورنا هذا طوال اليوم فال نؤدي مهامنا
او نقوم بها بال محاس وخبمول مطلق،ولكن يبدو ان هلذه املشاعر
واألحاسيس السلبيه سوابق ودوافع ترتكز مبرحله التفكري ما قبل
النوم وبعد االستيقاظ يف الصباح.
تعترب مرحله التفكري قبل النوم من اخطرالوسائل واحلاالت النفسيه
السلبيه على االنسان ،اليت قد ترتك أثرا كبريا على حالته يف اليوم
التالي ،لكن مهال ال خنص بقولنا هذا كل انواع التفكري بل التفكري
السليب التشاؤمي فقط ويرجع دور هذا -اي دور عمليه التفكري ما
قبل النوم وتأثريها على حاله االنسان النفسيه يف اليوم التالي
اىل ان سبب اي إحساس باإلحباط او الياس اواالكتئاب أوعدمالقدره على مواصله العمل هو الربجمة الذاتيه السلبيه يف عقل
االنسان الالوعي نتيجه مااختزنه يف املاضي من افكار وحوادث
سلبيه او اجيابيه .
لذا عليك ان تراقب تفكريك قبل النوم وان تراعي األفكار واملشاهد
اليت تستحدثها قبل نومك ،ويسعى عوضا عن هذا اىل تذكر االمور
اإلجيابية واللحظات اجلميله ،بل كل ما هو اجيابي يف حياتك لتنعم
جبو هادي فرح ومفعم بالنشاط واحليويه يف اليوم التالي .
واعرض لك االن طريقتني للتفكري بشكل اجيابي واحملافظه على
النشاط واحليويه دائمًا  ،ودون ان نعري اهميه لكل املشاكل
والصعوبات اليت قد تعرتض طريقنا:
ألطريقه االوىل تعتمد على التفكري باألهداف املستقبليه الرائعه
اليت تود حتقيقها وتسعى اىل حتقيقها ،عليك ان تكتبها او ان
تستعرضها يف ذهنك وخميلتك ،بل اكتب امسك يف ذيل الورقه
لتجد ان املسافه بينكما قريبه جدًا،ختيل ان هدفك قد حتقق بكل
الوانه واحجامه ،وعش لدقائق كما لو حتقق  ،وعندها سيكون أمرا
رائعا جدًا ان ختلد للنوم وآخر تفكريك هو النجاح يف حتقيق هدفك
وبهذا ستصحو مرتاحا ومتحمسا.
ألطريقه الثانيه تعتمد على تذكر املشاهد  ،الذكريات واملواقف
اجلميله اليت واجهتها يف حياتك وتتمنى ان تعيشها ولو مره
..اسرتخي يف مكان هادئ ومريح واستحضر أحلى وامجل ذكرى
متلكها من املاضي  ،وبهرها كما تريد  ،ستصحو كنتيجه لذلك
بنفس املشاعر الرائعه.

العالناتكم يف
الهريالد
االتصال على الرقم
0403482345

التقينا  17ديسمري املاضي يف حمطة واترلو للقطارات
يف لندن وذهبنا اىل مقصف مسرح «يونغ فيك» العريق.
وتكرم االستاذ بكر عويضة باهدائي نسخة من كتابه:
((قبل «الربيع»  --وبعده
رؤى قلم حتاول فهم ما جرى))
حيتوي الكتاب على مقاالت نشرت سابقا يف جريدة الشرق
األوسط وموقع ايالف األليكرتوني وجملة اجمللة وتكمن
أهميتها كونها سجل تارخيي معاصر لألحداث وحتليالت
الكاتب الثاقبة اليت تعكس وجهة نظره .يستطيع القاريء
أن يغوص يف الكتاب ويقرأ ما يهمه او ما يعجبه من
مواضيع .يف هذا االستعراض املتواضع اخرتت فقرات او
مجل قصرية من مقاالت ومواضيع نالت اعجابي.
«غزة تنتظر اجملهول»  5اغسطس آب 2014
يف هذا املقال يتسائل الكاتب هل تقتنع محاس مبشاركة
احلكم مع حركة فتح والفصائل األخرى؟ هذا السؤال
يلخص لب مشكلة الداخل الفلسطيين وال يوجد جواب
مقنع حتى اللحظة من محاس.
«من فضلكم دعوا قطاع غزة يتنفس»
تصرحيات أفيغدور ليربمان وزير اخلارجية االسرائيلي
يف مرحلة سابقة يهدد ويتوعد باحتالل كل قطاع غزة
بالكامل .ويف نهاية املقال يوجه الكاتب نداء لكل
األطراف املتناحرين ،ويف مقدمهم أولئك املتناحرون من
زعماء الفلسطينيني أنفسهم ،من فضلكم ،دعوا قطاع
غزة يتنفس ،وما ينطبق على القطاع يشمل مدن فلسطني
وقراها كافة حتى يتحقق حلم دولة مستقلة طال انتظارها
جيل بعد جيل.
كما أعجبين مقال « 11فوضى عربية غري مسبوقة»
وفيها نقرأ ان االستاذ بكر عويضة جلس ملشاهدة
برنامج اخباري معروف على قناة بي بي سي « .2الحظت
كيف تداخلت أصوات ثالث شخصيات من وجوه اجلالية
املسلمة يف بريطانيا .الضيوف الثالثة من جيل الشباب
الذي يفرتض انه تعلم يف بريطانيا أدب احلوار وأصوله.
ويف النهاية مل يفهم املشاهد شيئا ألن الثالثة جادلوا
يف نفس الوقت وذهبت الفرصة سدى كما يقولون يف
اللغة العامية.
ويف مقال آخر يتطرق الكاتب ملوضوع االرهاب حتت
عنوان «حروب دائرة تتسع دوائرها»
عملية ارهابية واحدة ينجح مرتكبوها لبلوغ هدفهم ،ميكن
ان تلحق باالقتصاد العاملي خسارة قد تبلغ مخسة عشر
مليار دوالر .اي شكل من االرهاب هذا؟ هكذا هو ارهاب
بال عقل او روح بال ملة او دين.
االعرتاف بيهودية اسرائيل:
«اسرائيل والفلسطينيون سالم مستحيل – ام خوف
متبادل؟»:
اسرائيل حتتفل بامتام عامها السادس بعد الستني يف
 15مايو آيار  2014ورغم عمرها القصري حققت اجنازات
تتساوى او تفوق دول قامت يف غابر األزمان :امرباطوريات
كما احلال مع تركيا وايران .ثم يتطرق الكاتب ملسألة
يف غاية احلساسية عندما كتب بتاريخ  22يناير  2014عن
مسألة يهودية اسرائيل ودعوته للطرف الفلسطيين اىل
قبول التحدي واالقدام على االعرتاف املطلوب .يف رأي
الكاتب هذا االعرتاف لن يسمن ولن يغين من جوع مبعنى
أنه لن يقدم السرائيل الدولة شيئا ليست متلكه على
أرض الواقع ولن ينزع من فلسطني صفتها اليت عرفت
بها عرب االف السنني ،ارض سالم جيب ان يعيش عليها
بسالم أتباع الديانات االبراهيمية الثالث ..بيد ان السلطة
الفلسطينية رفضت ذلك االعرتاف والقمة العربية يف
الكويت عززت الرفض الفلسطيين .املقال الكامل يف
صفحة  62اىل  64ويستحق القراءة الكاملة.
«القتل األعمى من غزة اىل املوصل»

أي شرع أو عرف يستطيع تربير ان حتاصر دبابات جيش
الدفاع االسرائيلي ثالثني عائلة فلسطينية يف خان يونس
ليس بوسع اي فرد منها دفع القذائف واهلرب من محم
القنابل حنو أي شارع؟ وماذا عن قتل االبرياء يف موصل
العراق؟ قتل بشر ابرياء عزل ألهداف تدعي وصال بدين
او اخالصا لوطن؟.
«عودة اىل غزة اليت تنتظر اجملهول—وبارقة أمل يف
القاهرة»
اللي راح راح ،املهم اللي جاي خيربني الصوت اآلتي من
غزة حيمل تساؤالت ال اجابات هلا .يضيف خرجنا من البيت
مع الساعات األوىل من اهلدنة ,اليوم الثالثاء  5اغسطس
آب  2014ويعود القصف والدمار بعد  72ساعة.

ثم اىل اجلزء الثاني من الكتاب
مقاالت نشرت يف جملة اجمللة السعودية حيث اقرأ عنوانا
جيذبين لقراءة املقال وعنوانه :عراق صدام حسني،
مطاردة الشيوعيني—وتعقيدات العالقة مع واشنطن.
يتناول املقال كتاب الصحفي اللبناني املخضرم سليمان
الفرزلي .عالمات الدرب -سرية ذاتية ويروي املقال
لقاء الفرزلي مع د فاضل الرباك مسؤول أمن عراق صدام
حسني ثم يقول بكر عويضة «بني صفحات –عالمات
الدرب_ يعرض سليمان الفرزلي اعراض سياسات
انفصام مارستها انظمة عربية فأوصلت شعوبها واملنطقة
كافة اىل نتائج كارثية وما جرى يف عراق صدام حسني
وله ثم ليبيا معمر القذايف وصوال ملا جيري يف سوريا.
وكذلك ضربة سوريا وماذا عن اليوم التالي؟
انتقاال للجزء الثالث ملنشورات مبوقع ايالف أألليكرتوني
من الكتاب تناول مواضيع عديدة تشمل مسؤولية تاريخ
نشؤ صحافة لندن العربية منذ عام  1978ورقم الدكتاتور
ومشعل يف غزة ومقاومة انقالب العسكر العربية وبعض
املقاالت ومنها يتعلق باغتيال ناجي العلي رسام الكاريكاتري
يوم االثنني  22متوز  1987وحتى اللحظة ال احد يعرف
بالضبط من هو املسؤول او احملرض على االغتيال.
اتساءل هل هي اسرائيل ام السلطة الفلطسينية؟ وبقى
السؤال مفتوحا.
ويف القسم الرابع واألخري
يتقاعد الكاتب طوعيا من اخلدمة ويشرح اسباب قراره
من االنسحاب من اخلدمة من بالط «صاحبة اجلاللة» حيث
بتاريخ  30مارس آذار  2005يتم أخذ القرار بالتقاعد املبكر
ويف هذا اجلزء ينشر بعض املقاالت من زمالء املهنة
الذين حتدثوا عن ردود فعلهم للخرب وكتبوا باسهاب عن
خربتهم مع بكر عويضة ووداعهم له ومنهم مسري عطاهلل
وبالل احلسن ونصر اجملالي وأسامة مهدي.
نعم بكر عويضة تقاعد رمسيا ولكنه ال يزال من حني آلخر
ينشر مقاالت يف اللغة العربية واالجنليزية يف موقعه
ومواقع أخرى وهذا الكتاب هو خري شاهد على االعطاء
الفكري والسياسي الذي نتمتع به اآلن.
الكتاب يتألف من اربعة اقسام و 204صفحة ومقدمة
مفصلة بقلم زميله حممد عبد احلكم دياب استعرض فيها
رحلة بكر عويضة يف مشوار الصحافة الشاق والطويل
من ليبيا اىل لندن مرورا بعواصم عربية خمتلفة وعالقته
بالكاتب املستمرة ألربعة عقود؟
نشر الكتاب املركز العربي الدولي لالعالم القاهرة.
نهينء االستاذ بكر عويضة على هذا االجناز اهلام الذي
يلخص اجلزء اليسري من ابداعه .بالنسبة لي كان رحلة
ممتعة ومثرية يف قرْاة مقاالت نسيتها او مقاالت مل
تتسنى لي الفرصة يف قراءتها سابقا.
اخرتت منها مقاالت اعجبتين وهناك مقاالت ستعجب
اآلخرين من القراء والكل حسب مزاجه واهتماماته .فمن
يهتم يف امللف اللييب سيجد ما يشبع رغبته ومن يهتم
بامللف الفلسطيين سيجد الكثري  .ومواضيع شتى أخرى
من حممود درويش مرورا بنب الدن ومرورا بالسيسي
وبوش وخالفة البغدادي وخالد مشعل..
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من هنا وهناك

عروس تركية تشعل وصديقاتها
حفل اخلطوبة برقصة على وقع
«بوس الواوا»

رد فعل غريب لرجل حلظة
رؤية حبيبته ..ماذا فعل؟

بعد  28عاماً ..والدة أول طفل
يف بلدة إيطالية!

انتشر على شبكات التواصل اإلجتماعي مقطع فيديو لعروس
تشعل حفل خطوبتها برقصة مع صديقاتها على وقع أغنية «بوس
الواوا» للديفا هيفاء وهيب.
واجلدير بالذكر أن احلفل تركي وليس عربي ،ولكن العروس
اختارت مع صديقاتها الرقص على أنغام أغاني من جنسيات
خمتلفة.
وأصبح سائدًا أخريًا انتشار فيديوهات األعراس اخلاصة عرب
اإلنرتنت ،فيما بات أشبه مبوضة يسعى من خالهلا أصحاب الزفاف
خاصة تؤدي إىل انتشاره ،ما رأيكم؟
لوضع بصمة
ّ

بقال يضع طفالً يف براد البوظة..

نشرت فتاة على مواقع التواصل االجتماعي رد فعل حبيبها بعدما
شدة
رآها أمام منزله بفستان
مميز ،حيث أطلق صرخة قوية من ّ
ّ
ذهوله وإعجابه بها.
وأظهر املقطع الفتاة تقف أمام منزل الشاب ليخرج ويصاب
بصدمة كبرية ويتفاجأ بوجودها ،حيث أطلق صرخة ،وركض عليها
واحتضنها ،ما أثار إعجاب املشاهدين.

زوج يسهّل الدعارة لزوجته
وقاصرات 100 ..دوالر يف الساعة!
ان أحد األشخاص يقوم
يف تقرير أثار الرأي العام يف لبنان ،يفيد ّ
بتسهيل الدعارة مع فتيات قاصرات ،وزوجته وابنه شقيقته من
بني تلك الفتيات.
ُنشر مقطع فيديو طريف على موقع «فايسبوك» يشرح معاناة
البقال مع األطفال أثناء اختيارهم لألشياء داخل احملل.
ويظهر الفيديو معاناة الرجل الذي مل يفهم ما يريد الطفل من براد
اآليس كريم ،وحلل املوضوع جلأ إىل أغرب طريقة برفعه ووضعه
داخل الرباد الختيار ما يريد بنفسه.
وحقق الفيديو انتشارًا كبريًا والقى إعجاب املئات من مشاهديه.

جرمية من نوع آخر ..إحذروا إذا
وجدمت قطعة نقدية على باب السيارة

وبعد معلومات وصلت إىل برنامج «للنشر» الذي تقدمه
االعالمية رميا كركي ،دخلت كامريا خمفية من الربنامج إىل منزل
هذه العائلة.
وظهر يف املقطع الرجل الذي يدعى حبيب وهو يتحدث عن قدرته
على تأمني فتيات بني عمر  14و 17عامًا لزبائن مقابل  100دوالر
على الساعة.

ستقبلت بلدة اوستانا االيطالية الصغرية مولودها االول منذ العام
 ،1980إذ قال عمدة البلدة جياكومو لومباردو ،إن والدة الطفل
الذي يعترب الرقم  85بني السكان مبثابة «حلم يتحقق».
واضاف لومباردو ان «الطفل بابلو ولد يف احد مستشفيات مدينة
تورينو األسبوع املاضي» ،موضحًا ان البلدة الواقعة يف اقليم
بييمونيت شهدت تراجعًا يف عدد السكان على مدى الـ  100عام
املاضية .اذ بدأ االخنفاض يف عدد املواليد بعد احلرب العاملية
الثانية وحتديدًا يف العام  1975مع والدة  17طفل بني العامني
 1976و 1987بينهم بابلو.
وذكر موقع «هيئة االذاعة الربيطانية» (بي بي سي) ان البلدة
حتاول ان حتد من هجرة السكان منها من خالل خلق فرص عمل
جديدة للشباب والعاطلني عن العمل ،وكان والدا بابلو من بني
السكان الذين خيططون للهجرة منذ مخس سنوات لكن مع والدة
الطفل تغري الوضع بعد تلقي االب عرضًا للعمل يف إدارة ملجأ
قريب.

شجار بني مضيفتني يؤدي إىل هبوط
اضطراري!!

أب يتهم أوالده باإلستيالء على
ثروته خالل وجوده بالكوما

اعتذرت شركة الطريان «دلتا إيرالينز» من املسافرين بعد أن أدى
شجار بني مضيفتني الشهر املاضي إىل هبوط إضطراري لطائرة
يف منتصف رحلتها.
وقالت الشركة إن سلوك افراد الطاقم ال يعكس املهنية املتوقعة
من موظفيها.

إبتكر اللصوص طريقة جديدة لسرقة السيارات ،حبيث يتم وضع
قطعة نقدية على مسكة السيارة اليت تفتح وتغلق بواسطة جهاز
حتكم عن ُبعد حبيث يقوم صاحب السيارة بإغالقها من جهاز
التحكم.
واحليلة تكمن بأن العملة النقدية متنع الباب من اإلغالق وبهذه
الطريقة يكون باب السيارة قابل للفتح ويستطيع السارق سرقة
حمتويات السيارة بسرعة.
لذا ُينصح بتفقد مسكة الباب ويف حال وجد عملة نقدية فهذا
يعين ان احد السارقني يراقبه وينتظر الفرصة لفتح السيارة
ونهب حمتوياتها.

عرض برنامج «للنشر» على قناة «اجلديد» مقابلة مع رجل
يتهم اوالده باالستيالء على ثروته أثناء وجوده يف كوما.
وخالل احللقة أكد جان الذي كان يعمل كخياط انه «متنى املوت
بسبب اوالده وزوجته» ،وأشار إىل أنه «بعدما استفاق من
الكوما وجد اوالده وقد استولوا على كامل ثروته ،من دون أن
يرتكوا له أي شيء ليعتاش منه».
وشدد على أنه خالل وجوده يف الكوما ،قام ومن دون وعيه
بتوقيع وكالة عامة على كل أمالكه البنه وقاموا ببيع العديد من
العقارات وقسموا الرتكة على اجلميع.

وأكدت متحدثة باسم الشركة إن «دلتا ارسلت خطاب اعتذار
للمسافرين وعرضت عليهم كوبونات سفر أو أمياال يف برنامج
دلتا لعمالئها».
وقال موقع «إيفييشن هريالد» ،الذي يتابع حوادث الطائرات ،إن
رحلة دلتا رقم  2598املتجهة من لوس أجنلوس إىل منيابوليس
يوم  22كانون الثاني (يناير) عندما اشتبكت مضيفتان يف شجار
وقرر قائد الطائرة اهلبوط يف سولت ليك سييت.
وقال املوقع إن الطائرة بقيت يف املطار اكثر من ساعة قبل أن
تستأنف رحلتها إىل منيابوليس.
يذكر أن املضيفتني اشتبكتا يف شجار باإليدي حول أمور تتعلق
بالعمل ،وإن مضيفة ثالثة كانت حتاول فض الشجار مل تسلم من
اللكمات املتبادلة بينهما.
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تتـمات

«راض» عن تعهد...
سالم ٍ

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلظ -يواجهون االعمال الوحشية ميينا ومشاال يف املنطقة ،وبالتحديد
يف سوريا».
وأردف« :االضرار الالحقة بالشعب السوري ال تتوقف لذلك ،نشدد
على أهمية الوصول اىل حل سياسي لالزمة السورية ولالوضاع
االخرى املتعددة يف املنطقة والعامل .اذا ،من الضروري الوصول
اىل جهد مشرتك عاملي ملواجهة ذلك ،وحنن حنث ونطلب -خصوصا
من الدول الكربى اليت تتمتع بالوسائل والسلطة والنفوذ وال سيما
أوروبا -ان تصل اىل حل».
وختم« :حنن لن نستسلم وسنمضي قدما ،ونتطلع اىل اجتماعات
ومؤمترات أخرى يف املستقبل لنتقاسم ونتشارك الصعوبات.
وأشكركم مجيعا على كل ما تبذلونه ،وحنن سنلتزم بالوعود اليت
قطعناها وسنتحمل املسؤولية امللقاة على عاتقنا».
وكان اكد رئيس جملس الوزراء متام سالم «ان املأساة اليت أصابت
السوريني ودفعت اعدادا هائلة منهم اىل النزوح هربا من املذحبة
الدائرة يف بالدهم ،مل تقتصر آثارها عليهم وحدهم ،بل تعدتهم
لتطال شعوبا وبلدانا أخرى».
وقال سالم« :الفقر والبؤس اللذان محلهما مليون ونصف مليون
نازح سوري اىل لبنان ،فاقما الفقر والبؤس املوجودين اساسا يف
بلدنا ،وساهما يف توليد آفات نامجة عن االكتظاظ اهلائل والظروف
غري السليمة اليت يعيش فيها النازحون ،يف بلد يعاني اصال من
حمدودية االمكانات وضعف اخلدمات .ومع ذلك ،فإن شعب لبنان
وحكومته ،اللذين يعتربان أن وجود النازحني السوريني على االرض
اللبنانية ال ميكن أن يكون اال موقتا ،تعامال مع الوافدين مبا يفوق
ما تفرضه املعاهدات الدولية وما تقتضيه القيم االخالقية وحقوق
االنسان».
اضاف« :بطبيعة احلال ،كان لذلك مثن كبري دفعه االقتصاد
اللبناني ..ارتفاع ملحوظ يف نسب البطالة والفقر ،وتراجع لنسبة
النمو اىل الصفر ،فضال عن نقص حاد يف كل شيء ..من عدد
املقاعد يف املدارس اىل الطاقة االستيعابية للمستشفيات اىل
امدادات الكهرباء واملياه وغريها».
وقال سالم« :لقد مضى وقت طويل قبل أن يعي العامل أن
أزمة سوريا لن تنتهي سريعا وأن يعرتف بأن املطلوب هو دعم
طويل األمد .لقد مضى وقت طويل قبل االعرتاف بأن املساعدات
االنسانية احملدودة ال تشكل حال .لقد مضى وقت طويل إلدراك
ان املساعدة املخصصة للتنمية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع
األزمة ،ألنها تفتح آفاقا اقتصادية وختلق فرص عمل ،مبا يؤدي اىل
تأمني مصادر دخل للنازحني مع احلفاظ على كرامتهم يف آن.وهذا
األمر من شأنه أن خيفف تدرجييا من احلاجة اىل التقدميات ذات
الطابع اخلريي».
ورأى «ان هذا املؤمتر جيب ان يكون مناسبة للتأكيد على ان احلل
الوحيد لألزمة السورية حل سياسي ،وهو طريق مليء باملصاعب
اليت رأينا منوذجا منها يف جنيف أمس؛ كذلك مناسبة للتأكيد بأن
النهاية الوحيدة ملأساة النازحني تكمن يف عودتهم اىل حياتهم
الطبيعية يف بلدهم» ،وقال« :جيب على العامل أن يدرك ان هناك
خطرا فعليا من تدفق موجات نزوح جديدة اىل ما هو أبعد من دول
اجلوار السوري ،وأن يتنبه اىل عدم حتويل جتمعات النازحني اىل
أرض خصبة لالرهاب».
وأكد سالم «ان هذه الوقائع جيب ان تدفع مؤمترنا حنو إدخال
التغيريات الالزمة على املقاربة املعتمدة حتى اآلن وإدخال حتسينات
على آليات املساعدة ،عرب تفعيل نظام التعهدات احلالي وإجياد طرق
جديدة تضمن دفع املساهمات بصورة فعلية».
وقال« :ان ما ندعو اليه ،سيداتي وسادتي ،هو نوع من تعاقد..
أي رباط يرتجم التعهدات املعلنة إلتزاما أخالقيا ،واإللتزام األخالقي
دعما فاعال ذا نتائج ملموسة .إنين أعين بذلك مشاريع وبرامج وفرص
عمل ومقاعد يف املدارس ومحالت تلقيح ،وسقوفا تقي من املطر
والربد ،وبسمة على وجوه األطفال .نعم ،ايها السيدات والسادة،
هذه هي املعايري اليت نأمل أن تعتمدوها يف مساعداتكم لنا».
وأعلن سالم «ان لبنان غري قادر وحده على متويل هذا العبء
اهلائل .إن االحتياجات االنسانية السنوية ال حتظى بالتمويل الكايف،
ما يعين نقصا يف مقاعد االطفال يف املدارس وضمورا يوميا يف
احلصة الغذائية للنازح .إن لبنان سيصبح يف وقت قريب عاجزا
عن منع انطالق موجات من النازحني اىل شواطىء بعيدة ،مع كل ما
متثله من تهديد لألمن االستقرار».
واكد ان «هذا املؤمتر جيب أن يشكل نقلة يف االستجابة الدولية
لألزمة .الوقت اىل نفاد ،ومجيعنا يلمس خطورة الوضع» .وقال« :إن
لبنان يعترب أن جناح مؤمترنا هذا مرهون بتطبيق حزمة من االلتزامات
املتبادلة بني احلكومة اللبنانية ومجيع الشركاء الدوليني» ،داعيا
اىل «أن نرتقي مجيعا اىل مستوى التحدي ونتعاىل على االعتبارات
الضيقة» ،ومعتربا «ان زيادات متواضعة يف امليزانية قد تساعد
فيحفظ التوازن االجتماعي وصون القيم االجتماعية لعقود طويلة».
وختم« :إنه ليس أوان املساومات..إنه أوان التعاطف والتفهم
والرؤية..إنه قبل كل شيء أوان الشجاعة».

عون

اكد رئيس «تكتل التغيري واالصالح» العماد ميشال عون يف حديث
مطول مع قناة «املنار» ملناسبة الذكرى العاشرة على إعالن وثيقة
التفاهم بني التيار الوطين احلر وحزب اهلل «ان لبنان قائم على
التوازن واملشاركة ،واي تفاهم ال بد وأن يقوم على التعاطي

بصدق مع اآلخر» ،ورأى «ان اإللتزام باهلدف والقضية حصن
التفاهم من أي شرخ» ،مبديا اسفه لعدم «قدرتنا حتى اليوم على
تطبيق وتنفيذ البند الرابع من ورقة التفاهم مع احلزب،اي البند
املتعلق مبكافحة وحماربة الفساد».،
وردا على سؤال قال العماد عون حنن مل نقم بتفاهم مع القوات
اللبنانية كي نكون ضد أحد ،تفاهمنا قائم على فكرة متتني الصداقة
مع األشخاص الذين مل تكن صداقتنا معهم متينة من قبل ،فتكون
هذه بداية لصداقة نريدها أن تصبح متينة .أما يف ما يتعلق بالعالقة
مع األفرقاء اآلخرين ،فهي ال تؤثر على أحد ،وال تقوم على حساب
أحد.

غارة أمريكية تقتل قياديا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واالستيالء على مدينة احملفد يف احملافظة نفسها.
وذكرت مصادر أمنية وشهود ،أن مسلحي التنظيم نقلوا أشالء
بلعيدي احملرتقة إىل منزل أحد أقاربه يف زجنبار وأطلقوا األعرية
النارية يف اهلواء للتعبري عن غضبهم ورفعوا أعالمهم السود فوق
املؤسسات احلكومية ونشروا نقاط التفتيش يف مداخل املدينة
وخمارجها بعد طرد املسلحني املوالني للسلطات احمللية يف احملافظة
وبدأوا محلة اعتقاالت يف صفوف من يعتقدون أنهم مسؤولون عن
سهلت استهداف بلعيدي.
زرع شرحية تتّبع ّ
وكان تنظيم «القاعدة» سيطر قبل أسابيع على زجنبار وجعار ومناطق
أخرى يف أبني لكنه مسح للسلطات احمللية باالستمرار يف ممارسة
مهماتها مقابل اإلبقاء على حضوره العسكري واألمين ،كما سيطر
قبل أيام على مدينة عزان ،وهي ثانية كربيات مدن حمافظة شبوة
اجملاورة ،ونشر عناصره يف مدينة احلوطة عاصمة حلج (مشال عدن)
إىل جانب سيطرته منذ نيسان املاضي ،على مدينة املكال عاصمة
حضرموت ومناطق جماورة هلا على ساحل حبر العرب.
ويعد جالل بلعيدي واحدًا من أخطر القادة امليدانيني لـ «القاعدة»،
وسبق أن قاد هجمات واسعة على مقرات اجليش واملؤسسات
احلكومية يف حضرموت وأبني وشبوة خالل العامني األخريين،
ويعتقد أنه املسؤول عن جمموعة مسلحة تابعة للتنظيم قامت بإعدام
 15جنديا ذحبًا بعد خطفهم أثناء سفرهم بالزي املدني إىل صنعاء
على منت حافلة للركاب يف وادي حضرموت يف آب .2014
إىل ذلك أكد شهود يف مديرية احملفد يف حمافظة أبني أن مسلحي
«القاعدة» سيطروا على مركز املديرية أمس ونشروا فيها نقاط
التفتيش عقب مقتل بلعيدي ،يف حني أفادت مصادر يف حمافظة
شبوة اجملاورة بأن غارة لطائرة من دون طيار كانت قتلت قبل
ساعات من استهداف بلعيدي أربعة من عناصر التنظيم على منت
سيارة يف قرية اجملازة مبنطقة «مفرق الروض» شرق مدينة عتق
عاصمة شبوة.
وعلى صعيد املعارك املتواصلة بني القوات املشرتكة للمقاومة
الشعبية واجليش الوطين املدعوم من قوات التحالف العربي من
جهة وبني مسلحي مجاعة احلوثيني وقوات الرئيس السابق علي
صاحل ،أكدت مصادر املقاومة أمس أنها واصلت تقدمها يف جبال
نهم احمليطة باملدخل الشمالي الشرقي لصنعاء يف منطقة فرضة
نهم حتت غطاء جوي لطريان التحالف.
وأضافت أن املعارك تدور يف حميط املعسكر الرئيس للواء 312
الذي يسيطر عليه املتمردون يف املنطقة بعد تقدم قوات الشرعية
من اجلهة الشمالية عرب جبال «يام» ومن اجلهة الغربية عرب منطقة
«بران» ،يف ظل مقاومة ضارية من قبل مسلحي احلوثيني وصاحل
الذين يستميتون ملنع سقوط مواقعهم االسرتاتيجية على بوابة
صنعاء.
والحقًا ،أكدت مصادر اجليش أن قواته سيطرت على مقر قيادة
اللواء  312بفرضة نهم ،وقالت إن املعارك خلفت عشرات القتلى
واألسرى يف صفوف احلوثيني وصاحل «اليت أجربت على الفرار خارج
املعسكر حتت ضربات أبطال اجليش واملقاومة».
وذكرت مصادر اجليش أنها «استولت على كميات كبرية من العتاد
والتجهيزات العسكرية واألسلحة بينها مدرعات ودبابات وصواريخ
وطوقت منطقة مسورة» اليت تعد النقطة الوسطى بني نقيل الفرضة
ونقيل ابن غيالن األقرب اىل صنعاء ،كما كشفت عن وساطة قبلية
تعمل من أجل استسالم امليليشيات يف مسورة وتسليم أسلحتها
مقابل خروجهم ساملني.
وأشارت مصادر إىل سقوط عدد كبري من القتلى واجلرحى خالل
الـ 24ساعة املاضية يف منطقة الفرضة اليت تشكل السيطرة عليها
مكسبًا مهمًا لقوات الشرعية لقربها من صنعاء ،ولكونها تتحكم يف
الطريق الذي يصل بني العاصمة وحمافظيت مأرب واجلوف.
ويف حني واصل طريان التحالف غاراته على مواقع احلوثيني وقوات
صاحل يف حميط صنعاء وحمافظات تعز وصعدة وذمار وحجة وعمران
أفادت مصادر املقاومة بأن غارات ضربت مواقع امليليشيا مشال
الضالع يف مدينة «دمت» ويف مناطق «معزبة احلدي» التابعة إداريًا
ملديرية الرضمة يف حمافظة إب والقريبة من دمت.
إىل ذلك كشفت مصادر املقاومة ،أن القوات املشرتكة متكنت
أمس وبدعم من التحالف ومروحيات «األباتشي» من السيطرة على
حجة احلدودية بعد معارك
كامل مدينة ميدي مشال غرب حمافظة ّ
عنيفة مع احلوثيني ،وأضافت أنها تقرتب من إحكام السيطرة على
كامل مدينة حرض جنوب منفذ الطوال احلدودي والزحف حنو مدينة
عبس جنوبًا ،بالتزامن مع تدمري الطريان واملدفعية مواقع للمتمردين

وخمازن أسلحة وعربات ومدرعات عسكرية حاولت التقدم لتعزيز
قوات االنقالبيني.
كما جتددت املعارك يف جبهات حمافظيت اجلوف وتعز ،وقالت مصادر
يف املقاومة الشعبية إن  15حوثيًا على األقل قتلوا يف جبهات تعز
بالتزامن مع غارات لطريان التحالف ،فيما واصل احلوثيون قصفهم
بالصواريخ على بلدة «كرش» الواقعة بني تعز وحلج.

 11مليارات دوالر لدعم ..

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كامرون يف مؤمتر صحايف أن «املؤمتر شهد مجع املبلغ األضخم يف
يوم واحد من أجل مواجهة أزمة إنسانية .إجنازات اليوم ليست ح ًال.
ما زلنا حباجة إىل انتقال سياسي».
وأعلن املتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد أمحد عسريي
امس يف مقابلة مع قناة «العربية أن «السعودية على استعداد
للمشاركة يف أي عملية برية يف سورية ضمن التحالف الدولي».
لكن املفاوضات السياسية املعلقة ،كانت حاضرة يف خطابات
املشاركني .وأعلن وزير اخلارجية األمريكي جون كريي انه اتصل
بنظريه الروسي سريغي الفروف وطلب منه وقف الضربات اجلوية
الروسية ضد املعارضة يف سورية .وقال كريي انه خالل حديث
«صريح»ّ ،
ذكر روسيا بقرار جملس األمن الذي يدعو إىل وقف
إطالق نار فوري يف سورية إلفساح اجملال أمام إيصال املساعدات
إىل املدن احملاصرة.
وكان كريي قال يف بيان إن «اهلجوم املستمر لقوات النظام،
بتمكني من الضربات اجلوية الروسية ،على املناطق اليت تسيطر
عليها املعارضة ،إضافة إىل احلصار املستمر الذي يفرضه النظام
واملليشيات املتحالفة معه على مئات اآلالف من املدنيني ،يؤشران
بوضوح إىل النية للسعي إىل حل عسكري بد ً
ال من متكني حل
سياسي» ،فيما قال املبعوث األمريكي مايكل راتين يف بيان أن
الغارات الروسية «ال تتعارض مع رغبات السوريني الذي يتطلعون
إىل عملية سياسية وانتقال سياسي بعيدًا من (الرئيس بشار)
األسد ،بل تتعارض أيضًا مع النوايا املعلنة للروس أنفسهم بالتزام
عملية فيينا» .وزاد« :ال ميكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع
السوري واجلهود اليت تسعى إىل حل عسكري ،ال تؤدي سوى إىل
جعل السالم أبعد منا ً
ال».
وفيما قالت املستشارة األملانية أنغيال مركل أن الناس «تتوقع
أنه من أجل دفع العملية السياسية قدمًا ...كل األطراف عليها
مسؤولية لكن املسؤولية األكرب ُتلقى على نظام األسد» إلعالن وقف
النار ،أعلن وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف يف الربملان
الربيطاني« :استنادًا لتفسري كل األطراف فإن وقف النار ال يشمل
منح منظمات إرهابية معروفة ،فسحة اللتقاط األنفاس .تطبيق وقف
إلطالق النار أمر خمتلف عن وقف احلرب على اإلرهاب» .وذكر ظريف
باالسم «جبهة النصرة» و «داعش» اللتني جيب أال يشملهما وقف
النار.
وطالب وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس روسيا والنظام
السوري بوقف الغارات وحصار املدن يف سورية بهدف استئناف
املفاوضات ،قائ ًال يف لندن« :اهلجوم الوحشي الذي يشنه نظام
األسد بدعم من روسيا ينسف احملادثات» .واعترب رئيس الوزراء
الرتكي أمحد داود أوغلو أن «الذين يساعدون نظام األسد مذنبون
جبرائم احلرب نفسها» ،يف إشارة إىل روسيا اليت «تقصف املدارس
واملستشفيات ،ال مواقع داعش» .وتابع« :إنها جرائم حرب وتطهري
عرقي».
من جهتها ،حذرت موسكو من «حتضريات تقوم بها تركيا لتوغل
عسكري يف األراضي السورية» .وأكدت أن بني أهداف توسيع
نشاطها التجسسي يف منطقة الشرق األوسط ،مراقبة التحركات
الرتكية .وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور
كوناشينكوف أن لدى روسيا «أسسًا جدية لالشتباه بتحضريات
نشطة تقوم بها أنقرة لشن عملية عسكرية يف األراضي السورية»،
موضحًا أن املعطيات اليت تشري إىل ذلك «باتت أكثر وأكثر».
وقال إن روسيا عززت خالل الفرتة األخرية عمليات االستطالع يف
منطقة الشرق األوسط و»إذا اعتقدت أنقرة أن حتركاتها لن تكون
حتت املراقبة فهي خمطئة» ،يف إشارة إىل قرار أنقرة رفض السماح
للطائرات الروسية بدخول جماهلا اجلوي وتنفيذ عمليات استطالع
ملراقبة التحركات العسكرية وفقًا التفاقية «السماء املفتوحة» .
وكانت أنقرة أعلنت منع حتليق كان متفقًا عليه مسبقًا يف الفرتة بني
األول واخلامس من الشهر اجلاري ،وبررت موقفها بأن الطرفني مل
يتفقا على خط سري الطائرات الروسية .لكن موسكو اعتربت اخلطوة
«سابقة» وانتهاكًا خطرًا التفاقية «السماء املفتوحة» اليت تسمح
للطائرات الروسية وطائرات حلف مشال األطلسي بإجراء رحالت
استطالعية دورية يف أجواء الطرفني .وأكد املتحدث العسكري أن
موسكو «سرتد بالتأكيد على التطور».
وقال منذر ماخوس الناطق باسم اللجنة العليا للمفاوضات املعارضة:
«ال بد من ضغط من األمريكيني ( )...على روسيا» لتجنب فشل
جولة املفاوضات املقبلة .وأوضح أن «املعادلة جيب أن تتغري على
األقل حبيث يقوم توازن بني االثنني (احلكومة واملعارضة) كي
يقدم كل وفد تنازالت».
ويف طهران أعلن عن مقتل العميد حمسن قاجاريان قائد لواء اإلمام
الرضا الـ 21املدرع« ،الذي استشهد خالل مهمة استشارية يف
سورية» .كما نشر نبا مقتله على املوقع اإللكرتوني التابع لوزارة
العدل اإليرانية.
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هذه فوائد النعناع املذهلة على البشرة...

تعلّمي كيفية صنع لوشن مرطب
بنكهة النعناع

 3وصفات طبيعية لعالج
جتاعيد الوجه

اذا كنتم ممن بدأت التجاعيد تظهر حول الفم أو العينني،
سارعوا يف معاجلتها باملاسكات الطبيعية اليت تساعد على
اخفائها .إليكم وصفات طبيعية ميكن حتضريها من مكونات
موجودة يف املطبخ.

يعاجل النعناع العديد من مشاكل البشرة ويعترب من األعشاب
فعال على بشرتك.
املهمة اليت هلا تأثري ّ
ويستخدم النعناع يف الكثري من مستحضرات التجميل
وكرميات العناية بالبشرة مثل املرطبات واملنظفات ،والشامبو
ألنه يضفي ملعانًا على البشرة عند إستخدام منقوعه إلزالة
املكياج ويساعد يف التغلب على مشكلة املسام املفتوحة
كما يقلل من ملعان البشرة الدهنية.
هذه وصفة من قارئات «هلا» لتصنعي بنفسك لوشن
مرطب للجسم بنكهة النعناع
املكونات الالزمة:
½ كوب من شاي النعناع الطازج.
 8/1ملعقة صغرية من صودا اخلبز.
½ كوب من زيت دوار الشمس.
 1ملعقة صغرية من زيت جوز اهلند.
 1ملعقة صغرية من مشع العسل.
 4-3قطرات من زيت النعناع العطري.
طريقة التحضري:
 -1اخلطي شاي النعناع مع صودا اخلبز واتركيه جانًبا.
 -2اخلطي الزيوت مع مشع العسل يف وعاء عميق .وقومي
بإذابتها يف محام مائي ساخن.
 -3قومي بتسخني خليط شاي النعناع وصودا اخلبز حتى
يكون يف درجة حرارة الزيوت الدافئة األخرى.
 -4أخلطي الزيوت ومشع العسل على سرعة منخفضة ،وقومي
بصب شاي النعناع
تدرجييا ببطء .استمري يف اخللط حتى
ً
حنصل على خليط كرميي قوامه متجانس.
 -5حيفظ اللوشن يف عبوة نظيفة مع غطاء حمكم ،اتركيه
متاما ثم أضيفي قطرات زيت النعناع العطري حسب
ليربد
ً
الرغبة.

كيس الشاي األخضر
ال ترموا أكياس الشاي األخضر بل اخرجوا خليط الشاي وامزجوه
جيدًا مع ملعقة عسل ،من بعدها قوموا بوضعها على الوجه يف
حركات دائرية مع التدليك حول الفم والعينني برفق ملدة 5
دقائق ،ثم اغسلوه مباء فاتر.
قناع الربتقال
ضعوا قطعة من القطن يف عصري برتقال طازج ،وامسحوا بالقطنة
حتت عينيك ،كرروا ذلك مرتني يوميًا ،يف غضون أسابيع قليلة
ستالحظون فرقًا ،حيث ستقل التجاعيد حتت العينني.
قناع املوز مع الكيوي
اهرسوا نصف مثرة موز مع ملعقة حليب وملعقة زيت زيتون
وملعقة زيت لوز وملعقة عسل ومثرة كيوي مهروسة لتستفيدوا
من فيتامني «سي» ،ضعوا القناع على الوجه والرقبة ملدة
 20دقيقة ،ثم اغسلوا وجهكم باملاء الفاتر.

خطوات حتضري صابونة الزجنبيل
حلرق الدهون يف املنزل

يعترب الزجنبيل من أهم وأبرز االطعمة اليت تساعد يف حرق
الدهون الزائدة وفقدان الوزن ،وميكن ذلك من خالل
املشروبات اليت حتتوي على الزجنبيل ،ولكن هناك طريقة
جديدة للحصول على نتيجة مثالية من خالل الصابون.
إليك طريقة عمل صابونة الزجنبيل يف املنزل حلرق دهون
اجلسم.
املكونات:
 3مالعق زجنبيل
ملعقة دقيق شوفان
صابونة غلسرين
ملعقة بودرة القرنفل
فنجان ماء ورد
فنجان زيت زيتون
طريقة التحضري:
قومي بربش صابونة الغلسرين يف وعاء مناسب
أضيفي عليها ماء الورد وقليب اخلليط حتى يذوب
الصابون جيدًا
ً
أضيفي باقي املكونات وقومي بالتقليب جيدا حتى
تتجانس املكونات.
ضعي اخلليط يف وعاء على نار هادئة وانتظري حتى
يغلي ثم قومي برفعه من على النار ثم قومي بصبه يف
قوالب مناسبة واتركيه حتى يتجمد.
اتركي الصابون ملدة أسبوع يف القوالب حتى تصبح
جاهزة لالستخدام.

إىل مجيع املراهقات 5 :نصائح لبشرة نقية وخالية من الشوائب
يف سن املراهقة ،تعاني بعض الفتيات من مشاكل يف البشرة
لذا وللمحافظة على نضارة وتألق البشرة لوقت طويل ،على
املراهقة العناية بنظافة بشرتها ،واتباع النصائح املرفقة يف
هذا الفيديو ومن بينها:
 -1جتنب ملس البثور.
 -2شرب املاء بكثرة ،واالبتعاد عن املشروبات الغازية ،وجتنب
تناول السكاكر واحللويات واألطعمة الدمسة.

فــم مــخملي جــذاب
ي فصل الشتاء ،يبدو اللون األمحر املخملي جذابًا جدًا على
الشفتني .إليك هذه النصائح للحصول عل يف فصل الشتاء ،يبدو
اللون األمحر املخملي جذابًا جدًا على الشفتني .إليك هذه النصائح
للحصول على فم جريء وساحر يف الوقت نفسه.
حتضري الشفتني :ال بد أن يكون الفم خاليًا من العيوب إذا أردت
تلوينه باللون األمحر القوي ،الغين باألصباغ الباهتة .لذا ،باشري
أو ً
ال تقشري طبقة اخلاليا امليتة املرتاكمة على سطح الشفتني
باستعمال مستحضر تقشري ناعم ،ثم غلفي الشفتني بقناع مرطب
ملدة  10دقائق .بهذه الطريقة ،يتوزع اللون األمحر املخملي على
الشفتني بسهولة ونعومة.
حتديد حميط الفم :لتفادي سيالن اللون ،أعيدي رسم حميط
الشفتني بواسطة قلم له لون مماثل للون أمحر الشفاه .ابسطي
من ثم أمحر الشفاه بطرف اإلصبع ،من وسط الفم إىل الزاويتني

اخلارجيتني ،حبيث يتم تثبيت األصباغ جيدًا.
ماكياج حيادي :إلبراز اللون األمحر الساطع على الشفتني ،ال بد
أن تكون بقية املاكياج حيادية .لذا ،أبسطي طبقة من البودرة
الشفافة على املساحات الناتئة يف الوجه ،واجعلي ماكياج العينني
خفيفًا جدًا.

 -3زيارة طبيب اجللد مرة يف الشهر لتنظيف البشرة بعمق
وإزالة الشوائب.
 -4غسل البشرة يف النهار والليل بهالم منظف ومضاد للبثور،
ومن ثم جتفيف البشرة جيدًا ومسحها بسائل التونيك املنقي.
 -5والنصيحة األخرية هي استعمال كريم الوقاية من الشمس
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مطبخ

سندويش السوشي سلمون

كرات البطاطا الذهبية
لوجبة صحية وسريعة

 250غ من السلمون

إن كنت تبحثني عن وصفة شهية جديدة ،ميكنك تطبيق هذه
الوجبة الشهية من كرات البطاط الذهيب السريعة التحضري .إليكم
الطريقة.

 3أوراق من اخلس امللون

املكونات:

حبة أفوكا

ملعقة صغرية من بذور السمسم احملمصة

 3مالعق طعام من صلصة املايونيز احلار
 4أوراق من النوري
ورق نايلون الصق

طريقة التحضري:

طريقة التحضري:
حنضر أو ً
ّ
ال ورقة من النايلون الالصق ومند فوقها ورقة من النوري،
ونضع عليها الرز ،اخلس ،األفوكا ،السلمون ،وبذور السمسم،
وأخريًا صلصة املايونيز احلار.
نلف السندويش ونرصه بورق النايلون للتأكد من إغالق السندويش
بإحكام ،ثم نفك النايلون ونقطع السندويش نصفني.

اللحمة بالعجني
اللحمة بالعجني
املقادير:
400غ من اللحم املفروم
بصلة متوسطة احلجم مفرومة
½ حبة فلفل أخضر مفروم
حبة بندورة مفرومة
ملعقة صغرية من البهار
ملعقة صغرية من الكمون املطحون
ملعقة صغرية من امللح
200غ من العجني
خُتلط أو ً
ال اللحمة مع اخلضار والبهاراتُ ،ترق العجينة ُ
وتقطع اىل
يوزع بعدها خليط اللحم على قطع العجني
دوائر متساوية احلجمّ ،
بالتساوي ومن ثم يتم إدخاهلا
إىل الفرن ملدة  20دقيقة تقريبًا حتى تنضج.

املكونات
علبة من رقائق الالزانيا املطهوة
صلصة البيشاميل وصفة
سبانخ منظف ومغسول ومفروم ومسلوق كيلوغرام
شرائح موزاريال ٤٠٠غ

 3حبات بطاطس
 10حبات فطر أو علبة ونصف
بصلة
بقدونس
كوب دقيق
بيضة واحدة
 3مالعق زبدة
ملح وبهار اسود واوريغانو

كوبان من الرز الياباني املطبوخ

الزانيا مع السبانخ

اسلقي البطاط ،وقطعي الفطر والبصل والقليل من
البقدونس.
ضعي القليل من الزبدة يف مقالة واضيفي البصل ومن
ثم الفطر ليذبلوا ورشي فوقهم القليل من البقدونس مع امللح
والفلفل االسود واالوريغانو
اهرسي البطاط املسلوقة مع ملعقتني من الزبدة واضيفي
فوقها بيضة و 3مالعق كبرية من الطحني والقليل من امللح
رشي على طاولة خشبية باقي الطحني ومدي البطاط اىل قطع
دائرية وأضيفي فوقها حشوة الفطر ،ومن ثم أغلقيها بالشكل
الذي ترينه مناسبًا
مبقالة أضيفي القليل من الزبدة او الزيت النباتي واقلي كرات
البطاط ليصبح لونها ذهيب.

حلى القمح الصحي
كوبان من القمح املسلوق
ملعقة طعام من ماء الزهر
كوب من العسل
كوب ونصف الكوب من الفواكه اجملففة واملكسرات
كوب من الكرميا املخفوقة للتزيني
طريقة التحضري:
ويقدم يف كؤوس مزينة بالكرميا
املكونات
كل
خُيلط القمح مع
ُ
والفواكه اجملففة.

صلصة البيشاميل
زبدة  ٣مالعق طعام
دقيق  ٤مالعق طعام
مرقة دجاج أو ماء  ٣أكواب
ملح نصف ملعقة صغرية
بهار أبيض نصف ملعقة صغرية
جوزة الطيب ربع ملعقة صغرية
كرميا طازجة نصف كوب
لتحضري صلصة البيشاميل ،تسخن  ٣مالعق طعام من الزبدة يف
قدر .تضاف إليها  ٤مالعق طعام من الدقيق وختلط معها وتطهى
على النار حتى تفوح رائحة لذيذة من املزيج.
تضاف  ٣أكواب من مرقة الدجاج أو املاء إىل خليط الدقيق .ترش
نصف ملعقة صغرية من امللح ونصف ملعقة صغرية من البهار
األبيض وربع ملعقة صغرية من جوزة الطيب.
حيرك اخلليط جيدًا بشريط معدني ويطهى على النار حتى تتكثف
الصلصة ويصبح قوامها قشديًا ناعمًا.
يضاف نصف كوب من الكرميا الطازجة إىل الصلصة وحيرك معها.
جيب أن تكون الصلصة أرق قوامًا من اللنب.
يف قدر أخرى ،يوضع السبانخ املغسول ويسخن على النار حبيث
يتضاءل حجمه ويذبل خُ
ويرج ماؤه .يغلى السبانخ على النار ملدة
 ٤إىل  ٥دقائق إضافية ثم يغسل ويشطف باملاء البارد ويوضع
يف مصفاة للتخلص من فائض املاء .يعصر السبانخ بني اليدين
ثم يفرم ناعمًا.
لتحضري الالزانيا ،تدهن صينية فرن أو طبق زجاجي مقاوم للحرارة
بالزبدة.
يسكب قسم من صلصة البيشاميل يف الصينية ويوضع فوقها
قسم من رقائق الالزانيا .يسكب بعدها املزيد من صلصة
البيشاميل ثم توزع نصف كمية السبانخ فوق الصلصة وكذلك
شرائح اجلبنة .تغطى احلشوة بطبقة ثانية من رقائق الالزانيا وتكرر
العملية نفسها .تغطى الطبقة الثالثة من رقائق الالزانيا بالقسم
األخري من صلصة البيشاميل وتصف شرائح اجلبنة يف األعلى.

ترتك صينية الالزانيا احملضرة ساعة كاملة حتى
ترتاح ومتتص الرقائق الصلصة.

* 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: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

حيمى الفرن لغاية  ٣٥٠درجة فهرنهايت وختبز
فيه الالزانيا حتى تنضج ويصبح سطحها وردي
اللون وتذوب اجلبنة.
مالحظة
إنه طبق ممتاز ولذيذ لألشخاص النباتيني.
يف حال شراء شرائح الالزانيا املطهوة ،ال حاجة
أبدًا إىل سلقها يف املاء قبل استعماهلا (الرجاء
قراءة التعليمات املذكورة على العلبة ملعرفة
إذا كانت الالزانيا مطهوة).
ميكن إضافة الفطر إىل السبانخ حسب الذوق.
كما ميكن إضافة حلم الدجاج املفروم إىل
السبانخ.
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GST push gathering steam as battlelines are drawn Clive Palmer was Queensland Nickel director when

Treasurer Scott Morrison gives a radio interview at Parliament House on
Monday. Photo: Andrew Meares

Treasurer Scott Morrison
has all-but confirmed the
government is moving towards a potentially explosive GST rise, arguing tax
reform is essential, that he
is “no stranger” to unpopular causes, and that he is
determined to do what is
right for the country.
But it remains unclear if it
will be announced in his
first May budget or before.
Cabinet met on Monday to
discuss a range of issues
with a source observing
the atmosphere within the
leadership is now one of
pre-election “sensitivity”,
although ministers remain
confident that Prime Minister Malcolm Turnbull possesses the persuasive powers to conduct a GST poll.
The new signalling suggests the GST will become
ground zero of a bitterly
fought election contest with
the Coalition betting its superior reserves of public
goodwill will be enough to
see off a Labor scare campaign whenever the election
is held.
Labor is convinced a widespread public fear of a 50
per cent rise in the 10 per
cent GST to 15 cents in the
dollar offers it the best hope
of pegging back the more
popular Mr Turnbull.
With some state premiers
on-side, including Labor’s
Jay Weatherill in South Australia, and the Liberals’ NSW
Premier Mike Baird, the government hopes to convince
voters that the pain of higher retail prices can be offset
by other economic advantages, including direct compensation for the least-welloff, and improved economic
performance creating more
jobs, and eventually, more

revenue.
Departing from his previous stance, in which hosed
down GST speculation, Mr
Morrison has taken to talking up his commitment to
selling necessary if unpopular policies to the electorate,
citing his hardline record
in immigration and border
protection as evidence.
“We’ve got to do what’s
right,” the Treasurer said in
Canberra ahead of the Cabinet meeting.
He noted that the Newspoll
published on Monday had
shown “strong support” for
the government at 53-47
after preferences, which he
attributed to the Coalition’s
willingness to confront hard
choices and remain “focused on jobs and growth”.
“And if we were to make
any changes in this (GST)
area, it is because we believe it would support jobs
and growth in the future,”
he said.
“I’ve got to say I’m no
stranger to causes that don’t
enjoy popular support.
“I remember for five years
I campaigned heavily on
what were very unpopular measures, whether it
was on turn-backs or other
things, and the surveys
were against it and all the
rest of it.
“But I believed it was right
for the country. And we
went into that last election,
we said what we were going
to do on that, we did it in the
way that we said we were
going to do it and we got
the result we said we were
going to get.”
As Fairfax Media reported
on Monday, Mr Baird has
proposed a modified version of his 15 per cent GST
proposal, in which the bulk

of the new revenue - expected to be $32.5 billion a year
over the current forward estimates - would be retained
by the Commonwealth and
used for reducing company
tax to 25 cents in the dollar,
as well as for income tax
cuts, GST compensation,
and for extra health funding for the states. It would
be renegotiated in 2020.
Mr Weatherill welcomed
that proposal but said SA
still preferred the idea of a
guaranteed share of income
tax revenue for the states
because it would grow with
health costs.
While divisions exist on
both sides of politics over
the political wisdom and
distributional fairness of a
higher GST, Labor has taken heart from Newspoll as
well, noting that support for
a higher GST languishes at
just over one third at 37 per
cent.
With MPs gathering in Canberra for the commencement of what promises to
be a tense political year
culminating in an election
most likely in spring, Liberal MPs were surprisingly
relaxed about defending a
GST rise.
“As long as it is part of a
proper package, with adequate compensation for
the poor, and demonstrable
benefits for business and
therefore job creation,” it
can be argued, said one
marginal seat MP.
Another said the key was
getting “some sort of consensus from premiers” before adding ruefully, “but
that’s like herding cats!”.
Speculation in Canberra
is that the government will
eventually opt for both
a higher GST rate and a
broadened base likely to
include fresh food. But Mr
Morrison knows, spreading
it to the currently quarantined areas of health and
education would be politically toxic.
“The issues that were present back when the GST was
introduced around health
and education are still there
today,” he had said in late
January.

$700,000 was donated to the Palmer United Party

Clive Palmer’s 2014-15 donations were belatedly revealed in official Australian Electoral Commission figures. Photo: Alex Ellinghausen

Controversial politician
Clive Palmer briefly
popped up as a director
of his embattled Queensland Nickel company
at the same time as the
struggling entity made
hundreds of thousands
of dollars worth of donations to his political
party.
Mr Palmer’s abrupt 26day directorship last
year coinciding with the
company handing out
more than $700,000 in
donations raises questions about his claim
of not being involved
in running the business
since being elected
three years ago.
ASIC records show Mr
Palmer as lobbing in as
a director for Queensland Nickel on January 22, 2015 apparently
replacing his nephew
Clive Mensink, who resigned the same day.
Mr Palmer then stayed
on as a director for just
26 days before resigning on February 16 - the
same day Mr Mensink is
recorded as returning
to the role .
Asked on Monday
about the donations
and his directorship,
Mr Palmer denied any
issue, texting Fairfax
yesterday say only that
there was “no basis in
article (sic)”.
Last week he was quoted in the media as saying: “Of course I have
no personal responsibility. I retired from

business over three
years ago.”
A spokesman for Mr
Palmer said the change
in directorship related
to a period when senior
management including
Mr Mensink were on
leave.
He said Mr Palmer at
the time took leave
from Parliament. The
spokesman said the
company’s
auditors
have signed off on the
company being solvent
at the time.
Exactly what business
decisions were made at
the North Queensland
business during this 26
day period of shifting
directors’ chairs has
not been made public.
Australian
Electoral
Commission
disclosure records revealed
on Monday that Palmer
businesses donated
$10 million to the Palmer United Party last financial year, including
nearly $6 million from
Queensland Nickel. The
$5.9 million donated by
Queensland Nickel was
the largest single corporate donation in the
2014-15 financial year.
The Electoral Commission records show
Queensland
Nickel
made a series of hefty
donations to the Palmer
United Party during the
26-day period when Mr
Palmer was director.
On January 23, one day
after Mr Palmer became
a director, Queensland

Nickel is listed as donating $110,000 to
PUP, according to the
company’s official political party donation
disclosure records for
last financial year.
Three days later,
Queensland Nickel donated again, this time
$220,000. Then two
days later an even larger donation of $440,000
is recorded. A number
of other donations are
listed during the 26-day
timeframe but all are
under $25,000.
While numerous other
donations were made
during Mr Palmer’s time
as a director an even
larger number were
made during Mr Mensink’s time in the role.
One of the largest appeared to be a $2.8
million donation made
on March 4, 2015, just
days after Mr Palmer
resigned the directorship and Mr Mensink
returned to the director’s role.
Queensland Nickel went
into voluntary administration on January 18
this year having layed
off 237 workers, with
the company blaming a
slump in nickel prices
for its collapse.
In January company
managing director Mr
Mensink said: “The
prime reason for QN
administration and associated events is the
price of nickel, which
is at its lowest for 15
years.”
Mr Mensink has had
a lengthy association
with PUP, having been
listed as the party’s
agent on its 2014-2015
political party disclosure return, run as its
candidate for the state
seat of Mundingburra in
the 2015 election and
for the federal Senate in
the seat of Dickson in
2013.
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Malcolm Turnbull signals to party room Turnbull government prepared to back
an August election campaign likely
down on $30 billion school ‘cuts’

Prime Minister Malcolm Turnbull, pictured with wife Lucy Turnbull on Tuesday
morning, has told colleagues a double dissolution election remains a possibility. Photo: Andrew Meares

Prime Minister Malcolm
Turnbull has told his colleagues to expect to be
campaigning in the next
federal election within six
months.
The comments, made in
a closed door party room
meeting on Tuesday
morning and relayed to
Fairfax Media, indicate Mr
Turnbull is considering
calling a poll in August
and that the election day
would therefore be held in
September.
But the Prime Minister
also told colleagues on
Tuesday morning, according to MPs in the room,
that a double dissolution
election remains a live
option to push through
key pieces of industrial
relations legislation during a joint sitting of both
houses after the election.
One MP said Mr Turnbull
had effectively pre-empted discussion among
MPs who are nervous
about an increase in the
GST during the meeting,
telling colleagues - as he
has said publicly - that no
decision has been taken
on whether to proceed
with a rise in the consumption tax as part of its
tax reform package, and
that everything remained
on the table.
The government’s tax reform package would go to
cabinet later this year, Mr
Turnbull said, and then
the party room for discussion.
That same MP said there
was considerable disquiet, though it did not

raise its head on Tuesday, about the prospect
of a GST rise among two
groups of backbenchers those who strongly favour
small government and
those are scared of losing
their marginal seat.
“It’s fine that all options
are on the table, but the
backbench is increasingly unified about this,” the
MP said.
“Scott [Morrison] is determined to raise the
GST, he wants to be the
Treasurer who delivers
big reform...we are relying
on the PM to listen to the
backbench.”
“I think Malcolm has an
open mind on this.”
Liberal Party federal director Tony Nutt also addressed the party room
meeting about the 2016
election.
Mr Nutt told MPs it was
important, in the election
year, to sharpen the distinctions between the two
major parties and that the
Coalition had to “beat the
French”, a reference to
the defeat of Napoleon at
the battle of Waterloo in
1815.
The federal director said
the Coalition needed to
“set the terms” of public
debate about key election
issues such as tax reform
and warned if they did
not, Labor would.
Mr Turnbull’s comments
tally with previous public commentary from the
prime minister about the
timing of the election.
On Friday, Mr Turnbull
said “there is a budget

in May...and there will be
an election, you know, all
other things being equal,
in August, September,
October”.
If an election is called before July, a double dissolution must be held.
In a double dissolution,
all 76 senators face voters which means just
half a normal quota is required, which increases
the chances of minor parties winning seats - an
outcome the government
would not look favourably
on.
The two pieces of legislation the government
wants to push through are
bills that would re-establish the Australian Building and Construction and
Commission - this bill is
due to re-enter the lower
house on Tuesday morning but will face difficulty
passing through the Senate, having been knocked
back once already - and
a bill to establish a Registered
Organisations
Commission that will
strengthen union governance requirements.
This bill is already a double dissolution trigger.
Employment
Minister
Michaelia Cash will this
week allow crossbench
senators who blocked the
ABCC legislation the first
time around to view the
confidential volume from
the Heydon royal commission’s final report in
a bid to win their support
for the bill.
One Labor and one Greens
MP were also invited to
view the document under
strict condictions, but refused.
Greens MP Adam Bandt
accused the government
of “trying to threaten
members of the crossbench”.
“You can’t ask people to
vote on a piece of legislation unless you are going
to put all the facts in front
of them,” he said.

Education Minister Simon Birmingham defended the plan to link school funding increases to inflation as recently as January. Photo: Daniel Munoz

The Turnbull government is willing to ditch
its controversial plan
to link school funding
increases to inflation slammed by Labor as a
$30 billion cut to school
funding - according to
leaked government talking points.
In the 2014 budget, the
Coalition
announced
plans to peg school
funding to the Consumer Price Index (CPI) and
enrolments from 2018,
a change estimated to
save around $30 billion
over the next decade. The
shift, coupled with similar changes to hospital
funding, infuriated state
premiers and helped
spark a national debate
on lifting the GST to help
pay for rising health and
education costs.
Watering down the plan
by leaving current indexation arrangements
in place or moving to a
new measure linked to
school costs would further hamper the government’s bid to return the
budget to surplus.
Education Minister Simon
Birmingham defended
the policy as recently as
January, arguing in letters to the general public that it would ensure
school funding remains
sustainable in the future.
But government talking points, leaked to the
media on the first parliamentary sitting day
of the year, suggest the

government is willing to
give ground on the issue in negotiations with
the states and territories.
The talking points say
the government will “decide [an] indexation rate
that better reflects the increasing cost of schooling”.
This stance has been
welcomed by the public, Catholic and private school sectors, all
of which have strongly
protested the indexation
changes since the 2014
budget. Catholic and independent schools have
warned that fees could
rise and schools could
close if funding does not
keep pace with school
costs.
The Coalition went to
the 2013 election on a
“unity ticket” with Labor
on school funding and
promised no cuts to education.
Opposition Leader Bill
Shorten announced last
week that Labor would
leave the current indexation arrangements in
place, accounting for
most of the $37 billion in
spending over a decade
in its schools funding
policy.
Senator
Birmingham
said: “The Government
has been clear that the
current estimates for
funding from 2018 are
indicative only and provide the basis for formal negotiations with all
state and territory gov-

ernments and the non
government sector.”
The government will negotiate with the states on
funding prior to 2018, he
said.
Australian Education
Union president Correna
Haythorpe said the government was “abandoning” its own indexation
plan.
“These leaked talking points confirm the
Turnbull Government is
planning to scrap needsbased Gonski funding
but does not support
its own plan for indexation of funding beyond
2017,” she said.
Ross Fox, executive director of the National
Catholic Education Commission, said: “For some
time, school costs –
which are mostly devoted to employing teachers and other school
staff – have risen at twice
the rate of the consumer
price index.
“Efficiencies need to be
examined, but school
funding should keep up
with actual costs, rather
than the consumer price
index – which can move
up and down with petrol
prices and the cost of
fruit and vegetables.
Colette Colman, executive director of the Independent Schools Council of Australia, said
appropriate indexation
was “critical” for independent schools.
“To avoid any decrease
in the quality of education offered by schools
it is important that public funding for students
keeps pace with increased costs through
annual indexation of
grants based on a specific schools index,” she
said.
Altering school indexation levels would require Senate support
given they mandated in
legislation.
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The end of TAFE as we know it’: leaked pa- Australia’s asylum seeker politics ‘toxic’
per details federal vocational takeover
since 2001: Tanya Plibersek

Prime Minister Malcolm Turnbull and Vocational, Education and Training
Minister Luke Hartsuyker. Photo: Stefan Postles

The federal government
would take over TAFE
funding from the states
under a radical plan
to be presented to the
states and territories at
a high-level meeting in
March.
Under the Turnbull government proposal, obtained by Fairfax Media,
TAFE fees would be
deregulated and TAFEs
would receive the same
levels of funding as private colleges in a bid to
increase competition in
the sector.
States could provide
some top-up funding for
TAFE, but only enough
to ensure “competitive
neutrality” with private
providers under the
shake-up, which would
transform the vocational
education and training
(VET) sector.
The paper, marked “in
confidence”, has been
circulated to state governments for discussion
ahead of a planned Council of Australian Governments (COAG) meeting
in March. It is likely to
meet strong resistance,
given the scandals that
have plagued the federal
government’s vocational
loans scheme in recent
months.
Former TAFE Directors Australia chairman
Bruce Mackenzie, who
recently completed a
major review of TAFE
for the Victorian government, said the ideas
contained in the paper

were “clumsy” and “outdated”.
Although the paper says
a federal takeover would
put downward pressure
on fees, Mr Mackenzie
said students would
face higher costs and be
saddled with increased
debt if the proposals
were adopted.
“This is like a prehistoric
monster risen from the
dead,” he said.
“Private providers are
there to make money;
it’s very different to a
public system and that
needs to be recognised.
“There is no evidence
that simply increasing
the number of providers
in the system will lead to
lower fees or better quality – quite the reverse.”
State governments now
spend about $4 billion
a year on VET, while the
Commonwealth spends
$3 billion. This does not
include the almost $2
billion spent in 2014 on
VET FEE-HELP loans.
A spokesman for Vocational Education and
Training Minister Luke
Hartsuyker declined to
comment. But government sources stressed
the paper was a “work in
progress” that was likely to be refined before
COAG meets in March.
The federal government’s HECS-style vocational scheme, VET FEEHELP, has blown out in
cost and been beset by
dodgy providers enrolling vulnerable students

into courses they are
unlikely to complete.
The leaked COAG paper
states: “While prices will
be deregulated, basing
subsidies on analysis
of the cost of delivery
will increase competition and improve choice
in the sector and see all
providers competing on
value for money and on
the quality of their learning and training product.
“Government-owned
providers will be funded
on the same basis as
private providers.”
Funding would be “targeted and prioritised to
support national skills
needs and ensure budget sustainability”.
Australian Education
Union federal TAFE secretary Pat Forward said:
“This heralds a transition to a privatised, user-pays system. It would
basically
transform
TAFEs into private providers which compete
for federal funding.”
Labor
spokeswoman
on vocational education
and training Sharon Bird
said: “Labor is greatly
concerned that this is
just an attempt to attack
TAFE and shift even
more debt burden on to
students.
“No one concerned to
see our great TAFE system survive and grow in
the future would want to
see anyone in this government fully responsible for that future.”
Peter Noonan, an expert
in vocational education
at the Mitchell Institute,
said it made sense to
have a single system
covering
vocational
funding and student
loans.
“Savvy TAFEs will be
able to compete well
with private providers
in the market, if they are
given independence,”
he said.

Labor’s immigration spkesman Richard Marles, leader Bill Shorten and deputy Tanya Plibersek may not be on
the same page on detention policy. Photo: Alex Ellinghausen

Labor’s deputy leader
Tanya Plibersek has called
for children to be released
from Nauru and mainland
detention centres as soon
as possible, describing
Australia’s asylum seeker
politics since 2001 as
“nothing less than toxic”.
Her strong stance places
her at odds with shadow
immigration spokesman
Richard Marles, who on
Wednesday defended offshore processing, including for children.
Responding to a letter from
900 prominent academics
calling for children to be
released from detention,
Ms Plibersek said Australia had a moral obligation
to do more to address the
global refugee crisis and
said the debate domestically had “lost rationality,
compassion and respect”.
Ms Plibersek told the
group Labor would establish an independent
children’s advocate and
“will remove children from
detention as quickly as
possible”. Her spokesman
said this would include
from Nauru.
Ms Plibersek is the only
Labor politician to respond to the group of 900
prominent
academics,
who wrote to every federal MP before Christmas,
and again in January, urging the release of children
detained in Australia and
on Nauru.
Signatories included experts on child psychology, human rights, public
policy and the law, from

Tanya Plibersek says Labor would
remove children from detention as
soon as possible. Photo: Alex Ellinghausen

universities across the
country.
“There is no way that
children’s rights to care,
protection, and normal
human development can
be ensured in detention
in Australia or Nauru,” the
group wrote.
“To the contrary, we have
considerable evidence
of the psychological and
emotional harm to children resulting from detention ... We are concerned
that each day is doing incalculable emotional, psychological, neurological,
and physical damage to
young vulnerable people,
at a time when they most
need security and care.”
Labor reintroduced offshore detention on Nauru
and Manus Island in 2012.
Two years later, the Australian Human Rights
Commission found that
the policies and practices
pursued by both Labor
and Coalition governments had been “in serious breach” of the Convention on the Rights of
the Child and the International Covenant on Civil
and Political Rights.
Garfield Prowse, the as-

sistant secretary for the
“child protection and wellbeing branch” of Border
Force, wrote to the academics on behalf of Prime
Minister Malcolm Turnbull
and Immigration Minister
Peter Dutton, saying the
refugee
determination
and settlement of people
on Nauru was a matter for
the Nauru government.
“The department continues to work closely with
the government of Nauru
regarding the welfare of
children, including transferees living in the regional processing centre
and refugees who have
moved into the local community.”
Mr Prowse said the department “takes steps”
to ensure all school-aged
children in any form of
detention were enrolled in
school. Children detained
in Australia, he said, received health care equivalent to that of other children in Australia.
There have been repeated
reports of sexual assault
on Nauru including a fiveyear-old boy allegedly
raped on the island, who
is one of 90 children who
face being returned to the
offshore detention centre
after Wednesday’s High
Court ruling.
A report of a sexual assault among asylum seekers held on Nauru is made
every 13 days, most of the
alleged victims being children, paediatrician Karen
Zwi told the ABC’s 7.30
on Tuesday.
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بلدية باراماتا تستضيف االجتماع األول هلذا العام لغرفة التجارة يف املدينة

رئيس بلدية باراماتا بول
غارارد يلقي كلمته

رئيس الغرفة مايكل مختاريان
يلقي كلمته

صورة تجمع بعض السيدات

الفائز بالجائزة االن اوفرتون يتوسط السيدين بول غارارد ومايكل
مختاريان

الفائزة بالجائزة ستيفاني دايل تتوسط السيدين بول غارارد
ومايكل مختاريان

من اليمني :غارارد ،عدنان ،رودن ،اوفرتون ،مختاريان ،دايل وداكنيتش

ميشال غارارد ،باخوس مكاري وستيفن عيسى

بوال بارا وزوجها ،دايل ،سابا وحضور

سمرية نيكوالس وحضور

استضاف مجلس االعمال لبلدية باراماتا (Parramatta City
 )Council, Business After 5االجتماع االول لغرفة التجارة
يف باراماتا وذلك بعد ظهر يوم الثالثاء من االسبوع الحالي يف
 Riverside Theatresحيث حضره حواىل  200شخص من
رجال االعمال واملصالح يف باراماتا وضواحيها ،اضافة اىل بعض
اعضاء البلدية وموظفيها وبعض الرؤساء السابقني للبلدية
والغرفة والزميل انطونيوس بو رزق .
افتتح االجتماع رئيس الغرفة السيد مايكل مختاريان فرحب
بالحضور خاصا االعضاء الجدد الذين انضموا اىل الغرفة ،وتال
اسماء االشخاص الذين حصلوا على جوائز لخدماتهم التي
قدموها لباراماتا ومنطقتها ومجتمعها خاصة والسرتاليا عامة.
ومن بني الذين تلقوا جوائز السيد االن اوفرتون والسيدة ستيفني
دايل حيث قدمها اليهما رئيس البلدية السيد بول غارارد.
وقد القى رئيس البلدية السيد بول غارارد كلمة ومما جاء فيها:
تستضيف البلدية هذا الحدث كجزء من االعرتاف بمدى أهمية
العالقة بني مجتمع األعمال يف باراماتا والغرفة ،ال سيما مع جدول
األعمال املزدحم لدينا يف بداية العام .2016
وقال :لقد كانت السنتان املاضيتان حول وضع األسس لبنا ء sAu
 tralia’s Next Great Cityموضع التنفيذ.
واذا نظرتم حولكم يف الغرفة تتكون لديكم انطباعات فنية

ونماذج من املباني والسكك الحديدية والشوارع وترون دليال
على وجود مدينة تمر بمرحلة انتقالية.
واضاف رئيس البلدية يقول :ان العام  2016هو حول اإلسراع
يف تجديد وتحديث السوق التجاري لباراماتا مع بدء أعمال البناء
الفعلي .هذا هو السبب يف رؤيتكم رافعات يف السماء واألرض
تهدر بالبناء.
وتابع السيد غارارد يقول :ويف خضم خلق مساحات ملجيء
املصالح واالعمال ،فاننا أيضا نرحب ونرى الشركات واملصالح
املوجودة توسيع حضورها يف باراماتا.
وقال :ويف صناعة التكنولوجيا لدينا  Infosysالتي ستخلق 100
وظيفة اضافية لباراماتا و HSBCيف  Smith Streetالتي ستنقل
موظفني من مكاتبها يف السوق التجاري يف مدينة سيدني اىل
باراماتا لريتفع عددهم من  100اىل  450موظفا .هذا هو دليل
قوي على النمو والرؤية التي لدينا لباراماتا.
وعن العالقة مع الغرفة قال ان النجاح يف مجال األعمال التجارية
ال يعتمد فقط على وجود مساحات مكتبية عالية الجودة أو حتى
على املواهب التي لدينا هنا يف باراماتا بقدر ما يعتمد على وجود
عالقات تجارية قوية تجعل ممارسة األعمال التجارية سهلة
وتحرك نمو اإليرادات.
واوضح رئيس البلدية ان بلدية باراماتا تعرتف وتدعم غرفة

التجارة يف باراماتا ألننا ندرك أن غرفة قوية تعكس مجتمع
اعمال نشطا.
وقال انه يف وقت تناقشون فيه بعض املشاريع على لوحات
العرض ،فاننا بحاجة إىل سماع صوتكم ودعوتكم من خالل غرفة
التجارة ملناقشة مسائل تتعلق بتطوير املدينة مثل النقل بما يف
ذلك سكك الحديد الخفيفة للمجتمعات املحيطة بنا والقطارات
السريعة التي تربط مركز سيدني التجاري و ،Badgery’s Creek
إنشاء أعمال تجارية ومصالح أقوى ألننا نعمل على تطوير
املواهب بالشراكة مع جامعات غرب سيدني ونيو انغالند.
الخطوات املقبلة
لقد أعلنت عام  2016عام املجتمعات وأنا أضمـّن مجتمع األعمال
يف ذلك .فمن خالل وجود مجتمع أعمال قوي يعمل ويدافع عن
القضايا التي تهم الشركات الكبرية والصغرية ،فاننا نحقق
رؤيتنا املقبلة كـ  Australia’s Next Great Cityمن خالل وظائف
أفضل ،وكذلك خدمة مجتمعاتنا وضمان أن تكون لديهم فرص
عمل كبرية ،وباراماتا هي املكان املناسب لبناء مستقبل مهني.
وسوف يكون مواطنونا جزءا من ثقافة األعمال واملصالح يف هذه
املدينة الرائعة.
وكانت هناك بوفيه غنية باملأكوالت الخفيفة واملشروبات على
انواعها.

Page 39

Saturday 6 February 2016

2016  شـباط6 السبت

39 صفحة

NEWS

Malcolm Turnbull, Scott Morrison face backbench backlash if Liberals hike GST Protecting Victorians From Powerline-Related Bushfires

Prime Minister Malcolm Turnbull and minister Kelly O’Dwyer arrive for
question time on Wednesday, Photo: Andrew Meares

Liberal MPs have been given tax briefings in Treasurer Scott Morrison’s
office. Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Malcolm
Turnbull and Treasurer
Scott Morrison are facing
a backbench revolt over a
possible hike in the GST
to 15 per cent, with opposition in government
ranks hardening against
a move to hike the consumption tax.
The revolt centres on
two groups of MPs: hardheaded small government
advocates who oppose
any tax hike, particular if
it also means an increase
in welfare spending and
compensation and, secondly, backbenchers in
marginal seats - nicknamed
“bedwetters”
by some in the Liberal
Party - who fear Labor’s
scare campaign on the
GST and the difficulty of
explaining the reform to
voters.
One MP even claimed
to Fairfax Media that as
much as 50 per cent of
the Liberal backbench
were opposed to the rise.
Fairfax Media spoke to 14
Liberal MPs on Wednesday about the prospect
of an increase in the GST
and was told that at least
17 MPs are now opposed
to a rise.
There is, however, still a
significant bloc of MPs
that believe the government must press on with
its reform agenda and
spend the considerable
political capital Mr Turnbull has banked - not to
mention his lead in the
opinion polls.
Some backbenchers are
withholding judgment,
rather than supporting
a rise sight unseen, and

the tax system beyond
those that have already
been announced”.
And Mr Morrison seized
on the comments of former prime minister Paul
Keating - revealed in
Fairfax Media - to criticise the opposition on
Wednesday.
“This is what Paul Keating said: ‘the world has
trimmed us down, we
now to have trim ourselves, trim our spending
and not accommodate
more of it by ever more
taxation’, he says ‘the
aim of policy should be
make the private sector
larger’. He’s right.”
The hard-heads - who are
predominantly but not
exclusively party of the
party’s right and are economically dry - are particularly annoyed with Mr
Morrison, believing he is
trying to emulate former
treasurer Peter Costello.
“We are broadly supportive of the PM’s desire to see all options on
the table but Scott is too
blinkered and too GST
focused - now is the time
to narrow the focus and
take the GST off the table,” one MP said.
That MP said Mr Morrison
had made it very clear,
through his “consigliere”
Alex Hawke, a hard man
of the NSW centre-right
faction, that “Scott wants
this” but there would be a
“revolt” if it went ahead.
The opponents of a GST
rise believe, however,
that Mr Turnbull still genuinely has an open mind
on the issue.
Another MP said there

are awaiting further details of the final shape fo
the tax reform package.
But there is a developing
view that a GST rise will
be so unpopular that it is
best “killed” in the coming weeks.
It is now the prime topic
of discussion for Liberal
MPs and briefings by the
tax unit in Mr Morrison’s
office - designed to keep
nervous MPs “in the tent”
- have begun to give an
outline of the broad fiscal
challenge facing government.
However frustration at
the absence of any details has marginal seat
MPs worried that the government is losing control
of debate which is being
increasingly defined by
Labor’s GST scare campaign.
Liberal Party federal director Tony Nutt will on
Wednesday night brief
marginal seat MPs about
the challenges of the
coming election campaign, and the GST is expected to be discussed at
the meeting.
Assistant Treasurer Kelly
O’Dwyer struggled to explain the government’s
position at the National
Press Club on Wednesday, pledging only that
voters would know all
the details of the government’s tax package before the election.
Mr Turnbull told Parliament that “the government is considering
carefully all of these proposals, the government
has not made a decision
to change any element of

had been a “tidal wave
of concern” expressed
since MPs returned to
Canberra.
“It’s the only thing anyone is talking about,”
that MP said, “I don’t like
it because it increases
the size of government.
Why is [Mr Morrison] going so hard?”
A third MP said that “my
growing view is that it
is nearly impossible to
raise [the GST] without
increasing the size of
government, in which
case I can’t support it”.
The economic dries say
they would accept other
reform options that have
been canvassed, such as
changes to generous tax
concessions on superannuation contributions.
But a supporter of raising the GST in Coalition
ranks said that while
“some people are very
nervous” and agreed
there were small government and marginal seat
groups opposing a rise,
“now is the time to do
this”.
“With Malcolm Turnbull
having so much political capital, he needs to
spend some of it and indirect taxes are more efficient than direct taxes,”
the MP said.
Another supporter of
raising the GST said that
“if not GST, then there
will be no serious tax reform”.
“There simply is no capacity within the budget
for extra spending and
there is no patience in
the electorate for spending cuts.”

Victorians living in the
state’s south-west are being
encouraged to protect their
homes from the risk of bushfire by having the overhead
powerline that connects their
property to a roadside power
pole buried underground.
Hundreds of bare-wire private overhead powerlines
are being replaced across
the state as part of the Victorian Government’s $200 million Powerline Replacement
Fund.
Minister for Energy and Resources Lily D’Ambrosio
announced today that funding is now available to residents living in Corangamite,
Moyne and Southern Grampians shires.
Property owners in these
areas with privately owned
bare-wire overhead electric
lines are encouraged to apply to have the lines on their
properties replaced and buried undergrounded.
The Government will pay for
replacement works for eligible owners under the Powerline Replacement Fund.
The fund is part of the Government’s $750 million 10year Powerline Bushfire
Safety Program, which was
developed in response to
the Victorian Bushfires Royal Commission to give Victoria the most bushfire safe
power network in Australia.
To date, 268 replacement
projects have been completed, with more than 62 kilometres of bare-wire private
powerlines replaced.
Applications are now open
with works expected to be
finished by next summer.
For more information on the
Powerline Bushfire Safety
Program visit: www.energyandresources.vic.gov.au/
powerlines.
Quotes attributable to Minister for Energy and Resources Lily D’Ambrosio
“We’re working hard to protect Victorians from the risk
of bushfire by replacing dangerous powerlines in high
risk areas - and I encourage residents to make their
properties safer by applying
for this government assistance.”
“We have already replaced
dangerous overhead powerlines in 25 areas across the

state and will finish work in
another eight high risk areas
by the end of the year.”
On the other hand The Andrews Labor Government
is boosting its support for
Group Training Organisations (GTOs) to give Victoria’s future workforce the
skills they need for the jobs
they want.
Premier Daniel Andrews
and Minister for Training
and Skills Steve Herbert today joined apprentices from
Gforce at Breakwater Kitchens in Geelong to announce
GTOs will share in $9.3 million over three years.
This will provide certainty
until 2018 for thousands of
Victorian apprentices and
trainees after the Federal
Liberal Government axed
support for the GTO program.
Today’s announcement follows the $3.1 million the Labor Government committed
to GTOs last year to fill the
gap left by the Federal Liberals.
GTOs play a crucial role in
supporting people to develop the skills they need to get
long-lasting and rewarding
jobs. They often help disadvantaged apprentices and
trainees in our community.
This money will help support
more than 17,000 apprentices and trainees over the next
three years and play a critical role in helping them find
regular employment as they
move through their training.
Since coming to government, the Federal Liberals
have ripped $2 billion away
from training and skills, cutting support programs for
apprentices and trainees.
As part of building the Education State, the Labor Government is committed to
supporting the skills of the
next generation of Victorian
workers through a range of
programs to boost apprentices and trainees.
Quotes attributable to Premier Daniel Andrews
“Apprentices and trainees
are the backbone of Victoria’s training system and
the future of our workforce.
We’re giving them every opportunity to get the skills
they need for the jobs they
want.”
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