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مناسبات

افتتاح الفعاليات السعودية الثقافية باسرتاليا للعام 2016

سفري خادم
افتتح سعادة
الشريفني لدى اسرتاليا نبيل بن
محمد آل صالح ومعالي وزيرة
التعددية الحضارية االسرتالية
ايفيت بريي الفعاليات السعودية
الثقافية للعام  2016التي
احتضنها مهرجان التعددية الثقافية
الوطني االسرتالي الذي تم افتتاحه
يف العاصمة االسرتالية كانبريا
يوم الجمعة  12فرباير 2016

ويستمر لعدة ايام بحضور 270
ألف شخص تقريبا ومشاركة اكثر
من  44دولة و 300مجموعة
عرقية ولغوية مختلفة من مختلف
انحاء العالم ويتضمن عروضا
تراثية وابداعية متنوعة من اسرتاليا
وخارجها.
وقام كل من السفري آل صالح
والوزيرة بريي بقص شريط
االفتتاح بحضور وكيل وزارة

التعددية الحضارية االسرتالية نك
ميكانيس  ،ونائب السفري مشعل
الروقي  ،ورئيس قسم الشؤون
الثقافية سعد االسمري ،جرى
بعدها جولة على اقسام الخيمة
وتبادل الهدايا التذكارية.
وتضمنت الفعاليات السعودية،
التي تنظمها سفارة خادم الشريفني
يف كانبريا للعام الثامن على
التوالي ،معرضا للصور واللوحات

واملجسمات التي تمثل حضارة
اململكة والشواهد األثرية والرتاثية
التي تعكس موقع اململكة الحضاري
عرب التاريخ والعصور وصوال اىل
جوانب التنمية والتطور والنهضة
الشاملة التي تعيشها اململكة يف
وقتنا الراهن وكان من بينها عرض
مجسم كبري لربج ساعة الحرم
املكي الذي حاز على اعجاب معظم
الزوار ،وخصصت الخيمة ركنا

خاصا لنقش الحناء على الطريقة
الرتاثية السعودية.
كما قام اعضاء السفارة والطلبة
والطالبات السعوديون بالتواجد
داخل الخيمة باللباس الوطني
السعودي الذين قاموا بتأدية
العرضة والرقصات الفلكلورية
الزوار
واستقبال
السعودية
واعطائهم معلومات تعريفية عن
اململكة والهدايا الرتاثية وتقديم

القهوة والتمور السعودية التي
حظيت باهتمام جمهور املهرجان
وجعلت من الخيمة السعودية إحدى
أكثر الخيم استقطاباً للزوار.
وقد عرب سفري خادم الشريفني لدى
اسرتاليا نبيل بن محمد آل صالح
عن سعادته باقبال جمهور املهرجان
املتحدر من مختلف الجنسيات
والعرقيات بالفعاليات املتنوعة التي

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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بري :ال أحالف يف االستحقاق الرئاسي

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس سالم

أصاب
الذي
الضياع
احلكومة واملعنيني مبلف
النفايات متثل يف برج

البابا :ترامب «ليس مسيحياً»...
واألخري يردّ :تصرحياته «خمزية»

البابا
قداسة
اعترب
فرنسيس يف الطائرة اليت
كانت تقله من املكسيك
عائدًا اىل روما اليوم ان
امللياردير االمريكي دونالد
ترامب املرشح لالنتخابات
الرئاسية االمريكية ال ميكنه

القول بأنه «مسيحي» حني
يعد ببناء جدران لوقف
تدفق املهاجرين.
وقال احلرب االعظم ردًا على
سؤال حول مواقف املرشح
لالنتخابات
اجلمهوري
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شهدته
حقيقي
بابل
اجللسة املاراتونية جمللس
الوزراء أمس االول واليت

يف الزيارة األوىل لرئيس
أمريكي إىل كوبا منذ ٨٨
عامًا ،حيط الرئيس باراك
أوباما يف هافانا يوم ٢١
آذار (مارس) املقبل،
ليطوي بالكامل صفحة
احلرب الباردة والعداء

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

غاب عنها كل شيء مبا فيه
جدول االعمال لتمأل قضية

العراق :اعدام
 40داعشيا
وتربئة 7

قضت احملكمة املركزية
العراقية أمس االول
بإعدام  ٤٠داعشيًا،
بعدما دانتهم بالتورط يف
جمزرة قاعدة «سبايكر»
اليت راح ضحيتها أكثر
من  1700جمند.
باسم
الناطق
وقال
القضائية
السلطة
عبدالستار بريقدار إن
يف
الثانية
«اهليئة
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اجلبري :القوات السعودية ستحارب «داعش» يف
سورية يف اطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن
اخلارجية
وزير
أكد
السعودي عادل اجلبري أن
مهمة القوات السعودية يف
حال إرساهلا إىل سورية،
على
القضاء
ستكون
«داعش» يف إطار التحالف
الدولي بقيادة واشنطن،
وأن على التحالف أن يقرر
بالنسبة إىل توسيع املهمة
ضد النظام السوري ،يف
وقت أعلن مسؤول روسي
أن على الرئيس بشار
األسد «اإلصغاء» إىل
نصائح موسكو حلل األزمة

السورية .ودعا األمني
العام لألمم املتحدة بان
كي مون جملس األمن إىل
إحالة الوضع يف سورية
اجلنائية
احملكمة
على
الدولية.
ونقلت وكالة «فرانس
برس» عن اجلبري قوله:
«السعودية أعربت عن
استعدادها إلرسال قوات
خاصة ضمن هذا التحالف
إىل سورية بهدف القضاء
على «داعش» فهذه هي
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أوباما ضيفاً يف كوبا «الشيوعية»
الشهر املقبل

بإدارة :آدي سركيس

Confined Spaces
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برج بابل حكومي واستدارة إىل املطامر!
مل تكن استدارة جملس
الوزراء حنو اخلطة االوىل
النهاء أزمة النفايات اليت
تعتمد «خيار املطامر»
مفاجئة بعدما تكاملت
معامل فوضى غري مسبوقة
حيال خطة وافق عليها
اجمللس وأقرها وحني
وصلت االمور اىل نقطة
بداية ترحيل النفايات
اصطدم اجلميع بتعثرها
السباب ال تزال تدور يف
غياهب «االلغاز».
ولعل ابلغ دليل على

www.southwestbuilders.com.au

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

مع نظام فيدل كاسرتو،
ويفتح أفقًا اقتصاديًا
وسياسيًا جديدًا للعالقة
بعد  ٥٧عامًا من العداء بني
بالده وكوبا «الشيوعية».
أوباما غرد شخصيًا على
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أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

مطلوب للعمل

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

0450050757

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

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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أفــراح

الطفل املالك جوناثان مشس طوق
يتقبل سر العماد فيدخل بيعة املسيح

عامل نفسي وتنجيم هندي
عامل التنجيم واملعاجل الروحاني األقوى

نرحب بكل األديان

كل هذه املسائل يف خدمتكم:

تم يوم السبت يف  6شباط يف كنيسة سيدة
لبنان عمادة الطفل املالك جوناثان شمس طوق
وذلك على يد راعي االبرشية املارونية يف
اسرتاليا سيادة املطران أنطوان شربل طربيه
وكان العراب سمري شمس طوق والعرابة شارن
شمس طوق.
وقد كانت فرحة والدي الطفل نبيل وصوفيا
شمس طوق وكذلك جديه جورج وفاديا شمس
طوق كبرية ال توصف بهذه املناسبة املباركة
واملميزة يف حياة الطفل املالك جوناثان التي دخل
فيها بيعة املسيح الرب بمسحه باملريون املقدس
وكذلك يف حياة والديه وجديه والعائلة.
وبعد الكنيسة توجه الجميع اىل صالة الويستيال
حيث كانت بانتظارهم حفلة عامرة قطع خاللها
الطفل املالك جوناثان شمس طوق قالب الحلوى

املعد خصيصا للمناسبة بمساعدة عرابيه سمري
وشارن شمس طوق وسط التصفيق والهتاف
بحياة مسيحية مفعمة بكلمة الرب يسوع ومكللة
بالفرح واملحبة.
وكانت االجواء الفنية بمنتهى التألق حيث
انعقدت حلقات الرقص والدبكة لتزرع ارض
الصالة طربا وسعادة ولرتسم لوحات فنية وال
أجمل.
وكانت ادارة الويستيال بمنتهى الكرم
والضيافة.
أسرة «الهريالد» ،التي تربطها عالقة صداقة
بجدي الطفل املالك جورج وفاديا شمس طوق
تهنئهما بهذه املناسبة املقدسة والسعيدة طالبة
من اهلل ان يكلل حياة الطفل املالك جوناثان
شمس طوق بأكاليل السعادة والهناء.

حلول ملشاكل العالقة
ازالة السحر األسود واحلماية منه
ازالة الروح الشريرة واحلماية منها
اعادة احبائكم وحتسني حياة احلب بينكم
حلول للنجاح يف األعمال واملهن
حلول للمشاكل املالية
حلول للقضايا القانونية الطويلة
حلول ملشاكل الزوجني والعائلة
وقف الطالق وجعل الزواج أقوى
حلول جلذب األشخاص

النتيجة مضمونة %100

حلول الجناب االوالد
هناك حل ألي نوع
ميكن حل اي مشكلة من  9اىل  11يوما
من املشاكل
ألخذ موعد االتصال على الرقم:
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لبنانيات

جملس الوزراء وافق على طلب تنفيذ مشروع
تقاطع جل الديب

احلريري ترأس اجتماعا لقيادة «املستقبل»:

سنشارك يف كل جلسات جملس النواب
سالم :املطامر الصحية حل بديل
ولريبح من يربح ولن نعطل

الراعي عرض مع وفد الرابطة املارونية احلضور
املسيحي يف وظائف الدولة

إذا سقط الرتحيل

عقد جملس الوزراء جلسة عادية
قبل ظهر امس االول اخلميس
يف السراي الكبري ،برئاسة
الرئيس متام سالم.
بعد اجللسة اليت استمرت حنو
مخس ساعات ،تال وزير االعالم
رمزي جريج املقررات الرمسية
اآلتية« :بناء على دعوة دولة
رئيس جملس الوزراء ،عقد
اجمللس جلسته االسبوعية عند
العاشرة والنصف من قبل
ظهر يوم اخلميس الواقع فيه
 18شباط  2016يف السراي
احلكومي برئاسة دولة الرئيس
وحضور الوزراء.
يف مستهل اجللسة ،أعاد
دولة الرئيس التأكيد ،كما
يف كل جلسة ،على ضرورة
االسراع يف انتخاب رئيس
اجلمهورية يف أسرع وقت ،ألن
استمرار الشغور يعوق عمل كل
املؤسسات الدستورية ويلحق
ضررا بالغا بالبالد.
بعد ذلك أثار دولة الرئيس من
خارج جدول األعمال موضوع
النفايات باعتبار أن عقد الرتحيل
تأخر توقيعه بسبب عدم تقديم
الشركة املنوي التعاقد معها
لبعض املستندات املطلوبة.
ثم قدم دولة الرئيس عرضا
للمراحل املختلفة اليت مر بها
هذا امللف ،وصوال اىل اضطرار
احلكومة اىل اعتماد الرتحيل حتت
ضغط الضرورة ،يف موازاة
مباشرة تنفيذ اخلطة املستدامة
ملعاجلة النفايات.
وشرح دولة الرئيس ظروف
اختيار شركة واحدة مت اختيارها
والتفاوض معها لتتوىل هذا

كشفت
وبعدما
الرتحيل.
الشركة عن اجلهة اليت تنوي
تصدير النفايات اليها ،ظهرت
معطيات تفيد أن هناك مشكلة
حول موافقة هذه اجلهة على
تصدير النفايات اليها ،ويفرض
على جملس الوزراء استعراض
احتماالت بديلة يف حال فشل
خيار الرتحيل.
وعلى األثر ،جرت مناقشة
مستفيضة أبدى خالهلا الوزراء
وجهات نظرهم بصدد املوضوع،
مت التوافق على أنه ،يف حال
سقوط قرار الرتحيل بسبب عدم
تقديم املستندات املطلوبة من
الشركة خالل املهلة املعطاة هلا
اليت تنتهي يوم غد ،ال بد من
العودة اىل اخليار الذي كان قد
سبق جمللس الوزراء أن أقره يف
 2015/9/9وهو اعتماد املطامر
الصحية كحل بديل ،وعلى هذا
األساس دعيت اللجنة الوزارية
املكلفة مبتابعة هذا امللف اىل
االجتماع قبل ظهر يوم السبت
املقبل يف  20من الشهر اجلاري
الختاذ القرارات املناسبة.
ثم انتقل جملس الوزراء اىل
حبث بعض املواضيع الواردة
على جدول أعمال اجللسة ،فتمت
مناقشتها وبنتيجة التداول اختذ
اجمللس القرارات الالزمة بشأنها
وأهمها:
 -1املوافقة على طلب جملس
االمناء واالعمار تنفيذ مشروع
تقاطع جل الديب ضمن االعتماد
املرصود له حاليا.
 -2املوافقة على تنظيم الدورة
 33للمؤمتر االقليمي للفاو خالل
الفرتة من .»2016/4/22-18

نديم اجلميل دان جرمية االشرفية:

الراعي مع الوفد

ترأس الرئيس سعد احلريري
عصر امس االول يف «بيت
الوسط» اجتماعا لألمانة العامة
واملكتبني السياسي والتنفيذي
يف تيار «املستقبل» ،تناول
خالله جممل األوضاع والتطورات
السياسية يف لبنان واملنطقة.
استهل احلريري االجتماع بتوجيه
التحية من خالل احلضور إىل
مجهور تيار «املستقبل» يف كل
املناطق على «العمل اجلبار الذي
يقومون به من أجل إبقاء راية
رفيق احلريري مرفوعة دائما».
وقال« :إن املرحلة اليت نعيشها
صعبة جدا واستمرار الفراغ يعترب
مقتال للبنان ويهدد البالد ،ولو
كان الرئيس الشهيد رفيق
احلريري حيا ،ما كان ليسمح
بالفراغ ولو ليوم واحد ،ألنه
يعرف خماطره على البالد».
ووصف احلريري حصيلة لقاءاته
السياسية
املرجعيات
مع
إىل
مشريا
ب»املمتازة»،
«ضرورة الدفع باجتاه النزول
إىل جملس النواب وانتخاب
رئيس للجمهورية» ،وقال:

«من جهتنا ،نعترب رئاسة
اجلمهورية أولوية ،وسنواصل
الضغط إلنهاء الفراغ وعدم
السماح ألحد بتحوير األنظار
عن هذا املوضوع اجلوهري يف
حياتنا السياسية».
وأضاف« :حنن سنشارك يف
كل جلسات جملس النواب ،حتت
سقف الدستور والدميقراطية،
ولريبح من يربح ،ولن نعطل،
وهذا قرار اختذناه انسجاما مع
نهجنا يف احلفاظ على الدولة
واملؤسسات وانتظام القانون».
وشدد على أن تيار «املستقبل»
«ال ميكن أن مينع عملية التعطيل
احلاصلة ،لكن ميكنه إطالق
مفاعيل
لتعطيل
املبادرات
التعطيل» ،مشريا إىل أن
«انتخاب رئيس للجمهورية
يفتح األبواب أمام حل لألزمات
يف البلد».
وشدد احلريري على «ضرورة
أال تؤثر الصراعات اخلارجية على
الداخل اللبناني ،وأهمية تدوير
الزوايا لتجنيب البلد أية أزمات
جديدة ،ومحايته بأي مثن».

ترأس البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي ،امس
االول يف بكركي ،اجتماعا مع
وفد من الرابطة املارونية ضم
رئيس الرابطة مسري ابي اللمع
والرؤساء السابقني للرابطة
الوزير السابق ميشال اده
ورئيس مجعية مصارف لبنان

جوزف طربيه وحارث شهاب.
ومت التداول يف الشؤون
الوطنية العامة ،وال سيما
استحقاق رئاسة اجلمهورية
واحلضور املسيحي يف وظائف
الدولة والتحضريات اجلارية
الرابطة
رئيس
النتخاب
املارونية الشهر املقبل.

بصبوص استقبل جونز وحبثا يف سبل
التعاون والتنسيق
استقبل املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،بعد ظهر امس
االول يف مكتبه يف ثكنة املقر
العام ،يف حضور قائد وحدة
القوى السيارة بالوكالة العميد
فادي اهلاشم ،القائم بأعمال
السفارة االمريكية السفري
ريتشارد جونز يرافقه امللحق

األمين لدى السفارة األمريكية
السيد أندرو جونسون ومساعده
السيد جوزف شليطا ،يف زيارة
تهدف إىل تعزيز سبل التعاون
والتنسيق.
كما مت التطرق إىل مواضيع
تتعلق بربامج التدريب ،وجرى
عرض لألوضاع العامة يف
البالد.

الرافعي عرض مع وفد من نقابة سائقي
السيارات العمومية مشروع مرآب التل

مواقف وزارية  :املهلة حتى الغد لشركة شينوك
وال 50مليارا اىل اخلزينة اذا الغي الرتحيل

لعدم التساهل مع الفاعلني
صدرت مواقف لعدد من
الوزارء ،لدى مغادرتهم جلسة
جملس الوزراء يف السراي،
عن طبيعة اجللسة واملواضيع
املطروحة.

املشنوق

عرب النائب نديم اجلميل عن
حزنه وتعاطفه مع عائلة الشاب
مارسلينو ظماطا ،وأسف لـ
«تكرار هذه األنواع من اجلرائم
البشعة اليت تطال شبابنا،
فهي نتيجة غياب هيبة الدولة
و فقدانها مصداقيتها ،وهي

بالتالي غري قادرة على لعب
دور األب احلامي ألوالده».
ودعا «الدولة إىل عدم التساهل
مع اجملرمني» ،مطالبا القضاء
ب»حسم سريع هلكذا قضايا
وعدم املماطلة بانزال أقصى
العقوبات حبق اجملرمني».

وزير الداخلية نهاد املشنوق،
قال»:احلديث كان باجتاه
االمناء
وتناولنا
املطامر
والنفايات.احلكومة مل تتخذ
أي قرار يف موضوع النفايات
حول
مستمرة
واملناقشة
العودة خليار املطامر».

فرعون

وقال وزير السياحة ميشال
فرعون »:املهلة حتى الغد
لشركة «شينوك» لتأمني
األوراق وإال ستنعقد اللجنة

الوزارية
البدائل».

لتدرس

رمسيا

الحاج حسن

وأوضح وزير الصناعة الدكتور
حسني احلاج حسن انه «إذا
ألغيت عملية ترحيل النفايات
فإن الـ 50مليارا ستعود اىل
اخلزينة».

زعيرت

وقال وزير األشغال العامة
غازي زعيرت« :أنا سيد وزارتي
وأنا الذي أقرر».

درباس

بدوره أعلن وزير الشؤون
درباس
رشيد
االجتماعية
«انين خرجت من جلسة
جملس الوزراء النين مل أفهم
شيئا».

إستقبل رئيس احتاد بلديات
الفيحاء رئيس بلدية طرابلس
املهندس عامر الطيب الرافعي
يف مكتبه يف القصر البلدي،
سائقي
نقابة
من
وفدا
السيارات العمومية يف الشمال
برئاسة رئيس النقابة امحد
خضورة زبيدي.
وجرى عرض كامل التفاصيل
العائدة لتنفيذ مشروع مرآب
مبواقف
واملتعلقة
التل،
السيارات العمومية املرخصة.
وبعد أن اطلع احلضور على هذه
التفاصيل وعلى خطة التنفيذ
ومدتها ،أكد زبيدي على
«ضرورة التنسيق والتعاون مع
البلدية لضمان سري العمل مبا
يؤمن مصاحل العاملني يف قطاع
النقل العام».
وإثر االجتماع ،تبلغت النقابة أن
«أعمال تنفيذ املرآب لن تغري

من مواقع مواقف السيارات
العمومية املرخصة كما هي
اليوم ،وبأن التعاون والتنسيق
سيستمر لتأمني استمرارية
العمل وتسهيله .كما أن مجيع
التعديالت واملالحظات اليت
قد تطرأ أثناء تنفيذ املشروع
سيتم عرضها ومناقشتها ال
سيما بشأن مواقع مواقف
السيارات العمومية بشكل
يضمن مصاحلها واستمرار
خدماتها ألهل املدينة».
ومت االتفاق خالل اللقاء على ان
«تبقى مواقع مواقف السيارات
يف اماكنها احلالية ،وان اي
تعديل على املشروع سيتم حبثه
وتنسيقه بني البلدية والنقابة
بشكل يضمن مصاحل نقابة
سائقي السيارات العمومية
فس الشمال واستمرار خدماتها
ألهل املدينة».
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لبنانيات

بري استقبل دبور وأبرق اىل السيسي معزيا بهيكل وغالي

جونز :زيارة الوفد الربملاني اللبناني اىل امريكا فرصة لتقوية العالقات
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس
االول ،القائم باالعمال سفارة
الواليات املتحدة االمريكية
السفري ريتشارد جونز ،حبضور
املستشار االعالمي علي محدان،
وجرى البحث يف االوضاع
الراهنة.
وبعد اللقاء ،قال جونز:
«كان لقاء مثمرا للغاية مع
الرئيس بري ،وقد حبثنا يف
قضايا عديدة ذات االهتمام
املشرتك ويف التطورات الراهنة
والتعاون بني البلدين .وكانت
فرصة للبحث يف الزيارة اليت
سيقوم بها الوفد الربملاني
اللبناني للواليات املتحدة،
وحنن نرحب بهذا الوفد وهذه
الزيارة اليت تعترب فرصة لتقوية
العالقات بني لبنان والواليات
املتحدة على املستوى احلكومي
على
واالطالع
والشعيب،
التحديات اليت تواجه لبنان».
أضاف« :حنن نقدر وحنرتم
هذا الوفد الربملاني اللبناني
الذي ميثل اعضاؤه كتال نيابية
سياسية من  8و 14آذار ،ونتطلع
اىل اجراء حمادثات مثمرة حول
االوضاع السياسية واالقتصادية
واالمنية .وستشمل حمادثات
الوفد املسؤولني يف وزارتي
اخلارجية واخلزينة وعددا من
اعضاء الكونغرس االمريكي.
وحنن نفهم اهتمام الوفد
اللبناني مبناقشة مضاعفات
تطبيق الواليات املتحدة لقانون

منع متويل حزب اهلل على لبنان.
كما نرحب بهذه احملادثات
ونتطلع اىل مواصلة التعاون
القوي بني بلدين ضد متويل
االرهاب .منذ فرتة طويلة مل
يزر مثل هذا الوفد الربملاني
الواليات املتحدة ،ونأمل ان
تكون هذه الزيارة االوىل من
سلسلة زيارات يف االسابيع
واالشهر والسنوات املقبلة».
وتابع« :كانت فرصة ايضا للبحث
يف موضوع االنتخابات البلدية
يف لبنان اليت جيري التحضري
هلا .وأكدت لدولة الرئيس
بري ان الواليات املتحدة تدعم
جهوده وجهود االخرين لتقوية
ومحاية الدميقراطية اللبنانية،
وان اجراء هذه االنتخابات هو
طريق مهم لتحقيق ذلك».

دبور

وكان بري استقبل ظهرا ،سفري
دولة فلسطني أشرف دبور،
وعرض معه التطورات الراهنة
والوضع الفلسطيين.

االغا

وبعد الظهر ،استقبل عضو اللجنة
التنفيذية رئيس دائرة شؤون
الالجئني يف منظمة التحرير
الفلسطينية الدكتور زكريا االغا
ودبور وأمني سر حركة «فتح»
يف لبنان فتحي ابو العردات،
وتناول احلديث موضوع وكالة
القيام
وضرورة
«االنروا»
بدورها وواجبها جتاه الالجئني
الفلسطينني ،وكذلك التطورات
على الساحتني الفلسطينية
والعربية.

برقيات

على صعيد آخر ،أبرق رئيس
جملس النواب اىل الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي
معزيا بوفاة االعالمي الكبري
حممد حسنني هيكل ،وجاء يف
الربقية:
«بإمسي وبإسم جملس النواب
لسيادتكم
نقدم
اللبناني
وجلمورية مصر العربية أحر
التعازي خبسارة اهلرم االعالمي
االستاذ الكبري حممد حسنني
هيكل ،الذي عايش املراحل

والتحوالت الكبرية يف املنطقة
منذ نكبة فلسطني اىل ثورة
يوليو اىل ثورة يونيو ،وعلمنا
الثقة بقدرة شعوبنا على صناعة
املستقبل واالنتصار ملشروع
مقاومة االحتالل االسرائيلي
تقسيم
حماوالت
ومواجهة
املقسم ووضعنا بني مطرقة
االرهاب وسندان العدوانية
الصهيونية.
ان خسارتنا لالستاذ الكبري هي
خسارة للرادار الذي كان ميلك
موهبة رؤية الواقع وميلك نظرة
استباقية لالمور مبا ميكننا من ان
ننتبه ملا يرتبص باملستقبل.
اننا سنحفظ على الدوام أدبيات
الراحل الكبري كقاموس مرجع
لكافة االحداث والتحوالت ،آملني
معه ان «ال تبقى الدميقراطية يف
عاملنا العربي غائبة عن أوطاننا
وأن ال يبقى سالمها مفقودا».
أسكن اهلل معالي االستاذ
الراحل حممد حسنني هيكل
فسيح جنانه ،وأهلمكم وحكومة
وشعب مصر وعائلة الفقيد
الصرب والسلوان».

«االهرام»

كما بعث بربقية مماثلة اىل
رئيس حترير وأسرة صحيفة
«االهرام» املصرية ،معزيا
بالفقيد الكبري.

تعزية بغالي

من جهة اخرى ،أبرق بري اىل
الرئيس املصري معزيا بوفاة
االمني العام السابق لالمم
املتحدة الدكتور بطرس غالي.

سالم التقى السفراء االوروبيني وتأكيد دعم استقرار
لبنان وامنه وتنفيذ قرارات مؤمتر لندن

زار امس االول سفراء االحتاد
األوروبي والدول األعضاء رئيس
جملس الوزراء متام سالم،
ملناقشة األوضاع العامة يف
البالد وآخر التطورات يف التعاون
بني االحتاد األوروبي ولبنان.
وأعرب سفراء االحتاد األوروبي
عن دعمهم القوي للجهود اليت
يبذهلا الرئيس سالم لضمان
استمرارية عمل جملس الوزراء يف
ظل األوضاع السياسية الصعبة
راهنا ،وأعادوا التأكيد على
خالصات اجتماع وزراء خارجية
االحتاد األوروبي يف حزيران
املاضي ،واليت دعوا فيها
النواب اللبنانيني إىل االجتماع
النتخاب رئيس للجمهورية ،من
دون املزيد من التأخري وفقا
ألحكام الدستور.
كريستينا
السفرية
وقالت
السن« :إن إعادة التفعيل
األخرية لالجتماعات املنتظمة
جمللس الوزراء شكلت خطوة
إجيابية حنو إجياد حل للجمود
السياسي يف البالد .ونود تهنئة
دولة الرئيس على جناحه يف عقد
هذه االجتماعات ويف التمكن
من التصويت على العديد من
املراسيم املهمة».
ورحب سفراء االحتاد األوروبي
إلجراء
القائمة
بالتحضريات
االنتخابات البلدية يف شهر
أيار املقبل ،وأعربوا عن أملهم
يف أن «تساهم هذه االنتخابات
يف تعزيز الدميقراطية احمللية
يف لبنان ،ويف تقديم اخلدمات
على املستوى احمللي بصورة
أفضل».
كما أعرب السفراء األوروبيون عن

استعدادهم للعمل مع السلطات
اللبنانية لتنفيذ قرارات مؤمتر
لندن الذي عقد يف  4شباط
اجلاري حتت عنوان «دعم سوريا
واملنطقة» ،ورحبوا بااللتزامات
اليت قطعها لبنان يف إعالن
النيات الذي قدمه خالل املؤمتر.
وتعهد االحتاد األوروبي والدول
األعضاء خالل املؤمتر بتقديم أكثر
من  3مليارات يورو للسوريني
يف املنطقة واجملتمعات املضيفة
هلم .ويضاف هذا إىل املبالغ
اليت وصلت إىل  1.3مليار دوالر
واليت سبق أن خصصها االحتاد
األوروبي والدول األعضاء للبنان
ملساعدة الالجئني واجملتمعات
املضيفة منذ بداية األزمة.
وسيعود التمويل الذي مت التعهد
بتقدميه يف لندن بالفائدة على
السواء ،على اجملتمعات املضيفة
اللبنانية والالجئني السوريني،
يف انتظار عودتهم اآلمنة إىل
سوريا عندما تسمح الظروف
بذلك.
وأعاد سفراء االحتاد األوروبي
التذكري باألهمية اليت يولونها
لدعم استقرار لبنان وأمنه .وقد
أشارت السفرية السن يف هذا
اإلطار إىل أن «حوار مكافحة
اإلرهاب بني االحتاد األوروبي
ولبنان الذي عقد أخريا ،دليل
على رغبتنا املشرتكة يف حتسني
التزامنا املتبادل ،ضد التهديد
اإلرهابي املشرتك ليس فقط من
خالل املساعدة الفنية الضرورية
جدا ،بل أيضا من خالل اجلهود
املشرتكة لنكافح معا العقيدة
والثقافة اإلرهابيتني اللتني
تغذيان التطرف العنيف».

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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لبنانيات

الوفاء للمقاومة :للعودة اىل املطامر قاسم :ليفتح النواب اجمللس ويشرعوا وأما األمور األخرى فلها وقتها

الصحية املؤقتة والتفاوض مع اليونان
وقربص بشأن املنطقة اخلالصة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك ،بعد ظهر امس
االول برئاسة النائب حممد
رعد وحضور أعضائها.
وعرضت الكتلة ،حبسب بيان
لبنان
«اوضاع
اصدرته،
وتطورات األحداث يف سوريا
واملنطقة ،فرأت يف خطاب
األمني العام ل»حزب اهلل»
مساحة السيد حسن نصر اهلل
بذكرى القادة الشهداء ،ما
يؤكد احلاجة ملقاربة املسائل
املطروحة داخليا وإقليميا ،يف
ضوء رؤية اسرتاتيجية وطنية
واضحة وتقدير سليم ألولوية
الفرص
وألهمية
املخاطر
املتاحة للحفاظ على استقرار
لبنان ولتعزيز قدراته ومحاية
مصاحله وسيادته».
ودعت اىل «تشدد الدولة
يف محاية سيادتها الوطنية
وااللتزام مبوجبات ذلك يف
السياسية
الشؤون
كل
والعسكرية
واألمنية
واملصرفية
واالقتصادية
كما يف العالقات اخلارجية
واملعاهدات»،
واالتفاقات
مؤكدة ان «معادلة اجليش
والشعب واملقاومة تثبت
يوما بعد يوم جدواها وقدرتها
على محاية لبنان والدفاع عنه
بوجه املخاطر والتهديدات
املعادية».
من جهة أخرى ،عربت الكتلة
عن «بالغ حزنها واحساسها
بفداحة اخلسارة اليت اصابت
مصر والعامل العربي برحيل
عميد االعالم والصحافة وكبري
صناع الرأي العام العربي
ومواقفه القومية ،االستاذ
حممد حسنني هيكل الذي أدى
دورا تنويريا ونهضويا رائدا
يف مرحلة تارخيية ازدمحت
فيها الصراعات واالصطفافات
االقليمية والدولية وشكلت
فيها مصر مركز الثقل الوازن
وفاعلية
حضور
لتكريس
العرب واالنتصار لقضايا
الشعوب احملقة ،املشروعة
والعادلة ويف طليعتها قضية
فلسطني».
وتقدمت من «مصر وشعبها
ومن عائلة الراحل الكبري بأحر
التعازي بفقده ،سائلة املوىل
عز وجل أن يلهم أمتنا السداد
وأن ميكنها من تعزيز وحدتها
وقدرتها ملواجهة الصعاب
والتحديات».

وناقشت الكتلة البنود الواردة
على جدول أعمال جلستها،
واكدت ان «الواجب الوطين
يقضي لفت انتباه احلكومة
وتوجيه
وأعضاء
رئيسا
عنايتهم اىل االتفاق الذي عقد
بني الكيان الصهيوني وبني
حكوميت قربص واليونان بشأن
مد أنبوب نفط من فلسطني
احملتلة اىل أوروبا».
وابدت «خشيتها من أن
يقع االنبوب يف املنطقة
االقتصادية اخلالصة للبنان،
ال سيما يف ظل االعتداء
الصهيوني عليها مبا تفوق
مساحته  860كلم ،2ويف ظل
عدم وجود اتفاق مربم بني
لبنان وقربص بشأن حتديد
املنطقة اخلاصة بكل منهما»،
داعية «احلكومة اىل اختاذ
االجراءات االستباقية للحؤول
دون وقوع احملظور يف هذا
األمر ،واىل االستفادة من
فرصة احلاجة القربصية امللحة،
وذلك من أجل إعادة التفاوض
مع اجلانب القربصي مبا يصحح
اخللل  -اخلطيئة اليت ارتكبت
يف  .2007/1/17إن هذا
االمر يستدعي إلفات حكوميت
اليونان وقربص اىل املخاوف
اللبنانية ،وضرورة الشروع
يف مفاوضات جدية إلستعادة
احلقوق السيادية اللبنانية».
واعربت عن اسفها «للمآل
املخيب الذي بلغه مسار ترحيل
النفايات» ،داعية «احلكومة
للعودة اىل مسار املطامر
الصحية املؤقتة يف األقضية
واحملافظات ،مؤكدة «ضرورة
االسراع يف تنفيذ قرار جملس
الوزراء باعتماد خطة التفكيك
احلراري وحتويل النفايات اىل
طاقة».
واعلنت الكتلة عن «تضامنها
مع الالجئني الفلسطينيني يف
لبنان جلهة رفضهم تقليص
خلدماتها
األونروا
وكالة
االنسانية وخصوصا يف اجملال
الصحي واالستشفائي ،وال
ختفي شكوكها حول الدوافع
السياسية املريبة هلذا التوجه
والتدبري».
لسري
«ارتياحها
وابدت
التحضريات اجلارية لدى «حزب
اهلل» وحركة «أمل» وفق
تفاهمهما خلوض االنتخابات
البلدية واالختيارية يف موعدها
املقرر».

ارسالن عرض مع سفري بريطانيا
االوضاع حمليا واقليميا

احلزب
رئيس
استقبل
«الدميقراطي اللبناني» النائب
طالل أرسالن يف دارته يف

خلدة ،سفري بريطانيا لدى
لبنان هيوغو شورتر ،ومت عرض
آلخر التطورات حمليا وإقليميا.

ألقى نائب األمني العام ل»حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم كلمة يف
احتفال تأبيين يف جممع اجملتبى،
وقال« :يتحدثون عن بناء الدولة،
واالهتمام بأن تكون قوية منتظمة
تستطيع أن تسري بشكل صحيح،
ويرفعون شعارات كثرية ،لكن
ال جند يف الواقع األعمال البناءة
اليت تؤيد فكرة دعوة البعض إىل
الدولة وإقامة الدولة على أسس
سليمة .يف اعتقادنا أن الدولة
القوية القادرة العادلة ترتكز على
أمور ثالثة ال بد من توافرها ،ومن
يعمل على هذه الطريق يكون من
دعاة بناء الدولة:
أوال :ال بد أن نعمل على محاية
بلدنا من األعداء ،وأن ندافع
لنحرر أرضنا ونستعيد تراب وطننا
ونبقى يف محاية حدودنا بعيدا عن
إي انتماء وارتباط سياسي يهيئ
للعدو قدرته على أن يكرر احتالله
أو أن حيقق أهدافه ،واحلمدهلل
يسجل حلزب اهلل أنه حرر وأجنز
حترير سنة  2000واستطاع أيضا
أن مينع حتقيق أهداف العدوان
اإلسرائيلي ويلحق به اهلزمية سنة
 ،2006وال أعتقد أن يف لبنان
فريقا أجنز ما أجنزه احلزب مبعادلة
اجليش والشعب واملقاومة خالل
العقود األخرية.
ثانيا :ال بد أن يكون العمل حتت
سقف القانون ،أي أن هناك
قوانني مرعية اإلجراء ،فينجح
اإلنسان حبسب القانون ويفشل
اإلنسان حبسب القانون ويأخذ
حقه حبسب القانون ويؤدي
واجباته حبسب القانون .حنن أكثر
الناس الذين إلتزمنا القوانني
املرعية اإلجراء وقبلنا أن ندخل
يف االنتخابات النيابية والبلدية
مرة نربح ومرة خنسر ومرة
حنقق إجنازات ومرة ال حنقق ما
نرغب فيه ،وحنن قابلون بنتائج
اإلجراءات القانونية ،والدولة
تدخل إىل املناطق املختلفة
فتجين الضرائب وتأخذ ما هلا
ويف أحيان كثرية ال تقوم مبا
عليها ،ومع ذلك نلتزم الضوابط
القانونية ،وهذه عالمة الثانية
تعطى لنا.
ثالثا :تفعيل عمل املؤسسات
مؤشر من مؤشرات الدولة ،حنن
ندعو إىل تفعيل عمل املؤسسات
وعملنا جبهد لتنطلق احلكومة
بعد التعقيدات اليت منعتها من
القيام بعملها لفرتة من الزمن،
وحنرص على إجناز إنتخابات
رئاسية ،لكن ألننا نقدم مطالب
موضوعية ومنطقية يؤخر اآلخرون
هذا االنتخاب الواضح يف مثاره
ويف نتائجه إذا مت اختيار املنهج
الذي قبلنا به .وهنا أسأل ملاذا
ال تنعقد جلسات اجمللس النيابي
إلقرار املشاريع املختلفة اليت هلا
عالقة بسلسلة الرتب والرواتب
والكهرباء
املياه
ومشاريع
والقوانني اليت حتل مشاكل
الناس وتشكل ضمانا حلسن عمل
احلكومة؟ حنن ندعو كل نواب
األمة اىل أن ينزلوا إىل اجمللس
النيابي إلقرار كل القوانني من
دون وضع حدود وضوابط ،تارة
حتت عنوان االنعقاد من أجل أمور
إستثنائية وتارة االنعقاد مبقدار
الضرورة ،هذه كلها ال وجود
هلا يف الدستور ال من قريب وال
من بعيد ،املوجود هو أن ينعقد
اجمللس النيابي إلقرار املشاريع

والقوانني .البعض يقول ال نريد
أن تنعقد جلسات إال بعد انتخاب
الرئيس ،إذا إختلفنا على رئاسة
اجلمهورية ملاذا نعطل مصاحل
الناس يف البلد؟ وملاذا ال نقرر
املشاريع األخرى؟».
ودعا «نواب األمة وكل احلريصني
اىل أن يفتحوا اجمللس النيابي
ليشرع وأما األمور األخرى فلها
وقتها وهلا طريقة أدائها».
أضاف« :لطاملا قلنا إننا نريد
لبنان مستقال وكل الناس
يعرفون أن ال طائفة وال حزب
يف هذا البلد إال وله عالقات
خارجية وسياسية ومالية ودولية،
ومن مل يكن كذلك فليقف ويقل
ذلك لنرمه باحلجر .كل العامل
لديهم عالقات وارتباطات خارجية
وانتماءات سياسية خمتلفة،
وحنن نعترب أن هذا األمر طبيعي
ومشروع وال يوجد مشكلة،
فكل إنسان لديه عالقات ،بل
حنن ندعو اىل أن يكون للبنان
عالقات عربية وإسالمية ودولية
مع كل الدول اليت تدعم حقوقنا
ومتطلباتنا ،سواء قدمت ذلك من
خالل املوقف السياسي أو املالي
أو اإلعالمي أو ما شابه ،لكن
على أن تدعمنا مبا نريد ،أما أن
يستخدموا لبنان مسرحا هلم فهذا
األمر مرفوض».
وتابع« :كل مشكلتنا مع الطرف
اآلخر أنه يريد لبنان والية
سعودية ،وحنن نريده للبنانيني،
وهذه هي املشكلة .الكل يعلم
أن االنتخابات الرئاسية كانت
عقدة يف مرحلة من املراحل ألن
وزير اخلارجية السعودي سعود
الفيصل قال وقتها ال لرئيس
اجلمهورية ،وكل الناس تعرف أنه
كانت لدى السيد سعد احلريري
نية بنسبة ما أن يعاجل املسألة،
لكن األوامر امللكية منعته من
ذلك ،هل هذه وطنية؟ هل من
الوطنية أن تكون األوامر من
اخلارج وأن تكون مرتبطة باملصاحل
السعودية؟ بينما ال يسجل علينا
وعلى الكثريين أننا استمعنا إىل
أوامر ونفذنا مبا خيالف مصلحة
لبنان ،بل كنا دائما نقول رأينا
يف الوقت املناسب ونتحدى
أن يسجل أحد أننا نليب أغراض
اآلخرين وأهدافهم».
ورأى أن «القوى السياسية اليوم
يف لبنان منقسمة إىل مشروعني:
مشروع منسجم مع مشروع
املقاومة الذي مير عرب سوريا
ويصل إىل إيران وميتد إىل كل
مقاومة يف املنطقة ،ومشروع
آخر مير عرب السعودية ويصل
إىل أمريكا ويتناغم مع داعش
ويعجب إسرائيل باحلد األدنى،
هذا هو اخلالف بني املشروعني،
ولكل مشروع مربرات .قالوا لنا
ال تتدخلوا يف سوريا ،لكن هل
حنن وحدنا من تدخل يف سوريا؟
كال املشروعني تدخل يف سوريا،
ولكن ماذا نفعل إذا كان
املشروع األمريكي هو من تدخل
يف سوريا أوال وفشل ،ومجاعته
كانوا يبنون على النجاح ليعدلوا
الكفة ويغريوا املعادلة يف
لبنان؟ نشكر اهلل ألن مشروعنا
جنح يف سوريا ومتكنا من حتقيق
إجنازات لنصبح أقوى ومنتصرين
وموفقني ،وهذا إنعكس إجيابا
على لبنان».
وسأل« :ماذا نفعل إذا جاءنا

التوفيق من اهلل ملشروعنا ومل
يأت ملشروعهم؟ يقولون لنا
إنكم تتدخلون يف سوريا وحنن
مل نكن وقتها نتدخل ،ولكن
احلفاضات وعلب احلليب من كان
يرسلها إىل سوريا؟ هذا باحلد
األدنى ،عدا املوقف السياسي،
عدا دعم داعش والنصرة ومحاية
التكفرييني و»لطفاهلل واحد»
و»لطفاهلل الثاني» يف ميناء
طرابلس ،عدا األموال اليت كانت
تذهب ،وعدا وجود النائب يف
اجمللس النيابي املمثل هلذا
املشروع يف تركيا والذي
كان يدفع األموال هلذه القوى
املوجودة هناك ،كل هذا أال
يسمى دعما؟ هذا دعم عسكري
ال دعم سياسي وال ثقايف
واجتماعي ،وحنن على رأس
السطح قلنا إننا ذاهبون إىل
سوريا من أجل أن حنمي املشروع
الذي حيمي لبنان ،وبالفعل جنحنا

يف محاية هذا املشروع بدليل
أنهم لطاملا قالوا :تدخلكم يف
سوريا سيلهب لبنان ،وتبني
أن تدخلنا يف سوريا محى لبنان،
ملاذا مل يلتهب لبنان خالل مخس
سنوات؟ ال يعتقدن أحد أن هذا
من كرم أخالق مجاعة التكفرييني،
بل ألنه قد قطعت أيديهم عن
االقرتاب من لبنان ،فأصبح
لبنان مبنأى عن تأثرياتهم».
وختم« :إرادتنا أن يكون لبنان
مستقرا ،وإرادتهم كانت أن
خيربوا لبنان من البوابة السورية،
وبدأوا يهددوننا على احلدود،
ولكن خسروا هناك ومل يتوفقوا
ومل يصلوا إىل لبنان ،فقد كان
حمميا بربكة قتالنا يف سوريا .إذا
عرضنا األمور باألرقام واألدلة
سيتبني متاما أننا نعمل للحق،
وسنستمر إن شاء اهلل مبا يرفع
شأن أمتنا وحيمي لبنان من
أعدائه».

وفدا كتليت «القوات» و»املستقبل» اتفقا على
أهمية اقرار قانون احلكومة االلكرتونية

عقد اجتماع بني وفد من كتلة
«القوات اللبنانية» ضم النواب:
فادي كرم وجوزف معلوف
وشانت جنجنيان ورافقهم رئيس
«سيدر انستسيوت» للشؤون
االقتصادية واالجتماعية اخلبري
غسان حاصباني ،ووفد من كتلة
«املستقبل» ضم رئيس الكتلة
الرئيس فؤاد السنيورة ،النائبني
جان أوغاسبيان وعمار حوري
ووممثلة وزير الدولة لشؤون
التنمية االدارية نبيل دو فريج
تانيا زاروبة ،يف مكتب الرئيس
السنيورة ،وناقش اجملتمعون
«مسودة اقرتاح قانون احلكومة
االلكرتونية والتوافق على دعم
طرحه يف جملس النواب».
ومت االتفاق ،حبسب كتلة
«القوات» ،على «أهمية تطبيق
احلكومة االلكرتونية يف لبنان
وعلى استتباع اخلطوة بتعاون
وثيق القرتاح هذا القانون
على جملس النواب» .وتالقى
اجملتمعون على «ضرورة العمل
لتطبيق احلكومة االلكرتونية ملا
هلا من أثر على انتاجية القطاع
العام وتسهيل حياة املواطنني
وزيادة الشفافية وتقليص
الفساد االداري».
وذكرت «القوات» بأن «هذا
االقرتاح جاء نتيجة عمل دؤوب
مع عدد من اخلرباء التقنيني
والقانونيني احملليني والدوليني
مدى تسعة اشهر ،اقيم خالهلا
عدد من اللقاءات وورش العمل
واالجتماعات واملؤمترات اللقاء
الضوء على فوائد احلكومة

االلكرتونية وضرورة وجودها
يف لبنان وصوغ مسودة لقانون
عصري يتماشى مع خصوصية
قطاع االدارة العامة يف لبنان
ومتطلبات املواطنني ،آخذا يف
االعتبار التطور يف التكنولوجيا.
والقانون الذي يتم البحث فيه
خالل هذه الزيارات هو قانون
اطاري ،يرتك مرونة واسعة
للوزراء لتطوير األجزاء اخلاصة
بهم من احلكومة االلكرتونية
واقرتاح املراسيم التطبيقية
اليت ميكن تعديلها بطريقة أسهل
من تعديل قانون كامل كلما
دعت احلاجة بسبب التطور يف
التكنولوجيا».
عقب اللقاء ،قال النائب معلوف:
«سيتم التعاون بني «القوات
اللبنانية» و»تيار املستقبل»
بشكل وثيق لتقديم اقرتاح
قانون احلكومة االلكرتونية»،
مؤكدا ان «قوى  14آذار مؤمنة
باستعادة دور الدولة ،واحلكومة
االلكرتونية تصب يف إجتاه بناء
وقيام دولة فعلية يف لبنان».
ولفت اىل أن «العمل سيستكمل
ويتابع مع وزير الدولة لشؤون
التنمية االدارية نبيل دو فريج
ليتم إصدار القانون بالتنسيق مع
الدولة اللبنانية بشكل مفصل».
وأشار اىل «أننا نبين على عمل
بدأ منذ زمن يف هذا اإلطار أي
منذ عشرات األعوام وحنن نكمله
اليوم ،فقد بنينا على اخلطوات
السابقة لنكمل بقانون عصري
وحديث يتماشى مع التطور
التكنولوجي».
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درباس :إلعادة النظر بسياسة التقشف اجلديدة
لألونروا ومعاملة لبنان وضيوفه بصورة أكثر عدالة

علق وزير الشؤون اإلجتماعية
رشيد درباس على قرار منظمة
«األونروا» بتقليص مساعداتها
الصحية والرتبوية ،وقال يف
اتصال مع «الوكالة الوطنية
لالعالم»« :كأمنا ال يكفي لبنان
ما يعانيه من ضغوط داخلية
وسياسية ،وما يتحمله من عبء
بوجود مليون ومخسمائة ألف
الجئ سوري ،إضافة إىل نصف
مليون الجئ فلسطيين ،فيفاجأ
اليوم بسياسة التقشف اجلديدة
اليت تتبعها منظمة األونروا حيث
تقلص مساعداتها الصحية
والرتبوية ،حبيث تنجم عن ذلك
مشاكل إنسانية تؤدي إىل
حرمان الفلسطينيني من الطبابة
أو حتميل وزارة الصحة اللبنانية
هذا العبء اجلديد ،إضافة إىل
ما ميكن أن يؤدي إىل حرمان
والذين
الثانويني
الطالب
يتبعون املنهاج الفرنسي من
فرص التعليم .كما أن الالجىء
الفلسطيين ،وإن كان قد

اكتسب جنسية أخرى ،يبقى يف
عرف األمم املتحدة الجئا ،وال
جيوز حرمانه من حقه هذا».
أضاف« :إن املنظمة توقفت
عن تغطية عالج األمراض
املزمنة كالتالسيميا ومرض
الكبد الوبائي ،مما يعرض
صحة الفلسطينيني واللبنانيني
إىل اخلطر .واستبدال املبالغ
النقدية باإلعاشة سيزيد من
ظروف بؤسهم».
وتابع :إن وزارة الشؤون
االجتماعية املسؤولة عن ملف
اللجوء السوري وعن الشؤون
االجتماعية يف لبنان كله،
غري راضية عن هذه التدابري
التقشفية اليت توفر ماال قليال
على املنظمة ،ولكنها ختلق
مشاكل كبرية لالجئني واجملتمع
اللبناني الذي حيتضنهم».
وأمل أن «يعاد النظر بهذه
التدابري ،وأن يعامل لبنان
وضيوفه بصورة أكثر عدالة».

صحناوي :ال تراجع عن ترشيح العماد عون وال جيوز بعد اليوم ختطي
خيار االكثرية املسيحية

اكد نائب رئيس حزب التيار
الوطين احلر للشؤون السياسية
الوزير نقوال صحناوي ان خيار
املسيحيني قد اختذ وبات
صرحيا ونهائيا ،وهو تبين
ترشيح العماد ميشال عون
لرئاسة اجلمهورية ،مشريا اىل
ان هذه الثابتة ال رجوع عنها.
وأسف صحناوي ،يف حديث
تلفزيوني ،اىل اثارة بعض
اجلهات شكوكا حول موقف
حزب اهلل من امللف الرئاسي
وترشيح العماد عون ،مشريًا
اال ان احلزب بشخص امينه
العام السيد حسن نصراهلل كان
واضحًا يف اكثر من مناسبة وهو
اكد تكرارا ان خيار دعم العماد
عون هو اخليار الوحيد للحزب.
وردًا على سؤال عن سبب عدم
ضغط حزب اهلل على حلفائه
لدعم ترشيح العماد عون ،أكد
صحناوي ان االساس ليس فقط
يف سري احللفاء برتشيح العماد
عون ،بل يف حتقيق امجاع وطين
حوله ،وتاليا املطلوب واملنطقي
ان يتقبل تيار املستقبل خيار
اكرب كتلتني مسيحيتني ويسري
بالعماد عون ،النه ال جيوز بعد
اليوم ختطي خيار االكثرية
املسيحية اجلامعة.
واسف الوزير صحناوي لرفض
البعض ورقة اعالن النوايا مع
حزب القوات اللبنانية دون
قراءتها ،وهذا متاما ما سبق ان
حصل بعد توقيع ورقة التفاهم
بني التيار وحزب اهلل ،حيث
تولت قوى سياسية متعددة

اىل

اهلجوم عليه من دون قراءته،
رغم ان الكثري من بنود هذا
التفاهم شكل اساس اكثر
من بيان وزاري وخطاب قسم
رئاسي ،واعالن بعبدا.
جرمية
صحناوي
واستنكر
االشرفية اليت ذهب ضحيتها
الشاب مرسيلينو زماطا نتيجة
التفلت االمين ،وعدم احملاسبة
يف جرائم سابقة ،حصلت
يف وضح النهار ويف مناطق
مكتظة ،كجرمية قتل جورج
الريف ،وجرمية االعتداء على
احملامني االربعة أخريا ،وهذا ما
يشجع اجملرمني على التمادي
يف ارتكاباتهم .وربط صحناوي
بني الوضع االمين الشاذ
وموضوع النازحني السورين،
ّ
مذكرا حبقيقة ان التيار الوطين
السباق يف التحذير
احلر كان
ّ
من خطورة االمر ،والداعي االول
اىل اختاذ اجراءات حتمي لبنان
من هذه القنبلة املوقوتة ،اال

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

«اننا ُ
اتهمنا يومها بالعنصرية».
واكد ان عدم وجود رئيس قوي
ذي صفة متثيلية ساهم يف
فلتان موضوع النزوح السوري

ما

هو

عليه

ووصوله
اليوم.
واشار اىل ان اخراج مليون
ونصف نازح سوري ليس
باالمر السهل ،ورغم اهميته
وضرورته ،اال ان القوى
السياسية ال ترى اهمية يف
معاجلة املوضوع ،علمًا انه يشكل
عبئًا امنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا،
مشيدًا بدور وزير اخلارجية جربان
باسيل يف معركته يف احملافل
الدولية لتأمني العودة اآلمنة
للنازحني السوريني وليس
العودة الطوعية ،الننا ال نريد
ان نقع يف نفس خطأ الالجئني
الفلسطينيني الذي بدأ يف العام
 1948وما زلنا حتى اليوم ندفع
مثن خطأ أسالفنا.

جعجع ابرق اىل السيسي معزيا بوفاة بطرس غالي

أبرق رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ،اىل
رئيس مجهورية مصر العربية
املشري عبد الفتاح السيسي
معزيا بوفاة األمني العام األسبق
ملنظمة األمم املتحدة الدكتور
بطرس بطرس غالي.
وقال جعجع يف رسالته:
«سيادة املشري عبد الفتاح
السيسي ،رئيس مجهورية مصر
العربية ،حفظه اهلل ،نتقدم من
سيادتكم ومن الشعب املصري
العزيز بصادق املواساة وأحر
التعازي برحيل األمني العام
األسبق ملنظمة األمم املتحدة
الدكتور بطرس بطرس غالي،

رمحه اهلل».
أضاف« :لقد عاش الراحل
الدبلوماسية بكل أبعادها فأغنته
وأغناها ،وترك بصمة ال ّ
متحى
يف سج ّالتها من خالل تغليب
لغة احلوار يف حل األزمات
والنزاعات وعرب حتقيق إجنازات
رافقت مسريته كوزير دولة
للشؤون اخلارجية املصرية».
وختم جعجع« :ال يسعنا يف هذا
املصاب األليم سوى أن نتقدم
من سيادتكم بأحر التعازي،
طالبني اىل اهلل عز وجل أن
يلهمكم وأسرته الكرمية الصرب
الفقيد
ويكرم
والسلوان،
مبغفرته ورضوانه».

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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تقليد سليم صفري وسام مار مارون يف اسرتاليا تقديرا» خلدماته

قلد راعي ابرشية اسرتاليا
للموارنة املطران انطوان
شربل طربيه رئيس جملس
إدارة ومدير عام بنك بريوت
الدكتور سليم صفري وسام
مار مارون يف احتفال مهيب
أقيم يف سيدني يف اسرتاليا
على هامش ذكرى القديس
مارون.
واتى تقليد هذا الوسام الذي
مينح للمرة األوىل مبناسبة
تكريم صفري على اجلهود
اليت يبذهلا يف سبيل لبنان
واللبنانيني ومت ذلك خالل
العشاء الكبري الذي دعت إليه
الرابطة املارونية يف اسرتاليا
يف أثناء زيارة صفري إىل
اسرتاليا ولبت الدعوة إليه
أكثر من  ٦0٠شخصية.
باحلضور
االحتفال
ومتيز
الرمسي الكبري واملميز إذ
شارك معالي وزير اخلزينة
السيد سكوت موريسون
ممث ًال رئيس جملس وزراء
مالكوم
السيد
أسرتاليا
ترونبل،و السيد مايك بريد
رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز ،والنائب األسرتالي
والقنصل
فيليب رادوك،
اللبناني العام يف اسرتاليا
السيد جورج غامن ،والسيد
طوني خطار رئيس الرابطة
املارونية يف اسرتاليا ووجوه
لبنانية واسرتالية.
طربيه
املطران
وحتدث
باملناسبة:
بسرور بالغ أنضم اليكم
يف هذا املساء لنحتفل معًا
بعيد شفيعنا القديس مارون
بدعوة من الرابطة املارونية
يف أسرتاليا .وما أمجل أن
نلتقي باألصدقاء.
أود أن أتشارك معكم يف
هذه األمسية بعض األفكار
واقع نعيشه وقد
اهلامة حول
ٍ
حيدد مستقبلنا والطريقة اليت
ّ
نواجه بها حتدياته.
يقول لنا البابا فرنسيس
إن الوسائل اإلعالمية وعامل
التكنولوجيا الرقمية ال تعزز
منو القدرة لدى الشباب على
العيش حبكمة ،والتفكري
بسخاء.
واحملبة
بعمق،
فوسائل التواصل االجتماعي
ال حتل مكان التفاعل البشري.
إذ يبقى االنسان بعيدًا عن
اآلخرين ،يقطع عالقاته بهم
وينسج عالقات جديدة بكبسة
زر ،ويتالشى االلتزام والنمو
الشخصي واملسؤولية ألنه،
كما يقول قداسته ،الصداقة
احلقيقية والعالقات االنسانية
باتت ُتستبدل اليوم بالتواصل
االلكرتوني.
يف أيامنا هذه بات األوالد

معرضني لشتى أنواع املواد
ّ
غري املالئمة اليت يتلقونها يف
أعمار مبكرة تتأثر فيها عقوهلم
وقلوبهم بسهولة كبرية .يف
حني أن الشباب يتوجهون اىل
االنرتنت وغالبًا ما يدخلون
يف عامل تتالشى فيه ،ليس
السلطة األبوية فحسب ،إمنا
األخالقيات أيضًا.
ً
ما هو اجلواب إذا؟ وما الذي
جيدر بنا فعله؟ لقد خلقنا
اهلل لكي نكون أفضل ما
يكون عندما نعطي أفضل ما
عندنا ونعطي اآلخرين بالتزام
كامل.
ولكن اخلطوة األوىل جيب
أن تكون من خالل ميثاق
اخالقيات أسرتالي حيمي
قيمنا ويعززها ويلزم  -أو
أقله يؤثر على  -املعلنني
وعلى شركات حتميل املواقع
االلكرتونية .ميثاق يضبط
دخول األوالد واملراهقني
اىل مواقع االنرتنت وخمتلف
صفحات التواصل االجتماعي،
وحيدد الصفحات املسموحة
ويؤمن املراقبة الالزمة.
هلم
ّ
أدعو احلكومات األسرتالية
إىل اختاذ املبادرة وإطالق
ميثاق األخالقيات املتعلق
بوسائل التواصل االجتماعي
وإن مشروعًا كهذا يتطلب
تعاونًا من خمتلف الديانات
ال سيما املسيحية واإلسالمية
واليهودية ،حيث أنه جيب
التوفيق بني حرية التعبري
وحق األهل برتبية أوالدهم
مواطنني
يصبحوا
لكي
مسؤولني.
فأود أن أتطرق إىل
أما اآلن
ّ
مواضيع ذات أهمية كربى
لكم مجيعًا ال سيما لألسرة
املارونية ،وأعين بذلك تطوير
مشاريع األبرشية املارونية
لنشر البشرى السارة وكلمة
اهلل يف أسرتاليا .منذ سبع
سنوات ،أعلنت خطة عملي
اليت تقوم على سبع أولويات
للسنوات السبع املقبلة وكانت
أولوييت السادسة االنتشار
املاروني ال سيما تأسيس
املزيد من الكنائس وحتويل
الكنائس املوجودة اىل رعايا
كاملة حيث تدعو احلاجة .منذ
ذلك اإلعالن وحتى اليوم،
أسسنا رعايا جديدة يف
بريث وأوبورن ومؤخرًا يف
هيلز باإلضافة إىل كنائس
يف كتنبريا ودونكاستري،
فيكتوريا وقريبًا سنؤسس
شبه رعية يف رايد وكنائس
يف غرينفايل فيكتوريا ويف
منطقة ليفربول-كامبل.
يف ما يتعلق باألولوية الرابعة،
املتمثلة بفتح دار العجزة يف

سيدة لبنان ،هاريس بارك،
يسرني أن أبلغكم أننا أجنزنا
ّ
تشييد بيت الرعية وبات
باإلمكان الشروع يف بناء
مركز رعاية املسنني الذي
سوف خيولنا تقديم عناية
أفضل هلم ،فيتمكنوا من
البقاء بالقرب من عائالتهم
وأقربائهم وكنيستهم.
أما بالنسبة اىل العناية
وعائالتهم،
باملدمنني
واليت كانت تشكل األولوية
اخلامسة بالنسبة لنا ،فإننا
حنرز تقدمًا على هذا الصعيد،
إذ إن العمل يف مركز وايت
ستون ملعاجلة املدمنني ينمو،
لذا أدعوكم اىل اإلسهام يف
محلته حلمع التربعات يف 12
آذار .2016
أنظر يف أرجاء القاعة فأرى
العديد من األصدقاء والوجوه
املألوفة .أشكركم مجيعًا
حلضوركم معنا يف هذه
الليلة ،وأخص بالشكر السيد
مايك بريد رئيس حكومة نيو
ساوث ويلز وعقيلته احملرتمة
السيدة كريين بريد ،شاكرًا
هلما حضورهما وصداقتهما.
كما أتوجه بالشكر إىل
الصديق العزيز الوزير سكوت
موريسون ممث ًال رئيس جملس
وزراء أسرتاليا السيد مالكوم
نقدر لكم خطابكم
ترونبل.
ّ
اجلميل وحضوركم الطيب
والوقت الثمني الذي تكرمتم
به علينا.
يسرني أن أشكر من
كما
ّ
استضافنا يف هذا املساء
وعمل جاهدًا لتنظيم هذا
العشاء ،عنيت بهم الرابطة
املارونية يف أسرتاليا جبميع
أعضائها ال سيما رئيسها
السيد طوني خطار ،رجل
اإلميان واملثابرة.
وبإحساس عميق بالفخر أود
أن أهنئ بروفسورة فاديا
غصني لوصوهلا من بني
 4سيدات اىل التصفيات
النهائية جلائزة سيدة العام
 . 2016ومبا أن باب التصويت
ال يزال مفتوحًا أدعوكم إىل
استخدام االنرتنت بشكل
إجيابي والتصويت هلا.
قبل أن أختم كلميت ،وتعقيبًا
على ما تفضل به السيد طوني
خطار يف كلمتهّ ،
أود أن أعبرّ
عن جزيل شكرنا ألسرتاليا
على احلريات والفرص اليت
تقدمها لنا وألسرتنا املارونية.
بيد أنه ال جيوز أن ننسى أن
آالف اإلخوة واألخوات لنا يف
الشرق األوسط ال يتمتعون
بأبسط حقوق االنسان .إن
الالئجني ممتنون للمساعدات
اليت تأتيهم من اسرتاليا

واللتزامها استقبال 12000
الجئ ،ولكنين أدعو احلكومة
األسرتالية إىل تقديم املزيد
يف هذا الشأن وإىل االضطالع
بدور أكرب حملاولة وقف احلرب
الدائرة يف سوريا والشرق
األوسط وإعادة إحالل السالم
يف هذا اجلزء من العامل،
َمهد األجبدية وعدد كبري من
احلضارات.
وبعد تقليده الوسام وسط
تصفيق احلاضرين حتدث
صفري فقال:
إني شاكر لصاحب السيادة
املطران أنطوان شربل طربيه
على هذه البادرة اليت حتمل
بعدا روحيا عظيما إلرتباطه
مبؤسس طائفتنا املارونية
القديس مارون الذي حنتفل
اليوم بعيده.
وسام القديس مار مارون ال
أمحله على صدري فحسب،
بل يف قليب ووجداني سراجا
ينري طريقي حنو أخي اإلنسان
وحنو لبنان املعذب.
الدرع ليس وساما بل هو حمفز
لي ،ولكم ،ولكل اللبنانيني،
للعمل اجلدي على إنقاذ بلدنا
ألنه أمانة يف أعناقنا.
املسيحية عامة و املارونية
خاصة هي بعمر اإلميان قدما،
وبعمر الصخر صالبة ،وهي
بعمر اإلنسانية اليت ال حتمل
بطاقة مذهبية.
أبت سيادة املطران طربيه،
ألنك قائد روحي ووطين
العامل،
يف
ملنتشرين
فإنك غدوت رمزا لكم أنتم
هاجرمت
الذين
اللبنانيني
ومل تنسوا جرس كنيستكم
ومل تكونوا
وأرز لبنانكم،
يوما شراعا تائها أو رصيف
حبر جمهول ...أنتم الوطن
املوعود..
مبقدار ما نفخر بكم وبإخواننا
نتمسك بتجذر
اللبنانيني هنا،
ّ
أبنائكم اللبنانيني هناك،
فصمود هؤالء حجر اساس
لبقاء الوطن و إستمراره....
ووجودكم هنا ،حاجة وعربة
لنا ،إذ نستمد من عشقكم
للبنان مددا ،ونتخذ من
والئكم ألوسرتاليا نرباسا
وشهادة يف حب الوطن.
شكرا سيادة املطران ،شكرا
الوسرتاليا اإلنسانية ،وشكرًا
للبنان الذي ولدنا مجيعا من
رمحه وإليه نعود.

هل يريد املسيحيون والشيعة والسنة رئيساً؟!
جان عزيز
قد يكون توتر وليد جنبالط هذه األيام أخطر دليل على عمق املأزق
الذي بلغه لبنان .يعرف الرجل أو يستشعر مصريية األزمة وكوارثيتها.
إذ ليس تفصي ًال وال طبيعيًا أن تصل األمور إىل هذا الدرك .سلسلة
من التناقضات والتقلبات اليت ال ميكن تفسريها وال شرحها ،إال
باالستناد إىل األفكار املكبوتة ،أو غري الواعية ،على طريقة التحليل
الفرويدي.
وإال كيف يعقل أن يستمر الشغور الرئاسي حنو عشرين شهرًا ،يف
ظل الزمة إعالمية بروباغاندية مستمرة لدى البعض ،امسها أن ميشال
عون هو عقبة التعطيل وأن االتفاق املسيحي هو احلل .علمًا أن اتفاقًا
كان قد مت بني عون وسعد احلريري قبل سنتني كاملتني .ومل يتغري
شيء .وعلمًا أن اتفاقًا مسيحيًا أجنز قبل حنو شهر .ومل يبدل كثريًا
يف املأزق حتى اللحظة .ال بل خرجت إىل العلن أصوات صرحية .هي
نفسها اليت كانت تتهم عون وحزب اهلل ،لتقول إن الشغور مستمر
ألن القرار اإلقليمي والدولي بتعيني رئيس جلمهوريتنا مل ينضج بعد.
فيما العامل كله تقريبًا ،وعن جد وصدق ،يؤكد أنه غري معين بالضغط
على اللبنانيني ال سلبًا وال إجيابًا يف موضوع الرئاaسة .وأن أي عاصمة
مل تعد مهتمة وال ملتزمة إجناز استحقاقنا وال إجهاضه .واشنطن أبلغت
اجلميع وتكرر ذلك كل يوم .موسكو واضحة أكثر .طهران جازمة.
وحتى الرياض بني انشغاالتها واألولويات اخلاصة بها ،تركت لبنان
ومجاعاته لقرارهم .ما الذي يعرقل االستحقاق الرئاسي بعد؟ قد تكون
تلك الرهانات اجلماعية ،غري الواعية ،وغري املقولة رمبا.
مث ًال ،قد يكون السبب ،نظريًا ،رهانًا مسيحيًا على اخلروج من الطائف.
ال من الطائف النص امليثاقي والتساوي احلريف املكتوب .بل من
الطائف الواقعي واملمارسة التهميشية اإلقصائية .قد يكون الالوعي
املسيحي ،زعماء وقوى وشعبًا ،بات يفكر كاآلتي :أما وقد أمجعت
نسبة تسعني يف املئة من املسيحيني على مرشح .وقد حاز املرشح
نفسه على تأييد كبري لدى قواعد الطوائف األخرى .وقد انشغلت
دمشق حبروبها فال وصاية وال أطماع .وقد سدت يف وجه اللبنانيني
كل عواصم الرعايات ،فال طائف وال دوحة وال أي فسحة ...ووسط
ذلك كله جيد املسيحيون أنفسهم عاجزين عن إيصال زعيمهم األول
إىل بعبدا .عندها ال لزوم هلذا النظام وال ضرورة لتلك الرئاسة
وال جدوى من االستمرار يف الرهان على الرتكيبة القائمة .فلتسقط
ولنذهب منها إىل أي شيء كان .حتى إىل نظرية اجلغرافيا اآلمنة.
فلبنان الوطن مفرتض أرضًا وشعبًا ومؤسسات .فيما املؤسسات باتت
حمظورة على املسيحيني .والشعب صار مستبد ً
ال بالتجنيس والتهجري
والنزوح .واألرض باتت مهددة بني داعش وخالياها النائمة اجملتاحة.
قد يكون يف الالوعي املسيحي اليوم ،شيء من سلوك االنتحار ،أو
هدم اهليكل .وهو السلوك الذي تفهم ترمجته بهذا املوقف الصلب:
إما أن خنتار الرئيس اآلن ،وإما بال رئاسة وال مجهورية ولنذهب إىل
ما بعدهما منذ اآلن أيضًا!
ً
ً
ً
ً
وقد يكون السبب مث ًال ،ودائما نظريا ،رهانا مقابال يف الالوعي
الشيعي .مفاده ،أنه يف ذروة قوتنا السياسية والعسكرية .ال بل يف
ظل فائضها .ويف حلظة التفاهم الغربي مع إيران .ويف مرحلة صمود
خياراتنا يف سوريا .ويف مواجهة خطر الذبح على رقابنا ،بني عدوانية
اسرائيل ووحشية «داعش» .ويف مرحلة توافقنا مع أكثرية مسيحية
واضحة .ويف محأة اضطهادنا كفئة لبنانية وكجماعة إقليمية ،من قبل
أخطبوط املال العاملي بغرض إخضاعنا وسحقنا .ويف حقبة ما بعد
تضحياتنا اجلسام ،من حترير اجلنوب إىل محاية كل احلدود ...يف هذا
الوقت بالذات ،إذا كان املطلوب من االستحقاق الرئاسي ،اإلتيان
بشخص ،أي شخص كان ،ليشكل حلقة أخرى من مسلسل استهدافنا
يف ما ومن منثل ،من لبنان إىل كل املنطقة .وإذا كان املطلوب من
انتخاب رئيس ،إعادة معادلة السلطة يف بريوت إىل ما كانت عليه
يف ظل الكونسورسيوم الثالثي بني عنجر وبندر وعوكر ...عندها ،ماذا
يهمنا من االستحقاق وأي جدوى لنا فيه وأي مصلحة وخري؟! فليرتك
األمر والوضع على اهرتائه ،حتى نذهب إىل وضع آخر ،نكون فيه
شركاء فعليني ،يف النص والفعل .على الورق كما على األرض.
وقد يبقى رهان ثالث مطابق يف الالوعي السين .رهان من نوع
أنه يف زمن مظلومية أهلنا ،من العراق إىل سوريا ،ومن صنعاء
إىل بريوت .ويف زمن خروج السعودية من سياسة الوكالء واحلروب
البديلة إىل مواجهة األعداء واملعارك األصيلة .ويف زمن صعود تركيا
النيو عثمانية ،وسقوط احلكم العلوي يف دمشق إىل غري رجعة .ويف
زمن توثب حنو  17مليون شخص من مجاعتنا قرب حدودنا ،كما قال
أحد الوزراء ذات زلة .ووجود أكثر من مليون منهم يف لبنان ،باتوا
يشكلون زيادة سكانية سنوية تفوق كل زيادة اللبنانيني .ويف زمن
الصحوة والبدر واحلزم والرعد  ...إذا مل نفرض اآلن أرجحيتنا يف
النظام ،فال لزوم له .فلنرتكه نهب االهرتاء حتى التآكل الكامل.
ولندعه مستنقعًا الستنزاف اآلخرين ،طاملا أن العناصر التأسيسية
لريح لبنان وسوريا ستكون يف أشرعتنا...
قد يكون كل ما سبق جمرد أوهام .لكنه يف حال صحة أي منه،
سيكون كارثة حتمية على اجلميع .ويف كل حال ،يظل املطلوب،
اآلن وفورًا ،رئيسًا ميثل املسيحيني ،ويعرف كل اآلخرين ويعرتف
بشراكتهم .ويعرف لبنان وال يشرك يف استقالله وال سيادة دولته
وال حرية شعبه .حتت طائلة االندثار الفعلي واالنتحار اجلماعي.
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اجلبري يرى عودة الشرعية إىل اليمن «مسألة وقت»
أكد وزير اخلارجية السعودي
عادل اجلبري أن الرياض اليت
تقود حتالفًا عربيًا يف اليمن
ضد احلوثيني «ستواصل دعم
الرئيس عبد ربه منصور هادي
واحلكومة الشرعية حتى حتقيق
األهداف أو التوصل إىل اتفاق
سياسي لتحقيقها» ،مضيفًا
أن «استعادة القوات احلكومية
السيطرة على اليمن وإعادة
الشرعية مسألة وقت».
من جهة أخرى ،واصل طريان
التحالف غاراته على مواقع مسلحي
مجاعة احلوثيني وقوات الرئيس
السابق علي صاحل يف حميط
صنعاء وحمافظات عمران وصعدة
وإب وتعز ومأرب واجلوف ،فيما
أكدت مصادر اجليش الوطين
واملقاومة الشعبية أن القوات
بتعزيزات
دفعت
املشرتكة
ضخمة إىل مديرية نهم ،مشال
شرقي العاصمة ،الستكمال
حترير حزامها األمين الذي يدافع
عنه املتمردون باستماتة.
ونقلت وكالة «فرانس برس»

عادل الجبري (أ ف ب)
عن اجلبري قوله إن التحالف
العربي« :ساعد احلكومة اليمنية
يف استعادة أكثر من ثالثة
أرباع األراضي ،وفتح خطوط
إمداد للمساعدات ،ووضع ما
يكفي من الضغط على احلوثيني
(وحلفائهم من القوات املوالية
للرئيس السابق علي عبداهلل
صاحل) ليبحثوا جديًا يف املسار

السياسي» .وأضاف ردًا على
سؤال أن «اململكة ليست غارقة
يف اليمن .لدى اململكة قوة
جوية مهمة .لدى اململكة قوات
برية مهمة .لدى اململكة حبرية
مهمة .جزء صغري جدًا من كل
قوانا العسكرية يشارك يف
اليمن» .وأعرب عن ثقته بأن
«املوضوع يف اليمن سيحل

عسكريًا كما سياسيًا» ،مشريًا
إىل أن إرجاء عقد جولة جديدة
من املفاوضات اليت ترعاها األمم
املتحدة بني األطراف املتنازعة
سببه «احلوثيون وصاحل».
ويف حمافظة تعز (جنوب
غرب) ،أفادت مصادر اجليش
واملقاومة بأن قواتهما سيطرت
أمس على مديرية «املسراخ»
بالكامل ،بعد معارك ضارية مع
قوات احلوثيني اليت انسحبت
من مركز املديرية إىل منطقة
«األقروض» اجملاورة .وكشفت
مصادر اجليش عن أن القوات
املشرتكة «قصفت باملدفعية
والصواريخ مواقع احلوثيني
واملوالني هلم من أنصار صاحل
يف منطقة «نقيل بن غيالن» يف
مديرية نهم ،ونصبت مكمنًا يف
«وادي ملح» وقتلت وأصابت
عددًا كبريًا منهم .وأضافت
أن «اشتباكات عنيفة تدور
يف مناطق مدارج بران وجبهة
مسورة (مركز مديرية نهم) اليت
تبعد حنو  12كلم عن مديرية
أرحب اجملاورة واليت تسعى
قوات الشرعية إىل الوصول
إليها لتطويق صنعاء من جهيت
الشرق والشمال والسيطرة على
معسكرات جبل الصمع اليت تطل
على مطار العاصمة».
كما أكدت مصادر عسكرية
وحملية أن غارات التحالف
طاولت أمس مواقع االنقالبيني
يف مديرية صرواح غرب مأرب،
بالتزامن مع مواجهات عنيفة يف
جبال»هيالن» ،وأضافت أن
القصف امتد إىل مناطق مديرية
نهم وأرحب يف الضواحي
الشرقية والشمالية للعاصمة،
وصو ً
ال إىل جبل مرحة يف حمافظة
عمران.
واستهدفت الغارات منطقة
«غافرة» جنوب غرب صعدة،
ومواقع احلوثيني وقوات صاحل
يف مديرييت «السربة» و
«بعدان» يف حمافظة إب ،ويف
مديرية «ذوباب» الساحلية غرب
حمافظة تعز ،كما استهدفت
مواقع عسكرية يف مديرية
«احليمة» يف الضواحي الغربية
للعاصمة.
وكان علي صاحل جدد ليل
األربعاء يف خطاب تلفزيوني
عدم اعرتافه بشرعية هادي،
متوعدًا بإطالة «أمد احلرب
 11سنة» ،ودعا أنصاره إىل
مواصلة «القتال والصمود»
يف وجه اجليش الوطين ودول
التحالف اليت باتت على أطراف
صنعاء .ونفى صاحل تلقي أي
دعم عسكري أو مالي من إيران،
كما جدد رفضه مشروع تقسيم
اليمن إىل أقاليم احتادية ،وقال:
«لن نقبل بأقلمة اليمن طاملا
بقي دم يسري يف عروقنا».
وتزامنت كلمة صاحل مع جلسة
جمللس األمن أكد خالهلا املبعوث
اخلاص لألمني العام األمم
املتحدة إىل اليمن إمساعيل ولد
الشيخ عدم حصوله على ضمانات
لوقف النار ،مؤكدًا وجود «فجوة
كبرية» بني احلكومة الشرعية
واالنقالبيني جعلته يرتيث يف
الدعوة إىل جولة جديدة من
املفاوضات.

تفجري أنقرة معقد ويثري خماوف من حرب استنزاف

مل يؤد الكشف عن مالبسات
التفجري االنتحاري يف أنقرة
مساء األربعاء ،سوى إىل زيادة
عالمات االستفهام املتعلقة
خصوصًا بـ «ثغرة أمنية هائلة»
ّ
مكنت املنفذين من نقل مئة
كيلوغرام من املواد الناسفة
يف سيارة مفخخة لتفجريها أمام
قاعدة لسالح اجلو الرتكي ،يف
عمل حيمل رسائل عدة متداخلة،
لعل أكثرها بداهة هو الرد على
إسقاط سالح اجلو الرتكي طائرة
«السوخوي» الروسية يف أجواء
سورية.
غري أنه يف زمحة الرسائل اليت
وجهها التفجري ،وبني اتهام
أنقرة أكراد سورية ونفيهم هذه
االتهام ،بدأت تتعزز خماوف
من أن العمل الرتكي العسكري
املباشر على األرض يف سورية
قد ينقل احلرب إىل شوارع
تركيا وجير أنقرة إىل صراع
طويل األمد يستنزف اقتصادها
وقوتها البشرية ويثري فيها
القالقل ،وصو ً
ال اىل زعزعة
استقرارها على مدى بعيد.
ومل تنتظر احلكومة الرتكية
طوي ًال التهام «حزب العمال
الكردستاني» وحزب «االحتاد
الدميوقراطي السوري» ،اجلناح
السياسي لوحدات محاية الشعب
الكردية يف سورية ،مبسؤولية
تفجري السيارة املفخخة الذي
استهدف قافلة عسكرية يف
أنقرة األربعاء ،خملفًا  28قتي ًال
و 81جرحيًا بينهم  22يف حال
اخلطر .وأرفقت أنقرة االتهام
بتحديد هوية االنتحاري بأنه
الكردي السوري صاحل جنار
املولود عام  1992يف مدينة
عامودا مشال سورية ،وكشفت
عن دخوله تركيا الجئًا أخريًا وأن
أجهزة األمن متلك بصماته.
«االحتاد
رئيس
لكن
الدميوقراطي» صاحل مسلم نفى
«أي ضلوع للحزب يف اهلجوم»،
معتربًا أن االتهامات «ترتبط
بوضوح مبحاولة التدخل يف
سورية» .كما أعلن قائد اجلناح
العسكري لـ «الكردستاني»
مجيل بايك أنه ال يعرف من يقف
وإن أشاد بتنفيذه،
وراء اهلجومْ ،
َ
«كونه يشكل رد اعتبار لألكراد
يف مواجهة عمليات اجليش
الرتكي األخرية ضدهم».
وأكد الرئيس رجب طيب
أردوغان أن «معلومات وزارة
الداخلية وأجهزة االستخبارات
تظهر مسؤولية حزب االحتاد
الدميوقراطي والكردستاني عن
العملية» .ويأتي التفجري يف
وقت تقصف املدفعية الرتكية
منذ السبت مواقع تسيطر
عليها «وحدات محاية الشعب»
يف مناطق حماذية للحدود مع
سورية ،بعدما تقدم املقاتلون
األكراد فيها إثر معارك مع
فصائل مقاتلة معارضة للنظام،
وباتوا على مشارف مدينة أعزاز
القريبة من احلدود الرتكية
حيث أفاد املرصد السوري
حلقوق اإلنسان بأن  500مقاتل
سوري معارض عربوا «بإشراف
السلطات الرتكية» احلدود إىل
أعزاز ليل األربعاء – اخلميس.
ٍ
ومع توعد أنقرة
برد قاس
على كل من ساهم يف ختطيط
االعتداء وتنفيذه ،مبا يف ذلك
«أجهزة االستخبارات اليت تقف

وراءه»ّ ،
ملح رئيس الوزراء أمحد
داود أوغلو إىل «مسؤولية»
الرئيس السوري بشار األسد،
قائ ًال« :حنتفظ حبق اختاذ أي
إجراء ضد النظام السوري» .كما
حذر روسيا قائ ًال« :إذا استمرت
هذه األعمال اإلرهابية فستحمل
(موسكو) املسؤولية».
وكشفت أوساط مقربة من
احلكومة الرتكية ،عن أن
التحليالت األمنية املتوافرة تشري
إىل أن «روسيا ودمشق تسعيان
إىل جر تركيا إىل فخ التورط
عسكريًا يف احلرب السورية،
وأن بعض الدول الغربية ترغب
بذلك أيضًا ،متهيدًا لتقسيم
تركيا وإنشاء دولة كردية».
ونقل عن تلك األوساط قوهلا
إن «العمل العسكري املباشر
على األرض يف سورية قد جير
أنقرة إىل صراع طويل األمد
يستنزف اقتصادها وقوتها
البشرية ،ويثري فيها مشكالت،
ما يزيد من صعوبة خيارات الرد
الرتكي يف سورية ،واليت تبدو
حتى اآلن حمصورة يف تقديم
دعم مسلح ولوجسيت للمعارضة
السورية املسلحة.
ودعت وزارة اخلارجية الرتكية
سفراء الدول اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس األمن
بتفاصيل
إلبالغهم
وأملانيا
ضلوع
«خصوصًا
التحقيق،
األكراد يف اهلجوم» .وزار داود
اوغلو مع أردوغان مقر قيادة
األركان للتعزية بقتلى التفجري
وبينهم  20ضابطًا ،ودعم رئيس
األركان اجلنرال خلوصي أكار،
الذي قال اجليش إنه «كان
يستعد للخروج من مكتبه حلظة
حصول التفجري» الذي ضرب
أهم مربع أمين يف العاصمة
واخلاضع حلماية االستخبارات
العسكرية وأجهزة األمن.
وسارعت املعارضة الرتكية اىل
املطالبة باحملاسبة على ما مسته
«إهما ً
ال أمنيًا فادحًا» .وكشف
اجلمهوري»
الشعب
«حزب
وجهته
عن تقارير لتحذير
ّ
االستخبارات يف  20كانون
الثاني (يناير) املاضي ،من
عبور جمموعة من األكراد من
سورية بهدف تنفيذ أعمال
إرهابية« ،لكن أجهزة األمن
يف
فشلت
واالستخبارات
تعقبهم ،ومعرفة كيفية إدخاهلم
السيارة املفخخة».
وفيما تتواصل التحقيقات يف
التفجري ،اعتقلت مديرية أمن
أنقرة  9مشبوهني يف تقدميهم
العون ملنفذ العملية ،فيما أعلن
اجليش أن مقاتالته قصفت
مواقع لـ «الكردستاني» يف
مشال العراق بعد ساعتني فقط
من التفجري ،ثم أشار إىل مقتل
 7جنود يف تفجري لغم زرعه
«الكردستاني» على الطريق بني
دياربكر وليجه (جنوب شرق).
وكان اجليش الرتكي أنهى
األسبوع املاضي عملية عسكرية
كبرية ضد مسلحي «الكردستاني»
يف مدينيت جيزرة وسور (جنوب
شرق) ،وباشر عملية جديدة يف
إدل اليت فرض فيها حظر جتول
منذ الثلثاء املاضي .واعلن
اجليش قتل أكثر من  300مسلح
من الكردستاني خالل عملياته
يف جنوب تركيا بينهم قادة
بارزون.
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سياسة

مؤكداً أن احلل العسكري قائم حلل األزمة السورية ..وأن سويسرا ستمثل مصاحل اململكة يف إيران

اجلبري :مشاركة القوات السعودية اخلاصة يف حماربة «داعش»
مرتبطة بتكوين قوات برية للتحالف

أعلن وزير اخلارجية عادل اجلبري
أن سويسرا ستتولي إدارة شؤون
القنصلية السعودية يف إيران،
ويف مقدمتها تسهيل جميء
احلجاج اإليرانيني إىل اململكة،
مؤكدا خالل مؤمتر صحايف مجعه
بنظريه السويسري ،ديدييه
بوركهالرت ،أنهما حبثا سبل
التعاون بني البلدين ،وعرضت
سويسرا أن تكون وسيطًا للحجاج
اإليرانيني ،حتى يتمكنوا من أداء
فريضة احلج.
وقال اجلبري :إن سويسرا عرضت
على أن تلعب دورًا وتراعي
مصاحل اململكة العربية السعودية
يف إيران من أجل تسهيل
اإلجراءات للحجاج واملعتمرين,
واململكة تقدر ذلك ،وقبلنا هذا
الدور لسويسرا من أجل تسهيل
اإلجراءات للحجاج واملعتمرين
اإليرانيني للقدوم للمملكة ألداء
مشاعر احلج والعمرة ،وذلك
بهدف عدم تأثر املسلمني يف
إيران حني قدومهم إىل بيت اهلل
احلرام مرحبًا بهم يف أي وقت
ومتى ما يشاؤون ،معربًا عن
تقديره ملوقف سويسرا وعرضها
رعاية مصاحل اململكة يف إيران.
وأبان اجلبري أن مباحثاتهما تناولت
األوضاع يف املنطقة ،ومنها
األزمة السورية واألوضاع فى
اليمن ،موضحا حول نشر اململكة
لطائرات يف تركيا وزمن وصول
قوات برية حمتملة حملاربة تنظيم
«داعش» يف سورية ،أن نشر
اململكة لقوات جوية يف قاعدة
«أجنرليك» الرتكية هو جزء من
احلملة الدولية التى تشارك فيها
اململكة ضد تنظيم «داعش».
وأكد اجلبري أن جاهزية اململكة
لتقديم قوات خاصة للعمليات
الربية مرتبط بقرار أن يكون مكون
بري هلذا التحالف ضد «داعش»
مشريا إىل أنه إذا
يف سورية،
ً
قرر التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة أن يستخدم قوات برية
يف سورية ،فإن اململكة ستكون
جاهزة للمشاركة يف نشر قوات
خاصة مع هذه القوات.
وأوضح وزير اخلارجية أنه فيما
يتعلق بالتوقيت واملهمة وحجم
القوات فهذا األمر سيعمل عليه
ً
الحقا ،وتابع:
التحالف وحيددونه
أولاً سنعرف حينما يتخذ القرار يف
نشر القوات الربية فما هي املهمة
لتلك القوات الربية ،وما هي
املتطلبات حتى حتقق هذه القوات
مهامها حينها نستطيع حتديد عدد
القوات اليت ستذهب إىل هناك.
وأشار اجلبري إىل إن اململكة من
الالعبني األساسيني فى سورية
وهدفها هو اجياد حل سياسي
لألزمة وبناء على مبادئ اتفاق
االنتقاىل
وللمجلس
جنيف،
والسلطة ستنقل من نظام بشار
األسد إىل هذا اجمللس الذي
سيدير العملية االنتقالية وصياغة
الدستور وعقد االنتخابات ،ولن
يكون لبشار األسد دور فيها.
وأضاف أن النظام يستمر يف
ويرفض
والتخويف
التأخري
التحدث عن القضايا الدولية،
مشريا إىل ما تناولته حمادثات

[وزير الخارجية مع نظريه السويسري يف املؤتمر الصحايف (عدسة /
عمار امللحم)]
ميونخ واالتفاق على إيصال
املساعدات للمحتاجني ،منوها
بأنه ستكون عواقبة إجيابية إذا
استطعنا أن حندث التغيري الذي
سيحصل يف سورية ،وسيكون
الشرق األوسط أكثر استقرار
وأكثر سالما.
وتابع «ال نسعى للحصول على
أراض أو موارد ،ولدينا ما يكفي
من كل ذلك ،ونسعى ونبحث عن
جوار آمن ومسامل وسياسيتنا
الداخلية واخلارجية تعمل على
حتقيق ذلك.
وحول املطلوب من روسيا وأمريكا
لتفعيل ما مت االتفاق عليه ،قال
اجلبري «أن يفتح النظام السوري
الطريق للمساعدات اإلنسانية،
وأن يوقف العمليات العسكرية
بشكل فوري ،وأن ينخرط يف
العملية السياسية للبدء يف
املرحلة االنتقالية السياسية يف
سورية فهذا ما ميكن أن تفعله
روسيا بأن تضغط على النظام
السوري لتحقيق ذلك ،وكذلك
إيقاف عملياتها اجلوية ضد
املعارضة السورية املعتدلة».
وأضاف «أنه بالنسبة للواليات
املتحدة فتستطيع أن تستمر
وتزيد الضغوط على روسيا ألن
مشريا إىل أنه
تفعل ما ذكرته،
ً
يف حال فشلت العملية السياسية
فالقتال سيستمر ودعم املعارضة
سيستمر ويكثف ،ويف نهاية األمر
بشار األسد سينهزم ،وعاجال أو
آجال سيسقط النظام وسيفتح
اجملال لبناء سورية جديدة بدون
األسد».
اخلارجية
وزير
نفى
فيما
السويسرى ديدييه بوركهالرت أن
تكون املبادرة اليت تقدموا بها
لرعاية مصاحل اململكة يف ايران
وساطة ،موضحا أن بالده ستقوم
باألعمال القنصلية والدبلوماسية
بني البلدين ،وأن بالده تقدمت
بهذا العرض للمملكة وإيران،
معربا عن شكره لوزير خارجية على
ً
هذا الرد اإلجيابي ،الفتا إىل أنه
مت االتفاق على ذلك ،وسيعملون
اآلن على التفاصيل والكيفية.
كما أعرب عن أمل بالده يف أن
يكون هناك استقرار إقليمي
يف املنطقة ،وخاصة بالنسبة
والسورية
اليمنية
لألزمتني
الجياد حل سياسي ،وخاصة
داعيا مجيع
لألزمة السورية،
ً
األطراف لالمتناع عن األعمال
االستفزازية وختفيف حدة التوتر

ومحاية املدنيني وضمان وصول
املساعدات اإلنسانية للمدن
والبلدات يف هذه املنطقة.
مبينًا أنه جاء إىل اململكة
برسالتني أساسيتني ،األوىل
تتعلق بالعالقات الدبلوماسية
الثنائية ,والثانية تتعلق باألعمال
اخلريية اليت تقوم بها العالقات
الدبلوماسية والعالقات الثنائية،
مؤكدًا أن سويسرا لديها عالقات
اقتصادية مع اململكة وتنوي
أن تتوسع وتعمق العالقة وفتح
حوارات يف اجلانب السياسي,
كما أنها يف الوقت احلاضر لديها
مناقشات يف أن تكون هنالك
مذكرة تفاهم يف جمال الكهرباء
يف اململكة وكذلك يف قضايا
اقتصادية أخرى ،ولديها اتفاقية
جتارة حرة ستكون نافذة ولكن
يف السنوات املقبلة ستكون
لالستفادة من اإلمكانات الكامنة
يف هذه االتفاقية املتعلقة
بالتجارة احلرة.
وقال وزير خارجية سويسرا:
إن هذه احلرب طالت فرتتها
وأمدها وهناك فرصة الستئناف
املفاوضات يف جنيف ،مذكرا مبا
شهدته جنيف  1و 2من إخفاقات
قابلها الكثري من املعاناة للشعب
مؤكدا ضرورة وصول
السوري،
ً
املساعدات اإلنسانية للمناطق
احملاصرة ووقف إطالق النار
وحكومة مؤقتة وبناء شامل
مشددا على أنه حان
للمجتمع،
ً
الوقت للبدء يف هذه املرحلة
مع ضرورة استئناف املفاوضات
يف فيينا ودعم بالده هلذا احلل
« :لدى
السياسي.وأضاف
سويسرا تقليد عريق يتعلق
حبماية املصاحل ،فلديها تفاوض
بني االحتاد الروسي وجورجيا,
ونود أن يكون هنالك إسهام
من سويسرا يف أن يكون هناك
استقرار إقليمي» ،مؤكدًا أن لدى
سويسرا نوايا حسنة يف األزمة
اليمنية والسورية باستضافة
املفاوضات ،وأن يكون ذلك
أمر ممكن إلجياد حل سياسي
لألزمة السورية واألزمة اإلنسانية
فيها يف األيام املقبلة ,وبني
أن سويسرا تدعو كل األطراف
لالمتناع عن األعمال االستفزازية
وختفيف حدة التوتر واالنتقال
إىل احلوار ،وكذلك محاية السكان
وصول
وضمان
املدنيني،
املساعدات اإلنسانية للمدن
والبلدات يف هذا الوضع الصعب
يف هذه املنطقة يف ظل احلرب.

مطلوب  2500مشرف منطقة لإلحصاء ( )Censusيف كل أحناء أسرتاليا

هل لديك مهارات تواصل جيدة
واهتمام جباليتك ومهارات قوية
َ
ميداني تنفيذ املشاريع
يف
والتعامل مع الناس؟ إذا كانت
إجابتك نعم ُيرجى منك االتصال
مبكتب اإلحصاءات األسرتالي
(.)ABS
هناك حاجة إىل  2500مشرف
منطقة ( )Area Supervisorsللعمل
يف إحصاء السكان واإلسكان لعام
2016
(Census of Population and 2016
 )Housingيف  9آب/أغسطس 2016
وذلك إلدارة عمليات الـ Censusيف
كل أحناء أسرتاليا ،مبا فيها عواصم
َ
واملقاطعتني وبلداتها
الواليات
واإلقليمية
الريفية
واملناطق
واملناطق املنعزلة والنائية مثل
.Torres Strait
وقال السيد دانكن يانغ رئيس
برنامج الـ Censusلعام  2016إن
مشريف املناطق سيلعبون دورًا
رئيسيًا بأجر يقارب  35دوالرًا يف
الساعة ويعملون على أساس دوام
مِرن ملدة تصل إىل مخسة أشهر.
وأضاف« :يوفر الـ Censusكل
مخس سنوات حملة إحصائية هامة
عن وطننا».
«وحنن ال نستطيع أن جنمع
معلومات من ما يقرب من 10
ماليني مسكن وحوالي  24مليون
نسمة يف أسرتاليا بدون املساعدة
من قوى عاملة كربى نستخدمها يف
كل ».Census
وقال السيد تشارلز باسي،
النموذج املثالي ملشريف املناطق
الذين
بعملهم
الشغوفني
شاركوا يف  Censusعام :2011
«الذي أحببته فع ًال يف عملي هو
رؤية الناس على حقيقتهم يف
جمتمعاتهم ومشاركتهم وإظهار
االهتمام مبجتمعاتنا».
ويوافق فرايزر ناي على رأي السيد
باسي ،وهو زميل له عمل كمشرف
منطقة يف  Censusعام .2011
وقال السيد ناي« :بالنسبة لي،
ميثل الـ  Censusالسكان وليس
األرقام .وحنن كموظفني فيه
قيمًا ومهمًا يف تسليط
نلعب دورًا ّ
الضوء على تارخينا ووجودنا».
هذا وسوف يكون من صميم دور
ومسؤولية املوظفني امليدانيني
اإلشراف على عملية اإلحصاء
سيتبع
باألسلوب الرقمي الذي
ُ
ألول مرة يف  Censusعام ،2016
حيث ُي َّ
توقع قيام  65باملائة من
السكان األسرتاليني مبلء Census
على اإلنرتنت.
وقال السيد يانغ« :ينبغي أن
ملمني إملامًا
يكون مشرفو املناطق ّ
جيدًا بالتكنولوجيا وأن يكون لديهم
كومبيوتر يف املنزل لكي يقوموا
بالتدريب عرب اإلنرتنت وإدارة
أعمال فرق العمل».
وتابع« :سيقوم ٌ
كل من مشريف
املناطق باستقدام وتدريب وقيادة
وإدارة فريق يصل عدد أفراده إىل
 12مسؤو ًال ميدانيًا ()Field Officers
سيقومون بزيارات منزلية ملساعدة
الناس على ملء الـ .Censusكما
ّ
بالتأكد من جودة
أنهم سيقومون
أنشطة توزيع الـ Censusومجعه،
ومحاية أمن البيانات ،وضمان
صحة وسالمة أعضاء فرقهم».
مقدمو
هذا وجيب أن يكون
ّ
الطلبات مواطنني أسرتاليني أو
أن يكون لديهم حق قانوني يف

العمل يف أسرتاليا ورخص سياقة
صاحلةُ .يقفل باب الطلبات يف 21
ّ
لالطالع على
شباط/فرباير .2016
مقدمي الطلبات،
رزمة معلومات
ّ
ولتقديم طلب عرب اإلنرتنتّ ،
تفقد
املوقع abs.gov.au/careers
معلومات أساسية عن إحصاء
السكان واإلسكان لعام 2016
اجملمعة من
سوف تدعم البيانات
ّ
 Censusعام  2016قرارات متويل
اخلدمات والبنى التحتية ،مبا فيها
اإلسكان واملواصالت والتعليم
والصناعة واملستشفيات والبيئة.
كما أن الـ Censusسيعطي حملة
شاملة عن الشؤون االجتماعية
يف
املتغيرّ ة
واالقتصادية
أسرتاليا؛ فعلى سبيل املثال
بينّ  Censusعام  2011أن 21,5
مليون نسمة كانوا يعيشون يف
متوسط السن كان
أسرتاليا وأن
ّ
 37عامًا .كما بينّ أن والية غرب
أسرتاليا شهدت أكرب زيادة على
أساس نسيب يف عدد سكانها ،إذ
بلغت  14,3باملائة ،بينما ّ
حققت

والية كوينزالند أكرب زيادة يف
عدد السكان الفعلي حيث بلغت
الزيادة  428209نسمة.
للمزيد من املعلومات عن Census
ّ
تفقد املوقع census.
عام ،2016
abs.gov.au
تواريخ رئيسية لـ Censusعام
:2016
 21شباط/فرباير 2016
إقفال باب تقديم طلبات مشريف
املناطق
بدء توظيف
 2أيار/مايو 2016
املسؤولني امليدانيني
أواخر متوز/يوليو إىل أوائل آب/
تو ز يع
أغسطس 2016
رسائل التعليمات واالستمارات
الـ
 9آب/أغسطس  2016ليلة
Census
أواسط آب/أغسطس إىل أواخر
أيلول/سبتمرب  2016ا لز يا ر ا ت
امليدانية
النصف األول من 2017
إطالق النتائج األوىل لـ Census
عام .2016

التنوّع الثقايف يتبوّأ مركز الصدارة يف اإلحصاء
( )Censusبوالية نيو ساوث ويلز
رحب مركز اإلحصاءات األسرتالي
ّ
( )ABSيوم أمس بأكثر من 50
ممث ًال رئيسيًا من مؤسسات
ملناقشة
واجتماعية
حكومية
متعدد الثقافات
مشاركة اجملتمع
ّ
يف إحصاء اإلسكان والسكان لعام
 2016الذي سيجري يف  9آب/
أغسطس .2016
التنوع الثقايف
وأعطى منتدى
ّ
لإلحصاء الذي ُعقد يف سيدني
هؤالء املمثلني الفرصة ملشاركة
جتاربهم يف ميدان بيانات الـ
 Censusوتسليط الضوء على
أهمية املعلومات جيدة النوعية من
حيث فائدتها للمجتمع.
وقال رئيس برنامج  Censusلعام
 2016دانكن يانغ إن  Censusعام
 2016سيلعب دورًا حيويًا يف فهم
متنوعة
ودعم احتياجات اجلاليات
ّ
الثقافات واللغات.
وقال السيد يانغ« :إن أسرتاليا
ومتنوعة الثقافات،
غنية ثقافيًا
ّ
ّ
ففي إحصاء عام  2011تبينّ أن
أكثر من  30باملائة من السكان
كانوا مولودين يف اخلارج ،وأكثر
من  46باملائة من السكان كانوا
والدين من مواليد بلد
أبناء والد أو
َ
آخر».
املقدم من
«يعترب الدعم
وقال:
ّ
ُ
ّ
متثل ُبنية الثقافات
مؤسسات
املتنوعة يف أسرتاليا أمرًا حيويًا يف
ّ
مساعدتنا على تعداد مجيع السكان
يف أسرتاليا ليلة الـ .Censusولقد
سرنا اإلصغاء إىل إراء املمثلني
ّ
املتحمسني حول كيفية حتسني
ّ
ّ
والتأكد من
االرتباط جبالياتهم
قيام كل شخص بتأدية دوره.
وتابع« :نريد أن نضمن أن يعطي
 Censusهذا العام صورة إحصائية
دقيقة عن وطننا وبيانات ذات
نوعية جيدة لدعم ختصيص األموال
والتخطيط للمستقبل».
املتحدثون وأعضاء هيئة
وناقش
ّ
املنتدى كيفية دعم بيانات Census
املستقبلية
التمويل
لقرارات
متعددة
اجلاليات
وخلدمات
ّ
الثقافات يف سيدني وكافة أرجاء
والية نيو ساوث ويلز.

وقال مدير اإلسرتاتيجية وإشراك
اجملتمع يف  ،SBSلو برتولو ،إن
سيقدم بيانات
 Censusعام 2016
ّ
ضرورية عن كل جالية.
ّ
«تشكل
وقال السيد برتولو:
بيانات  Censusموردًا أساسيًا
متعددة الثقافات ،إذ
للمنظمات
ّ
أنها ّ
توفر معلومات هامة للتخطيط
متعددة
واخلدمات
والتمويل
ّ
الثقافات يف اجملتمع».
ويأتي عقد املنتدى يف الوقت
الذي يسعى  ABSإىل توظيف 754
مشرف منطقة لـ  Censusيف أحناء
نيو ساوث ويلز.
وقال السيد يانغ« :يلعب
مكم ًال يف
مشرفو املناطق دورًا
ّ
مساعدتنا على تعداد  10ماليني
مسكن وحوالي  24مليون نسمة
يف أسرتاليا ليلة الـ ،Censusلذا
نشجع بشكل خاص األشخاص
فإننا
ّ
الذين يتمتعون مبهارات لغوية
خمتلفة لتقديم طلبات لالضطالع
بهذا الدور».
للمزيد من املعلومات عن Census
عام ّ 2016
تفقد املوقع www.abs.
gov.au/census
تواريخ رئيسية لـ Censusعام
:2016
ء
 1شباط/فرباير  2016بد
توظيف مشريف املناطق (Area
)Supervisor
بدء توظيف
 2أيار/مايو 2016
املسؤولني امليدانيني (Field
)Officer
أواخر متوز/يوليو إىل أوائل آب/
تو ز يع
أغسطس 2016
رسائل التعليمات واالستمارات
الـ
 9آب/أغسطس  2016ليلة
Census
أواسط آب/أغسطس إىل أواخر
أيلول/سبتمرب  2016ا لز يا ر ا ت
امليدانية
النصف األول من 2017
إطالق النتائج األوىل من Census
عام 2016
حتدد سياسة اخلصوصية لدى ABS
ّ
كيفية قيام  ABSبالتعامل مع أية
تقدمها لنا.
معلومات شخصية ّ
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موريسون يقول ان تغيريات ضريبة الدخل ستكون «متواضعة» هيئة رائدة يف البنية التحتية ترى وجوب جتزئة شبكة االلياف
الضوئية الوطنية السريعة وبيعها

مع وضع ضريبة السلع واخلدمات خارج طاولة البحث

الوزير سكوت موريسون
اعلن وزير اخلزانة سكوت
وضع
مع
انه
موريسون
التغيريات يف ضريبة السلع
واخلدمات خارج البحث ،على
االسرتاليني اال يتوقعوا سوى
إغاثة «متواضعة» على ضريبة
الدخل يف موازنة هذا العام.
ففي كلمته ،اليت القاها يف نادي
الصحافة الوطين يوم االربعاء
واليت تطرق فيها اىل امور مالية
وضرائبية واقتصادية متعددة،
وصف السيد موريسون إصالح
املوازنة بـ «مباراة االختبار،

وليس »Twenty20 Big Bash
اّ
مقل يف
ولكن خطابه كان
التفاصيل حول خطط احلكومة
الضرائبية.
وقال السيد موريسون انه
مالكومل
الوزراء
ورئيس
تورنبول قد نظرا جبدية يف
رفع ضريبة السلع واخلدمات
ولكنهما يف النهاية قررا انها
«غري شعبية».
وتابع يقول «االوقات غري
مناسبة لذلك ..نظرنا يف
ذلك ..واخذناه باالعتبار ..فعلنا
[فرضنا] ،قمنا بتقييم ذلك..
حتملنا كل االنتقادات والضجيج

وزير الخزانة للظل كريس بوين

واالضطراب ألننا أردنا اختاذ
القرار الصحيح هلذا البلد».
واضاف يقول «يف السابق،
ما كنا نبحث فيه هو تقديم
ما يساوي  30مليار دوالر
ختفيضات على ضريبة الدخل
يعد احد أكرب التغيريات يف
مما ّ
معدالت ضريبة الدخل واجلداول
نر مثله منذ اكثر من 30
مل َ
عاما».
واستطرد يقول «لكننا نعلم أن
سلبيات هذه احلجة وهذا اجلدال
مضينا قدما يف هذه
أعاقا
ّ
اخلطة».
وساعيا إلدارة التوقعات يف
موازنته يف عام االنتخابات
احلالي قال السيد موريسون ان
احلكومة تبحث اآلن يف «تدابري
أكثر تواضعا بكثري».
وقال ان احلكومة لن تكون حتى
قادرة على التعامل مع «ذنوب
وخطايا ماضية» من العتبات
الضريبية.
واضاف مستطردا «ولكن هناك
إمكانية متواضعة للتعامل مع
حقيقة أن خطايا أخرى ميكن أن
ترتكب يف املستقبل يف هذا
اجملال».

وقال موريسون انه منزعج بشدة
من احتمال أن متوسطي الدخل
ميكن أن يتحركوا إىل ثاني أعلى
شرحية ضريبية ،مضيفا «رمبا
ميكننا منع هذه النتيجة من
التقدم إىل األمام على الرغم
من وجود عدد من احملاذير».
وقال وزير اخلزانة أنه يف حني
حققت حكومة االئتالف وفورات
بـ 80مليار دوالر ،فإنها تعهدت
أيضا بـ  70مليار دوالر يف
نفقات جديدة.
وقال «لقد خفضنا أيضا
الضرائب على ضريبة التعدين
وازلنا ضريبة الكربون ،مما
يعين أنه بعد هذين العامني
املاضيني ،فاننا أساسا يف
املوقف نفسه الذي كنا عليه
قبل عامني».
ورفض السيد موريسون أيضا
الكشف عما تنوي احلكومة القيام
به حيال العائدات السلبية.
ووصف وزير اخلزانة للظل
كريس بوين خطاب موريــسون
ب « 46دقيقة من اهلراء،
والتفاهات»،
الشعارات
قائال «ال أفكار ،ال رؤية ،ال
سياسات».
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سدني

وفقا خلطة جلنة البنية التحتية
 اسرتاليا فان على حكومةتورنبول جتزئة شبكة االلياف
الضوئية الوطنية السريعة
والبدء يف التحضري لبيعها
لشركات القطاع اخلاص.
ويقول تقرير اللجنة ،اليت متثل
رؤية احتياجات البنية التحتية
للبالد على مدى  15عاما ،انه
جيب خصخصة شبكة االلياف
الضوئية الوطنية السريعة
 NBNيف «املدى املتوسط».
ويوصي التقرير انه «على
املدى القريب ،ينبغي على
احلكومة االسرتالية تفويض
جلنة تقوم بدراسة شاملة
لتقييم نهج وهيكلة وأنسب
توقيت لتقديم منوذج خصخصة
شبكة االلياف الضوئية الوطنية
السريعة »NBN
ويرى التقرير ان «الدراسة
االستطالعية لتقييم النهج
خلصخصة
األنسب
والبنية
شبكة االلياف الضوئية الوطنية
السريعة ينبغي أن تشمل
خيارات لدعم كفاءة تقديم
خدمات الشبكة يف املناطق
اإلقليمية والنائية اليت هي غري
جتارية».
ويضيف التقرير« :إنه قد
يكون من املستحسن تأجيل
خصخصة شركة  NBNحتى
التمهيدية،
اخلطوات
امتام
وذلك لتجنب تعطيل مشروع
بنية حتتية معقدة واعرتافا بأن
مستثمري القطاع اخلاص من
املرجح أن تكون لديهم رغبة
أقل يف املخاطرة خالل املرحلة
التمهيدية».
وكلفت حكومة تورنبول شبكة
الوطنية
الضوئية
االلياف
الستكمال
NBN
السريعة
التغطية الوطنية حبلول عام
 ،2020اي بعد أربع سنوات مما
كان متوقعا يف انتخابات عام
.2013
كما يدعم هذا التقرير جتزئة
الشبكة إىل وحدات منفصلة
قبل أي عملية بيع.
ويقول التقرير انه «ينبغي جتزئة
شبكة االلياف الضوئية الوطنية
السريعة إىل وحدات عمل
متميزة لتشجيع منافسة البنية
لالستثمار
التحتية ،الرتويج
اخلاص والسماح للخصخصة يف
إدارة الشبكات املختلفة».
اخليارات
أحد
ويتمثل
جتزئة الشركة على اساس
التكنولوجيا ،حيث تقوم شركة
ببيع اخلدمات عرب كابالت

التلفزيون املدفوع السابقة
احملورية
األلياف
(شبكة
اهلجينة) [Hybrid Fibre Coaxial
 ،]networkواخرى تبيع األلياف
إىل العقدة ()fibre-to-the-node
واأللياف إىل امللكية بينما
الثالثة ستبيع األقمار الصناعية
واخلدمات الالسلكية.
ومثة خيار آخر يتمثل يف تقسيم
الشركة وفقا خلطوط جغرافية.
وكانت املفوضية األسرتالية
للمنافسة واملستهلك ()ACCC
ومراجعة جلنة خرباء قد دعتا
يف وقت سابق ،بتكليف من
شبكة
احلكومة ،اىل وضع
الوطنية
الضوئية
االلياف
السريعة  NBNقيد املنافسة.
ووجدت مراجعة اجريت عام
 ،2014من قبل رجل االعمال،
كبري دائرة اخلزانة سابقا
مايكل فريتيغان  Vertiganان
«االعتماد على شركة شبكة
الوطنية
الضوئية
االلياف
 NBN Coككيان
السريعة
الوسيلة
لتكون
متكامل
الرئيسية لتوصيل خدمات
اهلاتف واالنرتنيت السريع
يشكل إشكالية عميقة».
ورفضت احلكومة توصية يف
ذلك الوقت ،قائلة« :على
الرغم من أن تقسيم وحدات
عمل شركة شبكة االلياف
الضوئية الوطنية السريعة (كما

اوصت اللجنة) بعد اجناز الشبكة
ال ميكن استبعاده ،ولكن اآلن
ليس الوقت املناسب.
ورأت احلكومة ان «من شأن
جتزئة شركة الشبكة أن
يصرف اهتمام إدارتها وتأخري
توفري هاتف وانرتنيت عالية
السرعة على نطاق واسع جلميع
االسرتاليني».
وقالت متحدثة باسم وزير
فيفيلد
ميتش
االتصاالت
فصلنا العام
« :Fifieldكما
ّ
املاضي ،ليس لدى احلكومة
خطط لبيع شبكة االلياف
الضوئية الوطنية السريعة.
وتابعت تقول ان «االئتالف
ملتزم اجناز شبكة االلياف
الضوئية الوطنية السريعة
 NBNويتوقع أن تكتمل حبلول
عام ».2020
وقالت املتحدثة ان التشريع
تكليف
يطلب من احلكومة
القيام
اإلنتاجية
مفوضية
مبراجعة قبل بيع الشبكة.
وقال املتحدث باسم حقيبة
االتصاالت يف حزب العمال
جايسن كلري« :على مالكومل
تورنبول الرتكيز على بناء
شبكة االلياف الضوئية الوطنية
السريعة ،وجعلها تعمل واحلفاظ
على الوعود اليت قطعها بالنسبة
للشبكة قبل أن يبدأ التفكري يف
البيع السريع».

وفد من «الدميوقراطيون األحرار أسرتاليا»
يزور سعادة قنصل لبنان العام للتهنئة

الوفد مع القنصل العام غانم وعروسته يف مقر القنصلية
ضم الرئيس
زار وفد من حزب «الدميوقراطيون األحرار أسرتاليا»،
ّ
رميون أبو عاصي ونائبه املهندس جورج مقساس وأمينة السر
السيدة روز شعيا وامينة االعالم السيدة تانيا بوعاصي ،مقر
اللبنانية يف سيدني لتهنئة سعادة القنصل العام يف
القنصلية
ّ
والية نيو ساوث ويلز ،األستاذ جورج بيطار غامن ،مبناسبة زواجه
من الدكتورة بهيه أبو محدّ .
السيدة
ومت اإلتصال برئيسة احلزب
ّ
تريسي داني مشعون ّ
ّ
ومتنت هلم التوفيق
اليت هنأت العروسني
والنجاح.
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اسرتاليات

Australian News

تورنبول ينهي نقاش ضريبة السلع واخلدمات
وسط ارتباك مستمر
حترك مالكومل تورنبول لوقف
نزيف احلكومة على خلفية
النقاش بشأن رفع ضريبة
السلع واخلدمات ،الذي ال يزال
يتمسك به بعض زمالئه ،معلنا
أن ذلك لن يكون يف محلته
االنتخابية يف وقت الحق من
هذا العام.
جاء ذلك بعد أن قالت وزيرة
العمل ميكاييليا كاش (،)Cash
ان ضريبة السلع واخلدمات مل
حتذف «متاما» من اجلدول ،كما
اعتقد معظم الناس.
ويف حترك الحتواء التصدع
الناجم عن االرتباك الداخلي،
استفاد السيد تورنبول من
عقده مؤمترا صحفيا صباح
االربعاء يف والية كوينزالند
حيث كان يقوم جبولة مع نائب
رئيس الوزراء اجلديد بارنابي
جويس ،ليستبعد ،وبشكل
حاسم ،اي رفع لضريبة السلع
واخلدمات.
وقال «ميكنين ان اؤكد لكم
ان احلكومة لن تأخذ اي اقرتاح
لزيادة ضريبة السلع واخلدمات
إىل االنتخابات».
واضاف يقول «ليس لدي شك
ان املواطنني سيتحدثون عن
ضريبة السلع واخلدمات لفرتة
طويلة .ولكن العمل الذي قمنا
به يدل على أن ما يسمى تبديل

مزيج ضريبة السلع واخلدمات
ال يعطيك عائدات اقتصادية،
وأرباح منو من شأنها أن تربر
فعل ذلك».
ويضع هذا التوضيح اجلديد حدا
ألشهر من التكهنات حول رفع
ضريبة السلع واخلدمات وايضا
سحبها من على الطاولة.
ولكن استبعاد احد أكرب مصادر
الدخل املتاح لكانبريا ،الذي
يدر على اخلزانة  33مليار
دوالر سنويا ،سيجرب احلكومة
على دراسة بعض البدائل اليت
هي بالكاد أكثر قبوال لتعويض
لتقديم
الالزمة
اإليرادات
الدخل،
ضريبة
ختفيضات
ورمبا ،ختفيض معدل الضريبة
للشركات.
وتشمل هذه اخليارات تقليم
ضريبة األرباح على رأس
املال جنبا إىل جنب مع تشديد
سليب العائد من االستثمارات
العقارية (مثال اذا كان تسديد
قسط العقار اكرب من مردود
اجياره فانه حيق ،حاليا ،للمالك
االدعاء على الفرق ،واحلكومة
تفكر بالغاء ذلك) ،كما اقرتحت
املعارضة ،واحلد من االمتيازات
الضريبية السخية للتقاعد ،كما
اقرتح حزب العمال ايضا .ومثة
خيار آخر هو احلد بشكل كبري
من حسومات مكان العمل.
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رئيس الحكومة مالكولم تورنيبول
ومعرتفا بالتقلبات العاملية
االقتصاد
و«حتديات
االنتقالي» ،أملح وزير اخلزانة
اجلديد سكوت موريسون اىل
ان موازنة ايار ،وهي أول
موازنة له ،حيتمل أن تكون
قاسية.
وقال «حنن حباجة للحصول
على إنفاق أدنى من الدخل،
وليس احلصول على عائدات
من خالل فرض ضرائب تفوق
اإلنفاق».
وانتقد زعيم املعارضة السيد
شورتن نهج احلكومة واصفا
إياه بأنه «هراء» ،بينما حذر من
تغيريات ضريبية بأثر رجعي.
وقال السيد شورتن ان
«أي قرار له أي تأثري على

االستثمارات احلالية هو ضريبة
بأثر رجعي  ...يتحتم من اجل
ثقة املستثمرين عدم اجراء
احلكومات اي تغيريات على
الرتتيبات الضريبية دون إعطاء
املستثمرين الوقت للتكيف».
وتابع يقول «ال ميكنك تغيري
قواعد يف منتصف الطريق من
خالل اللعبة  -وهلذا السبب
يف ظل سياسة حزب العمال،
كل االستثمارات حاليا املوجهة
سلبا أو مت شراؤها قبل  1متوز
 2017لن تتأثر».
وتعكس هذه التصرحيات شك
حزب العمال بأن احلكومة ختطط
للحد من حسم ضريبة أرباح
رأس املال أو خفضها على
عدد حمدد من اخلصائص.

كار يدعو اىل ختفيض اهلجرة بنسبة الثلث

دعا رئيس والية نيو ساوث
ويلز السابق ووزير اخلارجية
االسرتالي السابق بوب كار
أسرتاليا للنظر يف احلد من كمية
اهلجرة بنسبة تصل إىل الثلث
قبل تزايد الكثافة السكانية
على الساحل الشرقي مما يغري
أسلوب احلياة االسرتالية.
وقال يف مؤمتر صحفي يف
سيدني يوم الثالثاء «أعتقد أن
سئل،
الشعب األسرتالي ،إذا ُ
فانه يريد ختفيض اهلجرة».
واضاف «لدينا معدل منو
سكاني حياكي أسلوب العامل
الثالث».
وتابع يقول «إذا جلبتم 100
ألف شخص اىل حوض سيدني
كل عام ،فان أسعار املساكن
سرتتفع [ ]...يتساءل الناس
ملاذا ال يستطيع أبناؤهم
الصغار احلصول على منازل
يف املدن الكبرية  ...اجلواب
هو أننا ذاهبون لنمو سكاني
فائق».
وكان عدد سكان أسرتاليا قد
بلغ رمسيا  24مليون نسمة بعد
وقت قصري من منتصف ليل
الثالثاء ( 16اجلاري) ،وفقا
ملكتب اإلحصاء األسرتالي.
وسيتم قبول حوالي  190ألف
شخص يف إطار برنامج إدارة
اهلجرة يف اسرتاليا يف العام
املالي احلالي ،وفقا إلحصاءات
احلكومة الفيدرالية .حوالي 70
ألفا مت قبوهلم يف العام املالي
.2000-1999
وقال كار ان لدى اسرتاليا
معدل منو سكاني اعلى منه يف
أي بلد متقدم وأن هذا النمو

يقوض سياسات احلكومات
ّ
جلعل املزيد من املساكن
بأسعار معقولة وحتسني البنية
التحتية..
ورأى انه «حبلول منتصف هذا
القرن سيكون هناك تركيز
كبري على األراضي املتاحة ..ال
نستطيع املضي باسلوب املدن
األخرى حبيث الوحدة األساسية
لإلسكان هي وحدة يف املباني
الشاهقة ،وأرى أن الكثري
من االسرتاليني يعتقدون أننا
فقدنا شيئا من أنفسنا».
واعلن السيد كار انه «بوصول
عدد سكان اسرتاليا اىل 50
مليون 60 ،مليون و  70مليون
قبل نهاية هذا القرن فعلينا
أن نبدأ التفكري من جديد».
ورأى انه «ينبغي ختفيض
اهلجرة مبعدل الثلث بسهولة،
بل ورمبا  50يف املائة».
وقال كار ان االقتصاد
األسرتالي ينبغي أن يركز على
النمو الذي تقوده الصادرات
ووقف االعتماد على التوسع
يف السوق احمللية.

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
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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

هناك بدائل مضمونة لإليرادات غري رسوم البنزين

تل أبيب :حزب اهلل شغّل منظومة دفاعه اجلوي
يحيى دبوق

محمد وهبة
وتتكرر معه االقرتاحات
يتكرر سيناريو البحث عن إيرادات جديدة،
ّ
ّ
مرة يقرتح فرض رسم استهالك
اليت تصيب االستهالك حصرًاّ .
على البنزين ،وتارة زيادة ضريبة القيمة املضافة ...اخلياران هما
تروج أن الضريبة على االستهالك تطاول اجلميع
نتاج مدرسة واحدة ّ
متيز أصحاب املداخيل األعلى ،سواء كانوا
وهي
بطريقة متساوية،
ّ
أفرادًا أو شركات تبعًا حلجم استهالكهم ال حلجم مداخيلهم ...هذه
احلجة تتكرر أيضًا كي ال يهرب املستثمرون.
ّ
أقر جملس النواب جمموعة مشاريع
قبل حنو سنة ونصف سنة،
ّ
لزيادة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة .يومها كان املشروع
مطروحًا يف سياق البحث عن إيرادات جديدة تتيح متويل سلسلة
الرتب والرواتب ،فجاءت االقرتاحات األساسية على شكل مشاريع
متنوعة؛ بينها زيادة الضريبة على أرباح الفوائد وإلغاء
قوانني
ّ
اإلعفاء منها ،الذي حتظى به املصارف ،وزيادة الضريبة على توزيع
األرباح ،وفرض ضريبة على األرباح العقارية وعلى انتقال أسهم
الشركات...
إال أن الرئيس السابق فؤاد السنيورة متكن ،مبساعدة من القوى
السياسية احلاكمة ،من إضافة اقرتاحني؛ األول هو مشروع قانون
لزيادة ضريبة القيمة املضافة ،والثاني يتعلق بفرض رسم على
البنزين ،سواء من خالل إخضاع استهالكه لضريبة القيمة املضافة
أو من خالل رسم االستهالك الداخلي.

مدرسة السنيورة

«مدرسة» السنيورة «تتفاخر» مبشاريع فرض الضريبة على
وتدعي
حبجة أنها سهلة التحصيل وسريعة املفعول،
االستهالك،
ّ
ّ
بأن هذه الضريبة تصيب املستهلكني وفق حركة استهالكهم .إال
أن هذه املدرسة ال حتتكر هذا النوع من االقرتاحات ،بل يشاركها
عموم القوى السياسية احلاكمة اليت ختتبئ وراء جرأة السنيورة يف
تقديم اقرتاحه علنًا والدفاع عنه ،فيما يتلطى الزعماء وراء شعارات
تنتهي باملوافقة على ما يطرحه السنيورة مع بعض التعديالت عليه
ومساومته على أمور أخرى.
وقبل أن تتمكن هذه السلطة من «إطفاء» هيئة التنسيق النقابية
وفرفطتها ،وافقت القوى السياسية احملرجة من فرض ضرائب
«دس» اقرتاح
على الشركات وعلى أصحاب رؤوس األموال ،على
ّ
السنيورة الرامي إىل رفع معدل ضريبة القيمة املضافة من %10
إىل  %11بني مشاريع القوانني الضريبية اليت تنتج إيرادات جديدة
ّ
وتغطي كلفة إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ملياري لرية
بقيمة
َ
كانت هذه املعادلة هي أقصى
توصلت إليه هيئة التنسيق
ما
ّ
النقابية يف مواجهة رأس املال
والقوى السياسية ،إال أنها مل
حتسب حساب أمرين؛ األول هو
تقر القوانني من دون أن
أن
ّ
ّ
بري أوجد املخرج ــ
تنفذ ،إذ إن ّ
املهرب للقوى احملرجة من خالل
إبقاء حمضر اجللسة التشريعية،

عدم إقفال
محضر الجلسة
التشريعية ليس
له سند دستوري
وقانوني

صوت
أقرت القوانني ،مفتوحًا ،أي أن مشاريع القوانني اليت
ّ
اليت ّ
عليها النواب مل تصبح نافذة .والثاني هو أن قوى النفوذ عملت
على فرط املعادلة من أساسها من خالل تفتيت هيئة التنسيق
النقابية.
ورغم أن هذه «التسوية» القائمة على نوع من التوازن بني الضرائب
على رؤوس األموال وعلى االستهالك ،ليست عادلة بالنسبة إىل
الفئات الوسطى والفقرية ،إال أنها كانت مقبولة نسبيًا خالفًا ملا
ّ
تشتت هيئة التنسيق اليت كانت آخر معاقل
حيصل اليوم بعد
التمثيل النقابي احلقيقي .أما طروحات اليوم ،فقد باتت يف اجتاه
واحد ،أي أن القوى السياسية توقفت عن النقاش يف أي ضرائب
يتحملها أصحاب الدخل األعلى ،وصارت تناقش طروحات
ميكن أن
ّ
«مدرسة السنيورة» حصرًا ،متجاهلة احملضر املفتوح للقوانني اليت
صوت عليها النواب.
ّ
قررت احلكومة البحث عن إيرادات جديدة
عندما
األمر
هذا
ظهر
وقد
ّ
لتمويل ترحيل النفايات ،فجاء اقرتاح فرض رسم على البنزين ،أي
أنها تريد متويل فسادها وأخطائها وعدم قدرتها على إجياد مطمر
صحي من جيوب املستهلكني .وعندما عال أصوات متطوعي الدفاع
ّ
املدني املطالبة بتثبيتهم واستدامة عملهم ،ظهر اقرتاح فرض رسم
وبّرر االقرتاح بأن اخنفاض
على البنزين جمددًا لتمويل هذه الكلفةُ ،
مد اليد على القدرة
أسعار النفط العاملية بأكثر من  %50يبيح ّ
الشرائية لصغار املستهلكني.

تفسري سياسي ال دستوري

إزاء هذا الوضع ،يقول الوزير السابق سليم جريصاتي ،إن موضوع
«عدم إقفال حمضر اجللسة التشريعية ليس له سند دستوري
وقانوني .ما حصل يف تلك اجللسة هو أنه جرى الربط بني مشاريع

اليوم هناك قوى اجتماعية تقول ال لفرض ضرائب عليها (هيثم املوسوي)

حزب اهلل يقول إلسرائيل إنه جاهز للمرحلة املقبلة (هيثم املوسوي)

القوانني الضريبية وبني إقرار سلسلة الرتب والرواتب على أساس
ّ
سريتب موجبات مالية على اخلزينة ،وهو ما
أن إقرار السلسلة
أقرت القوانني
يستدعي االتفاق على إقرار السلسلة .ولذلك فعندما ّ
قصة
تقر سلسلة الرتب والرواتب ،ظهرت ّ
الضريبية من دون أن ّ
إبقاء احملضر مفتوحًا مالئمة سياسيًا ،إذ ليس هلذه اخلطوة أي تفسري
دستوري أو قانوني .ومبا أن ختصيص أي ضريبة إلنفاق معينّ هو
غري جائز قانونًا ،ومبا أن حاجات اخلزينة تتطلب العمل بالقوانني اليت
أقرت ،جيب اليوم إغالق احملضر وإصدار هذه القوانني».
ّ

ّ
أكدت إسرائيل أن حزب اهلل بات ميلك منظومات دفاع جوي متطورة،
روسية الصنع ،جنح يف نقلها اىل لبنان عرب سوريا رغم كل اإلجراءات
العسكرية اإلسرائيلية إلحباط «عمليات التهريب».
أوضحت مصادر عسكرية رفيعة يف اجليش اإلسرائيلي أن حزب اهلل
ّ
تشكل خطرًا كبريًا
مل يكتف بامتالك منظومات دفاع جوي متطورة
ّ
شغلها بالفعل
على أنشطة سالح اجلو اإلسرائيلي فوق لبنان ،بل
ووجهها حنو املقاتالت اإلسرائيلية .وحبسب املصادر نفسها،
ّ
فإن احلزب «يلمح إلسرائيل بأنه جاهز للمواجهة املقبلة ،والتهديد
بإسقاط طائرات حربية إسرائيلية فوق السماء اللبنانية».
وأبلغت املصادر العسكرية اإلسرائيلية موقع «والال» العربي أن
تعد تطورًا ملحوظًا
التكنولوجيا اجلديدة اليت باتت يف حوزة حزب اهلل ّ
يف قدراته العسكرية ،إذ «بإمكان الرادار املوجود لديه تشخيص
حد ذاتها
الطائرات احلربية اإلسرائيلية وتعقبها .وعملية التعقب يف ّ
تعد عم ًال هجوميًا ألنها تتعلق بالتحضري العملي إلطالق الصواريخ
ّ
واستهداف الطائرات» .وأضافت أن طياري سالح اجلو اإلسرائيلي
الذين اعتادوا التحليق فوق األجواء اللبنانية من دون عوائق ،باتوا
يواجهون يف األشهر األخرية حتديات من نوع جديد .وتشري املصادر
العسكرية اإلسرائيلية اىل أنه «منذ أن بدأ الروس نشاطهم
العسكري يف سوريا ،مبا يف ذلك إنشاء معسكرات هناك ،بدأ حزب
اهلل ضبط وتوجيه رادارات وبطاريات الدفاعات اجلوية املنتشرة
لديه يف لبنان بهدف رصد الطائرات اإلسرائيلية وتعقبها».
وعن ماهية التهديد اجلديدّ ،
أكدت املصادر أن «التكنولوجيا
ّ
متكنه من إقفال الرادار على الطائرة
اجلديدة لدى حزب اهلل
احلربية اإلسرائيلية ،األمر الذي يعين ـــ بلغة عسكرية ــــ اإلعداد
إلطالق صاروخ يف اجتاهها بعد رصدها» ،مشرية اىل أن ذلك
حصل بالفعل .إال أنها لفتت اىل أن «املقاتالت اإلسرائيلية مزودة
بتجهيزات متطورة صنعت يف إسرائيل ،تسمح للطيار بتبينّ إذا
كان الرادار املعادي مقف ًال جتاه طائرته وبأي مستوى .ويف مثل
ّ
يفضل الطيار تغيري مسار حتليقه ،وخصوصًا عندما
هذه احلاالت،
يكون الغرض من التحليق مجع معلومات استخبارية».

الساحة محميـّة؟

إذًا ،يف ظل هذه القوانني ،ملاذا يستسهل اقرتاح فرض ضريبة
على البنزين؟ «فرض الضريبة على البنزين أو زيادة ضريبة القيمة
املضافة ،كان أمرًا سه ًال يف السابق نظرًا إىل قدرة اجملموعات
النافذة يف الدفاع عن مصاحلها ،وهو ما كان يفرض خيارًا وحيدًا
ّ
يتمثل يف فرض ضريبة غري مباشرة وسيئة تطاول الفئات الشعبية.
كانت الساحة الوحيدة غري احملمية هي ضرائب االستهالك اليت
تطاول اجلمهور األوسع ،ومل يكن لديها جمموعات قوى أو نفوذ
تدافع عن مصاحلها خالفًا ملا هي عليه احلال اليوم» يقول مدير
املركز االستشاري عبد احلليم فضل اهلل.
هل يعين كالم فضل اهلل أن القوى السياسية لديها الرغبة اليوم يف
الدفاع عن مصاحل الفئات الشعبية ،وهي رفضت أو سرتفض أي
اقرتاحات لفرض ضرائب تصيب هذه الفئات؟ يعتقد فضل اهلل أن
القوى السياسية ميكن أن تكون مقتنعة أو لديها مصلحة يف عدم
خوض مواجهة مع الفئات الشعبية« ،لكن يف العمق إن االعتبارات
حركت هيئة التنسيق النقابية واملصاحل واألهداف
والعوامل اليت ّ
وحركت فئات سياسية وقوى اجتماعية
الوقت
ذلك
اليت رمست يف
ّ
لفرض ضرائب مباشرة تطاول قوى النفوذ ،ال تزال موجودة وال
ّ
احملطة أيام هيئة التنسيق النقابية ،بصرف النظر
ميكن جتاوز هذه
عن وضعها احلالي».
يعزى هذا التحليل إىل الوقائع واملعطيات اليت كشفت أيام
النقاش يف سلسلة الرتب والرواتب .يقول فضل اهلل «ففي ذلك
الوقت ،تبينّ للجميع أن هناك بدائل مضمونة لإليرادات وأن هناك
احلد األدنى
قوى اجتماعية تقول ال لفرض ضرائب عليها ،أو يف
ّ
إلجراء مقايضة بني أنواع الضرائب .ولذا ،اليوم مل يعد ممكنًا
فرض خيارات على الفئات الشعبية .نعم ،نتمنى أن تكون هناك
خيارات إصالحية يف السياسات الضريبية كاملشاريع الضريبية اليت
مل تصدر بعد ،لكن قوى الضغط االجتماعي بات بإمكانها أن متنع
األسوأ».

االستثمار يف األكالف املنخفضة

يقول رئيس املركز االستشاري للدراسات عبد احلليم فضل اهلل إن
فرض ضريبة على البنزين اليوم له دالالت اجتماعية واقتصادية
أقرت ،سرتفع املعدل العام لألسعار،
خطرية .فهذه الضريبة ،لو ّ
ويأتي فرضها يف ظل أوضاع اقتصادية صعبة ،إذ يعاني االقتصاد
من ركود اقتصادي ،وبالتالي ال تساعد هذه الضريبة على حتسني
النمو ورفع معدالت االستهالك .أما ما جيب أن حيصل فهو العكس
ّ
متامًا ،إذ جيب االستثمار يف خفض األكالف بعدما اخنفض سعر
صفيحة البنزين إىل املعدالت اليت بلغها اليوم ،وجيب العمل على
ّ
تدخل
متكني العاملني بأجر من مواجهة الوضع الراهن من خالل
تروج
الدولة ملساعدة هذه الفئات ال لضربها .يف املقابل،
ّ
«مدرسة» الرئيس فؤاد السنيورة ،أن فرض ضريبة على استهالك
البنزين يطاول كل مستهلك حبسب قدرته الشرائية ،فيما الواقع
هو أن قياس الضرائب هو يف نوعها ويف ثقلها وليس يف تأثريها
املباشر فقط .فالتأثري على أصحاب املداخيل األعلى يكاد ال يذكر،
مقارنة باألثر الذي ترتكه الضريبة نفسها على أصحاب املداخيل
األدنى .أما جلهة سهولتها وسرعة مفعوهلا ،فهذه الضريبة ميكن
التهرب منها
أن تفرض بطرق ملتبسة ،وحتصيلها سريع ،وال ميكن
ّ
ألنها تصيب املستهلك الذي ال ميكنه التخفيف من استهالك البنزين
من أجل نقله اليومي ،يف ظل غياب نقل عام مشرتك.

ووفقًا ملصدر عسكري إسرائيلي،
«تنبع التحركات األخرية للحزب «من
التقارب الوثيق بينه وبني القوات
الروسية العاملة على الساحة
السورية نتيجة للقتال املشرتك ضد
داعش .التنسيق القائم حاليًا بني

املنظومات املتطورة
تش ّكل خطراً كبرياً
على أنشطة سالح
الجو اإلسرائيلي

حزب اهلل وسوريا وروسيا غيرّ كثريًا من قواعد اللعبة يف املنطقة،
وهو (احلزب) يقول إلسرائيل إنه جاهز للمرحلة املقبلة».
ّ
وذكر «والال» بأن مقاتلي احلزب متكنوا إبان حرب  2006من إصابة
مروحية إسرائيلية من طراز «يسعور» بصاروخ مضاد للدبابات ،رغم
أنه كانت يف حوزتهم آنذاك منظومات أسلحة مضادة للطائرات .إال
يتعرض لسالح اجلو اإلسرائيلي يف ذلك الوقت النعدام
أن احلزب مل
ّ
التوازن بني مستوى سالحه ومستوى تسليح اجليش اإلسرائيلي.
«ولكن ،بعد احلرب مباشرة ،بدأ حزب اهلل بتسريع عملية استيعاب
املنظومات املتطورة من أسلحة الدفاع اجلوي اليت تصله من إيران
وسوريا».
ولفت املوقع العربي اىل أن سالح اجلو اإلسرائيلي عمد يف
السنوات املاضية اىل استهداف قوافل أسلحة نوعية كانت يف
طريقها من سوريا اىل حزب اهلل يف لبنان ،ولكن «حبسب تقديرات
اجليش اإلسرائيلي ،جنح احلزب يف نقل منظومات دفاع جوي اىل
لبنان ،ومن بينها منظومة  ،5-SAوهي عبارة عن صاروخ أرض ــــ
جو مثبت ،متوسط اىل بعيد املدى من صنع روسي ،قادر على
اعرتاض طائرات النقل والدوريات اجلوية وطائرات التجسس من
دون إسقاط املقاتالت .وهو يشكل عائقًا جديًا أمام العديد من
أنواع الطائرات اإلسرائيلية اليت كانت حتى وقت قريب حتلق يف
شكل مريح فوق السماء اللبنانية».
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مقاالت وتحقيقات

«بلدية» طرابلس« :التحالف الثالثي»
يتح ّضر للمنازلة
عبد الكايف الصمد
تعطي االتصاالت واللقاءات املعلنة وغري املعلنة اليت تشهدها
طرابلس منذ فرتة ،انطباعًا بأن االنتخابات البلدية فيها وضعت
على نار حامية ،وأن األفرقاء الرئيسيني قد حسموا على حنو واسع
خياراتهم وحتالفاتهم ،ورؤيتهم للمجلس البلدي اجلديد.
يوم اجلمعة املاضي ،خرج الرئيس جنيب ميقاتي والوزير السابق
فيصل كرامي ،كل منهما يف تصريح ،ليعلنا بنحو غري مباشر
حتالفهما يف انتخابات بلديات طرابلس وامليناء والبداوي ــــ وادي
النحلة والقلمون.
جلس
املستقبل
تيار
حماوالت
على
الطريق
«التحالف»
وقطع هذا
ّ
النبض بشأن إمكان إقامة حتالف انتخابي يستبعد ميقاتي ،يف
الرد
خطوة تهدف إىل تصفية حسابات سياسية قدمية معه .لكن
ّ
على هذه احملاوالت جاء على لسان كرامي ،الذي كشف عن حتالف
يضمه وميقاتي والنائب حممد الصفدي .وأكد كرامي أنه
طرابلسي
ّ
يرفض «استبعاد وإلغاء وجود أي طرف سياسي ،خصوصًا إذا كان
هذا الطرف ابن مدينيت» ،موضحًا «أننا عانينا من العزل واالستبعاد
سنوات طويلة ،ونرفض ممارسة هذه السياسة على غرينا ،ألنه
ثبت أن أحدًا ال يستطيع إلغاء أحد ،وألن تداعيات هذه السياسة
ستكون سلبية على طرابلس ولبنان».
مصادر سياسية طرابلسية وصفت موقف كرامي بـ «الطبيعي»،
مشرية إىل «سوابق عديدة فشل فيها املستقبل يف استمالة كرامي
أو غريه إىل جانبه ،ألن أي مبادرة من هذا النوع مل تكن تنطلق من
اعرتاف التيار مبكونات سياسية سنية غريه ،أو النظر إليها كحلفاء،
بل كان يتعاطى معها دائمًا من موقع التابع حتت طائلة استبعادها
واستهدافها».
ميقاتي ،من جهته ،تنقل مصادر قريبة منه تأكيده يف جمالسه
أنه «جاهز ألي مواجهة يف االنتخابات البلدية ضد تيار املستقبل،
ومستعد هلا جيدًا» .ويبدو رئيس احلكومة السابق ،أمام من
يلتقيهم ،شديد الطمأنينة إىل حضوره القوي يف الشارع سياسيًا
رجم لتأليفه حكومة عقب إقصاء الرئيس
وخدماتيًا .وبعدما كان ُي َ
سعد احلريري عن السلطة عام ّ ،2011
متكن من ترميم ما خسره،
مستندًا إىل أمرين :أو ً
ال ،حضوره الشخصي واخلدماتي القوي يف
الشح الذي يعاني منه تيار املستقبل وغياب احلريري الدائم؛
ظل
ّ
و»ثبوت» عدم تقدميه ــ خالل ترؤسه احلكومة ــ التنازالت اليت دأب
التيار األزرق على تقدميها خلصومه ،قبل  2011وبعد والدة حكومة
ويتحدث ميقاتي ،بثقة ،عن قدرته على خوض
الرئيس متام سالم.
ّ
االنتخابات ،مع الصفدي وكرامي والنائب أمحد كرامي.
وفيما جيزم بأنه لن يقبل بأن يسمي رئيس احلزب العربي
ّ
يشدد ميقاتي على
مرشح علوي،
أي
ّ
الدميوقراطي رفعت عيد ّ
ضرورة اختيار األفضل ،بعد جتربة االئتالف البلدي الفاشلة يف
السنوات الست املاضية .وتطرح مصادر قريبة من ميقاتي فكرة
إعداد الئحة من مخسني امسًا ،على أن جيري اختيار  24مرشحًا
منهم خلوض االنتخابات« ،وإذا أراد تيار املستقبل املشاركة فأه ًال
وسه ًال .أما إذا رفض فستكون معركة».
احتمال وقوع املواجهة االنتخابية دفع النائب حممد كبارة إىل القيام
بوساطة حملاولة جتنيب طرابلس انتخابات قاسية ،لكنه مل يفلح
بسبب تشبث تيار املستقبل مبوقفه السليب من ميقاتي ،ورفضه
التعاون معه يف أي انتخابات .ويبدو أن ّ
تعنت التيار األزرق سيجعله
«مترد» وزير العدل
بعد
وحيدًا يف نهاية املطاف ،يف ظروف صعبة
ّ
أشرف ريفي على الرئيس سعد احلريري ،وقبله النائب العكاري
ذو النفوذ الشعيب يف طرابلس
خالد ضاهر ،فض ًال عن الرتهل
الذي أصاب «ماكينة» املستقبل
أخريًا ألسباب عدة ،فيما لن يكون
«التحالف» الطرابلسي مقتصرًا على
أعضائه فقط ،بل إن قوى وهيئات
مدنية وفاعليات وعائالت ستلتحق
به ،إضافة إىل إسالميني.
ويبدو أن التحالف الطرابلسي

يبدي ميقاتي
اطمئنانه إىل
حضوره القوي يف
الشارع سياسياً
وخدماتياً

قطع شوطًا بعيدًا يف تفاهمه ،وهو ما أشار إليه ميقاتي من أنه
«بدأ البحث يف موضوع االنتخابات البلدية يف طرابلس وامليناء
بهدف متكني أبناء املدينتني من اختيار جملسني بلديني فاعلني
ومتجانسني» ،معتربًا أن «علينا أن نستخلص العربة من عدم جناح
التجربتني االنتخابيتني السابقتني» .وشدد كرامي بعد لقائهما
األسبوع املاضي على «ضرورة إجراء االنتخابات البلدية يف موعدها
ومتكني أبناء طرابلس من اختيار جملس بلدي فاعل ومتجانس»،
قبل أن يتبعه كرامي بتأكيده اجلمعة املاضي أن لقاءه مع ميقاتي
«حدد مالمح معركة االنتخابات البلدية ،وأنه انبثق من هذا اللقاء
تشكيل جلنة تضم ممثلني عين وعن ميقاتي والصفدي مهمتها
األساسية تسمية أعضاء جدد من ذوي االختصاصات سيجري
ترشيحهم».

استبدال قوارير الغاز :سرقة موصوفة
هديل فرفور
 3ماليني و 500ألف دوالر ،هي القيمة ُ
املقدرة
لألرباح اليت جنتها شركات استرياد الغاز من
املواطنني منذ أقل من مخسة أشهر فقط ،كثمن
استبدال قوارير الغاز .وذلك عمال بقرار وزارة
الطاقة واملياه الرقم  175الصادر يف شهر
أيلول املاضي ،الذي «جاء خدمة هلذه الشركات
اليت ستجين أمواال طائلة خالل السنوات العشر
ُ
املقبلة» ،وفق ما يقول أحد أصحاب معامل الغاز
يتعرض
اليت
«السرقة»
مسألة
ثريا
م
لبنان،
يف
ُ
ّ
هلا املواطن.
منذ حنو مخسة أشهر ،أصدرت وزارة الطاقة
واملياه قرارا محل الرقم  ،175يقضي باستبدال
قوارير الغاز املعدنية (بوتان/بروبان) املوجودة
نص برنامج القرار
يف السوق احمللية .حينها
ّ
على استبدال حواىل  4ماليني قارورة خالل فرتة
عشر سنوات ،أي استبدال  371الف قارورة غاز
سنويا ،على أن ُت ّ
سلم شركات اإلسترياد قوارير
جديدة اىل شركات التعبئة الغاز ،وتستبدهلا
ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاريخ صدور
القرار.
ونتيجة هذا القرار ُأضيف اىل جدول تركيب

هل يُعقل أن مراقبة عملية االستبدال السنوي هي أكثر من مليون دوالر؟
(مروان طحطح)

األسعار (املبيع للمواطن) مبلغ وقدره  100لرية عن كل كيلوغرام
من الغاز ،أي  $66للطن ،تعود اىل شركات استرياد الغاز مقابل
توليها عملية االستبدال.
يستورد لبنان حنو  172ألف طن من الغاز املنزلي سنويا ،ما
يعين أن شركات االسترياد ستجين خالل عشر سنوات حنو 114
مليون دوالر.
نص عليه القرار ،يؤكد عدد من أصحاب مراكز توزيع
خبالف ما ّ
الغاز يف لبنان ،أن الشركات مل تنفذ عملية االستبدال خالل
األشهر الثالثة األوىل من تاريخ تنفيذ القرار (تشرين أول،
تشرين ثان ،كانون األول) وبدأت بعمليات اإلستبدال اعتبارا من
الشهر املاضي فقط.
علما أنه جرت جباية حنو  3ماليني و 500ألف دوالر من املواطنني
حتى اآلن كبدالت لعملية االستبدال هذه .ويف حساب بسيط،
يتبينّ أن الربنامج يسعى اىل استبدال حنو  31ألف قارورة غاز
شهريا ( 371الف قارورة سنويا) وجرى حتديد سعر القارورة بـ
 .$28.60حنو أربعة اشهر مضى على تاريخ املباشرة بالقرار،
ما يعين ان املواطنني دفعوا تقريبا املبلغ املذكور أعاله (31
الف*.)4*28.60

االستفادة من القوارير املُعدّة للتلف
اال أن أرباح الشركة ال تقتصر
على بدالت «الزيادة» هذه.
حبسب نص القرار ،على هذه
الشركات بيع قوارير الغاز ُ
املتلفة
وحتديد مركز أو أكثر الستالم
املعدة للتلف.
قوارير الغاز
ّ
وتستعمل شركات استرياد الغاز
مثن القوارير املتلفة ألجل تغطية
كلفة عملية االستبدال ومراقبتها.
ويضاف الرصيد الباقي منها اىل
ُ

لم ينخفض
سعر قارورة
الغاز على
الرغم من
انخفاض سعر
الحديد

املبالغ املخصصة لشراء القوارير اجلديدة.
يقول أحد أصحاب مراكز تعبئة الغاز لـ «األخبار» إن شركات
استرياد الغاز تبيع قارورة الغاز ملعامل التلف بـ  .$3وحبسب
ُ
ستستبدل  371ألف قارورة سنويا ،ما يعين أن
الربنامج فإنه
الشركات ستجين حنو مليون و 113الف دوالر سنويا ،أي 11
مليونا و 130الف دوالر خالل عشر سنوات.
وحبسب ما جاء يف نص القرار( ،املادة  /5البند ه) فإنه من
املفرتض أن تغطي هذه األموال بدل عملية االستبدال ومراقبتها.
تتساءل املصادر هنا :هل ُيعقل أن مراقبة عملية االستبدال
السنوي هي أكثر من مليون دوالر؟
ولكن ،املصادر اليت شرحت منافذ ما تعده «سرقة» ،اشارت
اىل ان كميات الغاز املستهلكة يف لبنان ال ُتباع ّ
كلها بالقوارير
املعدنية ،فهناك حنو  2000طن شهريا ُتباع باجلملة اىل املصانع
واخلزانات املوجودة يف بعض االبنية .ما
واملطاعم (قوارير كبرية)
ّ
يعين يف حساب بسيط ان هناك رحبا بقيمة  132الف دوالر ينجم

من عدم تنزيل هذه الكمية من احتساب كلفة بدل االستبدال.
الالفت ايضا هو ما يثريه بعض اصحاب مراكز التعبئة حول
أن القوارير ُ
عدة للتلف ،ال جيري اتالفها «بل يعاد بيعها يف
امل ّ
األسواق بسعر  $17للقارورة» .وهو ما يطرح تساؤال عن اجلهة
الرقابية املؤمتنة يف هذا اجملال.

أين الرقابة؟
تنص املادة السادسة من نص القرار على أن املديرية العامة
للنفط يف وزارة الطاقة منوطة بالقيام بعمليات الرقابة يف كافة
مراحل عملية استبدال قوارير الغاز املعدنية «فتتأكد من عملية
تسليم القوارير من شركات استرياد الغاز اىل شركات التعبئة
(.»)..
كذلك ُ
املعدة
«تشرف على عملية تسليم قوارير الغاز املعدنية
ّ
لالتالف من شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل اىل شركات
استرياد الغاز السائل يف مراكز االتالف ،ومنها اىل مراكز تذويب
املعادن على االراضي اللبنانية ( .»)..تطرح املصادر يف هذا
الصدد الكثري من الشكوك حول جدية املراقبة يف هذا اجملال
ُ
«املتعمد» من جانب املديرية يف هذا اجملال.
مؤكدة التقاعس
مل تتمكن الزميلة «األخبار» من التواصل مع املديرية لالستفسار
حول عدد القوارير الغاز املتلفة حتى اليوم وحول حجم العائدات
اجملباة من املواطنني.

ملاذا لم ينخفض سعر القارورة؟
تنص الفقرة ب من البند اخلامس من املادة السابعة من قرار
وزارة الطاقة على اعتماد مثن احلديد كمؤشر لتعديل مثن القارورة
املعدنية .وحبسب القرار جرى حتديد سعر القارورة ،حينها ،بـ
 $ 28.60على أساس سعر طن احلديد حبسب نشرة LME STEEL
 BILLETبتاريخ  .2015/9/24آنذاك ،كان السعر حمددا بـ$360
للطن فيما حمدد اآلن بـ  $290فيكون سعر احلديد قد هبط $70
للطن أي  $ 1.15للقارورة الواحدة (أي ان سعر القارورة جيب
ان خيفض  1725ل.ل للقارورة الواحدة للمواطن) .مل ُت ّطبق هذه
الفروق .فلمن ذهبت هذه األرباح؟
تقول املصادر نفسها ان االرباح تعود اىل معمل «سيغما» ،ذلك
ثبت سعر
انه «احتكر السوق مع شركات االسترياد وبدل أن ُي ّ
احلديد يف البورصة على سعر اليوم وتوفري ماليني الدوالرات
ّ
سينقض فيه
على جيوب املواطنني ،فإنه ينتظر اليوم الذي
هو وشركات اإلسترياد على رفع سعر القارورة على املواطن
عند رفع سعر احلديد ال العكس ،وهذا هدر ملاليني الدوالرات
أيضا» .وتلفت املصادر اىل إمكانية حتديد سعر احلديد مستقبال
يف البورصة وتثبيته منذ اآلن ملدة عشر سنوات مقبلة.
ّ
يتضمن حتديد أجور
الالفت أن جدول تركيب أسعار الغاز ال
النقل وحصة معمل التعبئة وأكالف التوزيع وحصة احملل التجاري
وصوال اىل املبيع يف احملل التجاري ،وذلك أسوة جبداول اسعار
املشتقات النفطية «وهذا دليل على نية االستغالل»ُ ،ت ّ
علق
املصادر.
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مقاالت وتحقيقات

املستثمرون اللبنانيون ...إىل مسقط در!
رضا صوايا
والعماني أكثر من الروابط القومية واللغوية.
ما بني اللبناني
ُ
الـ  DNAالتجاري يسري يف عروق الشعبني منذ آالف السنني،
نظرًا اىل موقع بلديهما اجلغرايف املتميز والتصاقهما بالبحار
عرب التاريخ .ورغم هذه التوأمة الفطرية بني البلدين والعالقات
الوطيدة بينهما منذ استقالل كل منهما ،إال أنها بقيت يف حالة
سبات سريري من الناحية االقتصادية ،وكأن املياه اليت ساهمت
بربطهما مبختلف قارات األرض ،باعدت بينهما جتاريًا...
وعمان ...مجعته املياه .للماء
ما فرقته اجلغرافيا بني لبنان ُ
دور حموري يف التكوين التارخيي والسوسيولوجي لكال البلدين
والشعبني .وإذا كان املتوسط جسر عبور اللبنانيني ،منذ
الفينيقيني ،اىل العامل ،فإن احمليط اهلندي واخلليج العربي
العمانيني التجارية منذ أقدم العصور.
يشهدان على جناحات ُ
وتارخييًا ،عرفت ُعمان بـ «جمان» نظرًا إىل ما اشتهرت به من
صناعة السفن ،كما أنها مسيت «مزون» لوفرة مواردها املائية.
ارتباط الشعبني باملاء ينسحب اعتدا ً
ال وانفتاحًا يف النواحي
االجتماعية والسياسية.
ويف ظل املخاوف املستمرة اليت يعانيها اللبنانيون املوجودون يف
دول اخلليج من إمكانية انعكاس األزمات السياسية يف لبنان على
مصاحلهم يف هذه الدول ،فإن «احلياد» الذي يصبغ السياسة
اخلارجية العمانية ووقوفها على مسافة متساوية إىل حد ما من
مجيع املتصارعني إقليميًا يوفر للراغبني باالستثمار فيها راحة
بال ،بعيدًا عن هموم السياسة.
ومنذ ثالثة أشهر ،يبدو أن الطرفني باتا مدركني متامًا ملكامن قوة
كل منهما ،وأن التعاون بينهما ال مفر منه وحيتاج اىل اندفاعة
استثنائية تكون على قدر اآلمال والطموحات مبا يرتقي بالعالقات
االقتصادية بني البلدين اىل مستويات أعلى بكثري مما هي عليه
اليوم.

مكانة مميزة للبناني
تقدر اجلالية اللبنانية يف عمان حبواىل  3300شخص .عدد قليل
مقارنة باالنتشار اللبناني يف دول اخلليج اجملاورة للسلطنة .إال
أن قلة العدد تقابلها فعالية اقتصادية وأدوار رائدة ،وخاصة يف
قطاعي املقاوالت والنفط والغاز .حجم التبادل التجاري يكشف
َ
«العورة» احلقيقية يف العالقات ،إذ إنه ال يتعدى  35مليون
دوالر .وهنا لب املشكلة اليت يسعى الطرفان اىل ردمها.

يف تشرين الثاني املاضي ،زار
وفد لبناني كبري سلطنة عمان،
ترأسه كل من رئيس احتاد غرف
التجارة والصناعة والزراعة يف
لبنان رئيس غرفة بريوت وجبل
لبنان حممد شقري ورئيس جملس
األعمال اللبناني ــــ العماني
شادي مسعد بهدف تعزيز
العالقات بني القطاع اخلاص يف

يساعد بنك
بريوت املستثمرين
اللبنانيني عرب
تقديم املشورة
القانونية املجانية

كال البلدين وإقامة شراكات عمل بني رجال األعمال اللبنانيني
ونظرائهم العمانيني ،سواء داخل البلدين أو يف اخلارج.
االهتمام العماني جتلى من خالل الزيارة السريعة اليت قام بها
وفد اقتصادي ُعماني برئاسة رئيس غرفة جتارة وصناعة ُعمان
سعيد بن صاحل الكيومي اىل لبنان قبل حواىل أسبوع وانبثقت
عنها اتفاقيات مهمة.
يؤكد مسعد أن «للبنانيني مكانة متميزة لدى العمانيني.
فاللبنانيون هم الوحيدون من غري مواطين جملس التعاون اخلليجي
الذين ال حيتاجون اىل تأشرية دخول إىل السلطنة» .ويلفت
اىل أن «العمانيني يقدرون الكفاءة اللبنانية ومعجبون جبودة
املنتجات اللبنانية اليت ينظر اليها يف عمان كمنافس للمنتجات
األوروبية».
العمانيون عمليون كما يظهر ،وهم مصممون على تطوير العالقات
بني الطرفني ،وخاصة أنهم يسعون اىل التحرر من عباءة النفط
يف ظل اخنفاض األسعار من خالل تشجيع االستثمار يف قطاعات
أساسية كالصناعة والسياحة والزراعة...
نية العمانيني بدت واضحة وذلك «لعدم رغبتهم وال اهتمامهم
مبقابلة أي مسؤول أو وزير لبناني .فهدفهم األساسي كان
التواصل مع القطاع اخلاص وأن يلتقوا رجال أعمال لبنانيني»
حبسب شقري .وما مل يقله األخري وما خفي بني السطور واضح.
مفتاح احلل يف لبنان بيد القطاع اخلاص ...أما الربط واجلمود
العمانيون جتنبهم.
والشلل واخلمول فعند السياسيني الذين أراد ُ

مشاريع واستثمارات

من أبرز ثمار التعاون سيكون إنشاء مجمّع تجاري يف عـُمان للعالمات
التجارية اللبنانية
موقع ُعمان اجلغرايف اسرتاتيجي ،نظرًا إىل إطاللتها على مضيق
هرمز ووقوعها على أحد أقدم وأهم الطرق التجارية البحرية يف
العامل ،وهو الطريق البحري بني اخلليج العربي واحمليط اهلندي.
«عمان بإمكانها أن تشكل بوابة للمنتجات
من هنا ،يعترب شقري أن ُ
اللبنانية مع إيران ،كما ميكن أن يشكل لبنان بوابة ملنتجاتها اىل
العراق».
لكن ما يثري استغراب شقري هو جتاهل الكثري من املستثمرين
اللبنانيني من املوجودين أساسًا يف اخلليج أهمية عمان وما ختتزنه
من طاقات ،وهي اليت ال تبعد أكثر من ساعة عن دبي« ،فالسوق
العمانية تساوي السوق الكويتية من حيث احلجم وأكرب من السوق
القطرية ،ومن ميزاتها أنها مستقرة ال تهبط وال ترتفع بشكل
جنوني».
جملس األعمال اللبناني ـــ العماني يقوم خبطوات بارزة على صعيد
مساعدة رجال األعمال اللبنانيني الراغبني باالستثمار يف عمان
وتسهيل معامالتهم وتواصلهم مع املختصني يف السلطنة ،وهو
يبقي كل الراغبني باالستثمار يف عمان على مواكبة دقيقة بأدق
التطورات واملشاريع املستقبلية وأفق االستثمار.
يلفت مسعد اىل «وجود حوافز مهمة لكل من يرغب باالستثمار يف
عمان .فكل مستثمر يسعى إىل إجناز مشروع ما ميكنه أن يتقدم
بطلب اىل احلكومة العمانية اليت تقوم مبساعدته إذا كان للمشروع
جدوى وفائدة ،وذلك من خالل تسهيل حصوله على القروض من
القطاع املصريف».

املصارف تتحمس؟
وعلى ذكر القطاع املصريف ،فقد أبدت املصارف اللبنانية
اهتمامًا كبريًا بالسوق العمانية .ويكشف مسعد أنه «إضافة اىل
ّ
ويتحضر
بنك بريوت املوجود يف عمان والذي ميلك مخسة فروع
القتتاح ثالثة أخرى ،فإن مصارف لبنانية أخرى متحمسة ،حتى إن
بعضها أعرب عن استعداده من لبنان ،قبل أن يفتتح أي فرع يف
عمان ،لتمويل مشاريع يف عمان ومنح قروض للمستثمرين ،فبنك
بريوت ،من خالل حماميه ،يساعد املستثمرين اللبنانيني عرب تقديم
مشورة قانونية جمانية».
جممع جتاري يف ُعمان للعالمات
من أبرز مثار التعاون سيكون إنشاء ّ
التجارية اللبنانية .فكرة اجملمع بدأت ،وفقًا ملسعد« ،من خالل
توافق رجال أعمال لبنانيني وعمانيني على إنشاء نوع من جتمع
مطاعم وحمال لبنانية يف عمان .وعند عرضهم الفكرة على رئيس
غرفة عمان ،بادر األخري اىل اقرتاح إنشاء  Mallجتاري لبناني.
وهو يسعى إىل تأمني األرض للمشروع ستكون عبارة عن تقدمة،
يف وقت أبدى فيه بعض رجال األعمال من احلاضرين استعدادهم
لتمويل املشروع».
إضافة اىل ما تقدم ،يشري شقري الذي سيزور مسقط منتصف
الشهر املقبل اىل «وجود مساع لتأسيس شركة مشرتكة نصفها
برأمسال لبناني ونصفها اآلخر برأمسال عماني لالستثمارات،
سترتكز أغلبيتها يف لبنان».
العمانيون من جهتهم مهتمون باالستثمار املباشر يف لبنان .وعلى
رغم أن الوضع اإلقليمي والسياسي يف لبنان ال يساعد حاليًا ،إال
أنهم ناشطون عقاريًا يف لبنان ومستعدون لرتمجة اهتمامهم على
األرض متى انفرجت األوضاع .العالقات االقتصادية والتجارية
بني البلدين وضعت على السكة الصحيحة.
اخلطوات العملية انطلقت ،والنيات واضحة ،فإىل مسقط ...در!

احلريري عائداً :إستحقاق الرئاسة أم رسائل إىل حزب اهلل
نقوال ناصيف
اضفت عودة الرئيس سعد احلريري اىل بريوت دينامية على االستحقاق
الرئاسي واعادة وصل ما انقطع بني احللفاء .بيد انها توقفت عند هذا
احلد :ال الرئاسة قريبة من انتخاب سيد القصر ،وال ترميم
التصدع الغى
ّ
تناقض اخليارات.
اقامة الرئيس سعد احلريري يف بريوت ليست طويلة ،لكنها ليست
مقيدة .احتاج قرار العودة اىل مزيد من التشاور يف اكثر من اجتاه .بيد
انها ارتبطت كذلك بربنامج حمدد مل يقتصر على هبوطه من الطائرة ،بل
مشل ايضا عددًا من االجراءات واخلطوات والرسائل يقتضي توجيهها
تباعًا بدءًا من احياء ذكرى اغتيال والده الرئيس الراحل رفيق احلريري
االحد  14شباط ،باستثناء هفوته حيال رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع يف يوم الذكرى.
ما ان خرج على النص املكتوب،
املعد باتقان يف الرياض ،سارع جعجع
ّ
يف اليوم التالي 15 ،شباط ،اىل استيعاب تداعياته عندما وصف اهلفوة
بأنها «مزحة» ،وهو يعرف متامًا انها ليست كذلك ،وال يصح ان تكون.
على غرار ما اعتاده اللبنانيون يف الرئيس السابق للحكومة ،ما ان خيرج
على النص املكتوب يقع يف االخطاء اليت تكون يف احيان كثرية اثقل
وطأة من اهلفوات وحتفر عميقًا.
اكثر من وجهة نظر ومسعى سبقا عودة احلريري اىل بريوت:
 1ــــ احلوارات املسهبة اليت اجراها يف الرياض مع اركان تيار املستقبل
وزراء ونوابا بازاء حظوظ رجوعه ،انقسمت من حوهلا االراء بني مشجع
عليها ،ومرتيث يف الوقت احلاضر ما مل حيمل معه بعضًا من حلول
لضائقته املالية تنتشل مؤسساته من الصعوبات اليت تتخبط فيها،
يف ظل معلومات تتحدث عن اعباء مرتتبة عليه بازائها تبلغ  100مليون
دوالر.
 2ــــ ضرورة استيعابه على االرض ،يف بريوت ،تداعيات ما افضى
اليه اجتماع باريس يف تشرين الثاني وترشيحه النائب سليمان فرجنيه
لرئاسة اجلمهورية .تسّبب هذا التفاهم يف تباين داخل تيار املستقبل
وزراء ونوابا مل خيفه اصحابه ،ومع احللفاء يف قوى  14آذار مل يستثن
احزابها املشاركة فيها وال الشخصيات املستقلة .اال ان حزب القوات
اللبنانية ،اكثر من سواه ،مل يكتف برد فعل االمتعاض والشكوى من
التجاهل ،بل ذهب اىل حد الغضب واخليار املناقض بانضمام جعجع
اىل ترشيح الرئيس ميشال عون .من الرياض اعاد احلريري مللمة ثغر
التململ يف تياره بتعليمات صارمة انتهت باالنصياع له ،اال ان تصويب
عالقته باحللفاء ،وخصوصًا جعجع ،كان حيتاج اىل لغة خمتلفة ومبادرة
مكلفة.
مل يكن سه ًال توقع موافقة جعجع على الذهاب اىل اململكة كي يتصارح
مع احلريري ويصغي اىل مربراته يف ترشيح خصمه نائب زغرتا ،وال
بدا يف امكانه عقد لقاءات مبسؤولني سعوديني هناك ال تسبقها دعوة
رمسية او خاصة ملناقشة اخليارين املتعارضني :ترشيحه عون بعد
رفضه فرجنيه .مل يكن جعجع ،وال الرئيس امني اجلميل ،ايضًا يف
وارد حضور احتفال «البيال» بعد استبعاد املشاركة الشخصية لرئيس
تيار املستقبل .سرعان ما احرجتهما عودته املفاجئة فحضرا بوزر عال
مزدوج :اوهلما ان اجلميل االب كما االبن رئيس حزب الكتائب مل يعتادا
من احلريري تدليعًا مفرطًا غري مسبوق ومغاليًا به يف توقيته خصوصًا
مبثل ما حصل نهارذاك ،وثانيهما مكافأة جعجع على حضوره رغم اخلالف
املعلن بينهما على فرجنيه باهلفوة ــــ اخلطأ امسعه اياها بغبطة.
 3ــــ تشجيع النائب وليد جنبالط احلريري على العودة اىل بريوت من
خالل ايفاد الوزير وائل بوفاعور اىل الرياض واالجتماع مبدير املخابرات
خالد محيدان ،يف حماولة للوصول اىل الدائرة الضيقة لقرار اململكة اليت
بات يصعب الوصول اليها كما يف ظل القيادة السابقة ،وخصوصًا مع
ولي العهد حممد بن نايف وولي ولي العهد حممد بن سلمان جنل امللك.
رمت زيارة بوفاعور اىل تشجيع الرأي القائل بالعودة وابراز فوائدها،
ّ
والسعي اىل احلصول على موافقة
تشكل ظهريًا للحريري يف لبنان يف
املرحلة املقبلة.
حتول محيدان الذي ال ينتمي اىل العائلة املالكة اىل
الشهر انقضت ّ
حائط مبكى مسؤولني وسياسيني لبنانيني يتوخون توجيه رسائل اىل
قيادة اململكة اليت اختارت منحى خمتلفًا ،مغايرًا اىل حد بعيد ،يف
التعامل مع احلريري .بعض مؤشراته السلبية الضائقة املالية اليت يتعثر
يومًا تلو آخر انفراجها ،ناهيك بعدم استقرار عالقة الرئيس السابق
للحكومة بولي العهد وولي ولي العهد .بيد ان االبواب املوصدة مل حتل
دون العالقة الوطيدة اليت جتمعه بوزير اخلارجية عادل اجلبري مذ كانا يف
تسعينات القرن املاضي رفيقي مقاعد الدراسة يف جامعة جورج تاون
يف واشنطن.
 4ــــ التعويل على دور فرنسي ،وخصوصًا من الرئيس فرنسوا هوالند
السّباق اىل دعم اقرتاح احلريري ترشيح فرجنيه ،واملثابر على ارسال
متنيات اىل اململكة من حني اىل آخر ملساعدة احلريري على املضي يف
اخليار الرئاسي اجلديد ،يف حماولة تقوده هو بدوره اىل السرايا على
حنو يتكامل ترئيس فرجنيه اجلمهورية مع ترئيس احلريري احلكومة.
افضى اجلهد الفرنسي اىل تسهيل الطريق امام موافقة الرياض على
عودة الرجل .من دونها مل يكن يسعه االقدام على جمازفة كهذه .بيد
انها اقرتنت بربنامج ال يكتفي بتعزيز خيار ترشيح فرجنيه ،بل حيمل
معه يف خطاب مدروس ــــ متفق على حمتواه وال تكون الرياض بعيدة
من املضمون ما دامت معنية به ــــ توجيه رسائل سياسية يتجاوز
صداها الداخل اللبناني اىل اخلارج يف مناسبة تكتسب اهتمامًا خاصًا.
هو مغزى احلملة العنيفة اليت قادها احلريري منذ مطلع خطاب «البيال»
على ايران ،وكذلك حزب اهلل عندما ساوى بني دوريه الداخلي بتحميله
مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة ،واخلارجي حيال مشاركته يف احلرب
السورية وااللتصاق بايران ملحقًا بعبارة اطلقها ان لبنان لن يصري
والية ايرانية.
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برج فازليان ...ساحر املسرح «استق ّر» يف بريوت
األرمين التائه
بيار أبي صعب

مل يكن لربج فازليان وطن .كانت له أوطان .هذا األرمين التائه
أساسيًا يف صنع حداثة بريوت الستينيات،
الذي كان شريكًا
ّ
وما اصطلح على تسميته «العصر الذهيب» للمسرح اللبناني
ّ
متأخرًا إىل املدينة مطلع اخلمسينيات ،بعدما
والعربي ،جاء
نصحه حمسن آرطغول أستاذه يف «أكادميية املسرح اخلاصة»،
وهو تلميذ ستانيسالفسكي ومؤسس املسرح الرتكي احلديث،
بأن يغادر إسطنبول اليت مل يعد له خبز فيها! هكذا جاء إىل
بريوت بـ»خبيل» موليري اليت كان مارون النقاش قبل أقل من
قرن قد بدأ بها تاريخ املسرح املشرقي.
عاش برج متنق ًال بني املنايف ،غريبًا عن األوطان ،لكن ذلك ال
يعين ّ
الثقافية حتى التماهي معها…
أنه مل ينخرط يف احلركة
ّ
اخليار الذي يواصله اليوم على طريقته ابنه املايسرتو هاروت
فازليانّ .
أن الرجل ذا اللحية البيضاء ،واللهجة
قلة تعرف ّ
ً
ً
املكسرة مل يلعب فقط دورا تأسيسيا يف املسرح الطليعي مع
ّ
أعمال مثل «الزنزخلت» و»لعبة اخلتيار» و»أبو علي األمسراني»،
الرحبانية
املسرحيات
الشعبية يف أشهر
بل هو صانع الفرجة
ّ
ّ
ّ
اليت صاغت الوجدان اللبناني من «بياع اخلوامت» يف «مهرجانات
األرز» ( )1964ــ وهي جتربته األوىل مع الرحابنة ،دفعه إليها
شكسبريية مشرتكة يف ضيافة ميشال
أنسي احلاج بعد جتربة
ّ
بصبوص يف راشانا («كوميديا األغالط» ــ  )1963ــ مرورًا
بـ»الشخص» ( ،)1968و»احملطة» ( ،)1973و»لولو» (،)1974
ووصو ً
ال إىل «ميس الريم» ( )1975اليت اختار بعدها طريق
ً
اللبنانية.
األهلية
عشية احلرب
املنفى الكندي لعشرين عاما،
ّ
ّ
ّ
املسرحية عام  1996مع «جربان» غربيال بستاني،
وكانت عودته
ّ
األساسية،
اللبنانية عرب أحد رموزها
اهلوية
ليعود إىل مساءلة
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلدية يف املسرح
املسرحية وآخر مساهماته
ولعلها وصيته
ّ
ّ
ً
الطليعي .جربان مثله عاش على احلافة ،وعاش بعيدا يف قربه.
جربان ابن املنفى اللغوي والنفسي واجلغرايف الذي دفعه إىل
ّ
تكون أيضًا يف
اإلبداع
والتألق والتجاوز واالنتماء .برج فازليان ّ
إسطنبول ـــ عاصمة ذابح شعبه ـــ على يد املسرحي األملاني
النازية .وكان
الرببرية
كارل إيربت الذي محل بني ضلوعه جرح
ّ
ّ
من سخرية القدر أن يلعب دور الضابط الرتكي يف فيلم
«سفربرلك» ( )1967للرحابنة ،والضابط اإلسرائيلي يف فيلم
فدائيون» (.)1969
غاري غاربتيان «كلنا
ّ
اللبنانية القائمة
برج فازليان اليوم أيقونة من أيقونات الثقافة
ّ
والتمرد وااللتزام
على االنفتاح والتعدد واالبتكار والتجاوز
ّ
بالقضايا الكربى والعدالة .يف بريوت ،عمل يف إدارته أكرب
املمثلني وأشهر النجوم من فريوز وصباح إىل وديع ونصري،
ومن نبيه أبو احلسن ورميون جبارة وأنطوان ملتقى وفيليب
عساف ونضال األشقر… .وصو ً
ال إىل رفعت
عقيقي وروجيه ّ
طربيه ورىل محادة… والقائمة تطول.
مات من دون أن حيقق أحالمه الثالثة :إقامة متحف لفنون
البصرية
الفرجة يف لبنان يضم املالبس وامللصقات والوثائق
ّ
ّ
(لعلها «روح
مسرحية لربتولد برخيت
على أنواعها ،إعادة تقديم
ّ
الطيبة» أو «أوبرا القروش الثالثة»؟) ،وأخريًا أن
سيتشوان
ّ
يعود إىل إسطنبول ليزور البيت الذي ترعرع فيه قبل أن
تعصف بعائلته ،أسوة بكل هذه املنطقة امللعونة من العامل،
ّ
النهائية
لعل موطن برج فازليان يف احملصلة
رياح التاريخ.
ّ
هو التاريخ.

خبأ املوت حتت جلده ،ومضى على ثقافة احلياة
عبيدو باشا

مل يلبث برج فازليان ( 1926ــ  )2016يرتدد إىل صفوف اجلماهري
الشعبية .ابن العائلة امليسورة ،امتلك القوة الالزمة لكي يشرتي
حياته ،ألكثر من مرة .حتت هدوء الرجل عرق كثري ،خوف كثري ،نضال
عمدها حبب احلياة .يروي الرواة أنه ما فكر يف كسر
كثري ،حياة ّ
الطوق احلديدي يف اسطنبول ،إال بعدما أكد له أحد األساتذة يف كلية
الفنون أن ال ضمان بعد .ال ورقة تكفل حياة األرمين ،الطويل القامة،
ذي اجلاذبية الناضجة.
يف كالم األستاذ نكهة املوت .خبأ الفتى املوت حتت جلده ،ومضى
على ثقافة احلياة ــ عرب املوت ــ إىل احلياة اجلديدة .يروي الرواة،
وبرج على رأس الرواة هؤالء ،أنه ترك عباءة املسرح هناك .ترك
ثيابه الفاخرة .وحني سافر على محار من تركيا إىل سوريا ،يف اجلبال
واألودية ،أضحى الصيب القادم من عامل الغرب .أكل فاكهة اهلواء
وشعب الطرقات.
وإذ وصل إىل احلدود اللبنانية ،وجد نفسه يف مدينة من الشعر.
النزول يف بريوت منزلة ،قال لي .دونت سريته كاملة يف «هم»
(دار اآلداب) .روى صلته باملسرح واحلياة وكتبت ما روى .مسرحي
شعب وطبقة.
جهز للرحلة مع بعض أرمن بريوت .وجدهم كاللسان يف انتظاره يف
العاصمةّ .
مذاك ،راح حضوره يرتفع .كما ارتفع صوته اجلهوري.
ِ
كتابة سوناتات املسرح يف لبنان.
صوت صرف ،ساهم صاحبه يف
يف التسعني ،قرر رجل القوى الكامنة ،الرحيل عن بريوت ،بدون أن
يتفق مع أرمن عاصمة أخرى.
ترك متاعه خلفه ،كشعره الطويل ،غري عابئ بآالف األفئدة املفجوعة
بالرحيل .غادر أبرز عراة اإلعالم ،عاري البدن ،إىل بالد الكسوة اآلخرة،
كما تفعل األشهر ،شهرًا بعد شهر .أبرز عراة اإلعالم ،ألن اإلعالم مل
يف برج فازليان حقه ،ألنه ليس صاحب زمن هجومي ثقيل .وجدوه
على احلياد بني الفجر واملساء.
تركوه هناك ،حني راحوا يربقون على اآلخرين الواقفني على ختوم
ما ال جتدي صالة معه .تركه اإلعالم كغريب يف عهدة غرباء .إال أنه
بعظامه ،األقرب إىل خشخشة الرعد ،انتصب كصبيحة ،مل تلبث أن
دجن الرجل بسطوة موىل وال قائد
أعلنت بغضها لكل حب مأجور .مل ُي َّ
وال زعيم .وإذ اهتزت اهلندسة املعمارية للبنان الكومسوبولييت ،حلم
بكتابة عهوده اجلديدة يف كندا .ما افتخر يومًا باهلجرة ،ولو أنه وجد
اهلجرة عق ًال ثانيًا يف مواجهة احلرب وأمراء احلرب وتصاعد الفوضى
يف الكومسوس احمللي املتداعي.
أنشأ إذاعة هناك .بقي يف كندا طوي ًال ،ألنه ما أراد أن يبحر على
متون سفن اهلرطقة احملاربة .إال أن غشاء قلبه ،بقي هو هو ،بدغشه
الذهيب .قضت اإلقامة اجلديدة على كل األحالم برؤية باطن فجر اللغة
العربية ،على لسان الرجل الطري .مل يتكلم العربية ،ال ألنه وجد فيها
الشر الكامن ،بل ألنه استصعب ما نسبه إىل علم ميكانيك الروح.
وإذ عاد ،مل جيد جداوله السمفونية إال باللغة الفرنسية .العربية لغة
احلب املفقود .الفرنسية لغة التحليقات .ضحك ،كرئيس دير ،حني
نبهته إىل أنه ال يزال يف اخلطوة األوىل ،يف الصنيع الوحشي األول
للغة العربية .مسلح بالفرنسية ،نام الرجل وأفاق على اليقني األول
اخلاص به .أن ال بر له إال بر أرمينيا ،وأن طلقته النارية املتواصلة
هي فرنكوفونيته ،وأن ال جسور يف حياته إال جسور املسرح .املسرح
عتاده .ال شيء إال املسرح وبعض األصدقاء ،ال أوهلم جالل خوري
وال آخرهم جريار خاتشريان وأسامة العارف.
لطمة صحوه يف املسرح ،بعد العديد من األعمال األشبه بالتيارات
املائية« ،الزنزخلت» .مل ميل حضوره على املسرحية ــ العالمة .جلم
ممثلو املسرحية خطو عصام حمفوظ يف إخراجها .جاؤوا ،إثر ذلك ،إىل
برج فازليان .دقوا بابه عليه.
وحني استشعر النواح الطويل يف وجوه القاصدين ،منهم فيليب
عقيقي ورميون جبارة ،غرز فازليان عينيه بالنص .وقف حبزم يف
قلبه .ترك خيطان املسرحية يف فضائه ،كما يفعل طفل بطائرته
الورقية.
بشري بذاكرة عريضةَّ ،
خلف أشباح اهلجرة واالحتالل خلفه ،لكي
يساهم يف كتابة عهد األغارقة املسرحيني يف بريوت ،كإجناز من
اإلجنازات األوىل للثورة البورجوازية يف لبنان ،حيث فتحت الثورة
أبوابًا جديدة ،واسعة ،للمستقبل .حضرت ّ
إذاك القوالب الكالسيكية
واجلديدة يف لبنان.
ال أخيلة يف مسرحه ألن مسرحه مسرح واقع .مثة عشب على مسرحه،
ال حلوى .لكل مسرحية نشوتها .حققت سلسلة املسرحيات نبوءته،
برفع املستوى الثقايف للمسرح واملستوى الثقايف للناس .األرمن
أو ً
ال ،على ما روى ،ثم اللبنانيون .إذ انشغل بداية بإنقاذ ثقافة شعبه
املطرود من بالده ،على طرقات اجملازر .جمازر مل تفرق بني النوم
واملوت .أسس «فرقة فاهرام بابازيان» .انضم إىل «حلقة املثقفني
األرمن» .ساهمت احللقة يف تأسيس «فرقة اخلشبة اجلديدة» مع
يرم
فازليان .نهض مسرحه من جذور شعبه إىل شجر العامل .مل
ِ

يف «اوبرا الضيعة» لكركال
فازليان رحيه اهلادرة يف قفص .ترك الريح للريح ،ترك الريح يف
الريح« .هدرة ريح» واحدة من عالماته .جاء إىل مسرحية لألخوين
رحباني .طلب من املمثلني أن ينحنوا على هدرة ريح ،ألن الكلمة
أشكلت عليه.
بدل هدرة حبضرة .أول ما خطر له أن ينحين املمثلون احرتامًا للحضرة،
َّ
باحلضرة .يقال حضرتك ،قال برج .مل ينته األمر هنا ،ألن احلادثة ما
عادت ُح ًال منه ،منذ ذلك الزمن البعيد .هبوب .هبوب ظرف ،هبوب
ريح على خيام عربية تطري يف فضاء لغته الفرنسية املمتازة .ظرفه
ربيعه .ربيع دائم .مل خيجل من خطأ مفعم بأصوات ارتطام احلصى
باملاء .يروي الرواة احلكاية .روى فازليان احلكاية على مضامري سباق
َخيل حياته ،جامعًا الرواية بالسرور .سرور بال عقد .ال عقد يف حياته
ألن ال حلفاء وال حتالفات يف حياته .ال شيء سوى حصيد ذكريات،
ّ
نبهت إنسانية اآلخرين إىل كل ما هو رخيص يف حيواتهم ،بدون
تنبيهات مباشرة .أقول اآلن إن الرجل مزارع مسرح نبيل ،إن الرجل
تروبادور األرمن يف لبنان وسائر املشرق .بطرك األرمن املسرحي
ومنشد شكاياتهم ،كما مل يفعل مغين شكاية يف العصور الغابرة.
مسرح برج فازليان أحكام يسكنها مئة ألف شخص .أحكام غري باطلة.
مل ينقرض ،ألنه مل يهمل ثقافته اخلاصة يف حمبة اآلخرين .عند
اآلخرين ،كل مرحلة خميم إال برج فازليان ،حيث مل ينفك يحُ ِّدث عن
مجهوريته ال عن اجلمهوريات األخرى.
قيض للرجل أن
كل العواصم غري عاصمة بالده وبريوت ،قرىّ .
ينعتق من روح «اآلخر» البدائية ،ثقافيًا واجتماعيًا وفكريًا ،على صحن
إنسانيته الواسع ،العريض .وجد اآلخر ،يف املسرح ما يوازي مكانة
املصارعني واألبطال ،إال هو .وجد
فيه مساحة تقاليد اإلنشاد الطيب
واإلحياء العظيمِ .
ِ
مجع ّي الروح .أقام
«نواة املسرح اللبناني» عام ١٩٥٣
مع أندريه جدعون وشريف خزندار.
تسعونه ،شبه تسعني ميخائيل
نعيمة ،حافلة بالعناوين على رؤوس

حققت األعمال التي
قدّمها نبوءته،
برفع املستوى
الثقايف يف لبنان

األشهاد« .لعبة اخلتيار» و»كوميديا األغالط» ونصوص من ألفريد دو
موسيه وبن جونسون (فولبوني) والكندي روبريغوريك (حبل املشنوق)
وإدوار البستاني (جربان /باللغة الفرنسية) .نص من ليفون شانت
(آهلة قدمية)« ،اللعب على احلبلني» لشوشو .أخرج للكل ،مثل الكل
(لصباح) ،كوكالة أخبار مسرحية ،بقلب اليقظة الدائمة.
يروي الرواة أنه أقام يف الفاصلة الكربى يف احلياة الثقافية يف
لبنان .مسرح األخوين رحباني .يروي بعضهم أنه مستشارهم .يروي
بعضهم أنه أخرج بعض أعماهلم املسرحية« .بياع اخلوامت»« ،هالة
وامللك»« ،يعيش يعيش» (إخراج صربي الشريف)« ،لولو»« ،ميس
الريم» .سواء أو سواء ،وجد اجلميع مشسهم ،يف صاالت مطارحهم
املغلقة .فتحوا الفضاءات املغلقة على العامل ،بكل شجاعة .شجاعة
فازليان مضاعفة.
من بالد قوية إىل بالد فتية .اشتغل ،بال أوهام ،هنا وهنا .ألن
اهلناك هنا عنده .وبالعكس .حريص على تعريف الناس ِباملسرح،
ُ
الرجل سعيدًا،
بكل احلاالت .سعادته الشاملة يف العمل املنتج .بقي
إذا ما قسنا حياته على املعادلة هذه .بهجة وشخصية ونشاط .سوف
ُ
رجل
حُنرم العناصر هذه ،بفقدان برج فازليان .رجل الفجِر املسرحي.
ٍ
بقوة ال تخُ نق.
تهذيب املسرح،
ِ
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مقاالت وتحقيقات

اخلطة  3يف ملف مساحة:

االدعـاء على األسد يف الهاي؟
آمال خليل

باع واشرتى
هيام القصيفي

إثر توقيف الوزير السابق ميشال
مساحة يف آب  ،2012والحقًا لدى
إصدار احملكمة العسكرية حكمها
يف حقه يف أيار  ،2015تعالت
األصوات من بعض قوى  14آذار
تطالب بإحالة ملفه على احملكمة
الدولية .وزير العدل أشرف ريفي
عاد إىل النغمة ذاتها بعد قرار
حمكمة التمييز العسكرية إخالء سبيله .وضع الهاي كواحد من ثالثة
احتماالت قد يلجأ إليها.
لوحت عقب صدور
آذار،
14
يف
كزمالئها
الصحافية مي شدياق،
ّ
احلكم على مساحة بسيف الهاي ،وقالت يف مقابلة تلفزيونية
إن العبوات اليت نقلها من سوريا مشابهة لتلك اليت استهدفتها
يف أيلول  2005واستهدفت الشهيد جورج حاوي قبلها بثالثة
أشهر ،و»هذا هو الرابط الذي سريبط قضييت باحملكمة».
لكن التسجيالت ،بالصوت والصورة ،اليت بثها فرع املعلومات
واعرتافات مساحة ،بينت أن املخرب ميالد كفوري هو من حدد
أنواع األسلحة واملتفجرات ،وهو ما يدفع معنيني بالقضية اىل
التساؤل :هل تشابه أنواع املتفجرات جاء من طريق الصدفة أم
أن الفرع تعمده لربط سيناريو ما بالنظام السوري؟ التساؤالت ال
تزال تتوالد ،وال سيما بعد تأكيد ريفي يف مقابلة تلفزيونية أن
عرفته إىل اللواء
كفوري «يعمل معنا يف الفرع منذ عام  2005وأنا ّ
وسام احلسن وإىل الوزير حممد الصفدي الذي عمل لديه مسؤو ً
ال
أمنيًا».
التلويح باحملكمة الدولية يظهر القضية وكأنها «استدراج للنظام
السوري وعلى رأسه الرئيس بشار األسد لالدعاء عليه يف الهاي
بتهمة التحضري لعمليات إرهابية يف لبنان» ،حبسب مصادر مطلعة
على امللف .املصادر ّ
ذكرت بتوقيت ّ
بث التسجيل اهلاتفي بني
مساحة ومستشارة األسد بثينة شعبان عقب صدور قرار إخالء
سبيله .علمًا بأن ريفي إثر توقيف مساحة اقرتح االدعاء أيضًا
على شعبان ،لكن قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو
غيدا رفض لعدم كفاية الدليل .واستحضرت املصادر معلومات
جرى التداول بها عقب توقيف مساحة ،حتدثت عن أن استدراج
مساحة «نسقه احلسن مع وكالة االستخبارات األمريكية ومولته
قطر ،واهلدف التصويب على األسد نفسه».
وإذا كان الدور القطري يف قضية مساحة ال يزال يف إطار
الشائعات ،فإن أوساط مساحة نقلت عنه أن السيارة اليت ميلكها
ونقل بها املتفجرات من دمشق إىل بريوت وظهرت يف التسجيالت
وهو يسلم املتفجرات لكفوري ،هي هدية من األسد كان قد
تلقاها بدوره هدية من أمري قطر السابق محد بن جاسم آل ثاني
بعد عدوان متوز  .2006يف تلك السيارة ،أثبتت التحقيقات أن
سجل
كفوري استطاع تثبيت جهاز تنصت سري مل يكشفه مساحةّ ،
عشرات املكاملات (من ضمن حنو  400تسجيل صوتي حبوزة فرع
املعلومات) لسماحة مع شخصيات سياسية وأمنية.
والالفت أنه سواء أحيلت قضية مساحة على اجمللس العدلي أو
احملكمة الدولية ،فهذا سيعين إحالة «ملف مساحة ــ اللواء علي
مملوك» ،ال ملف مساحة وحده.
احملامي صخر اهلاشم ،وكيل مساحة،
توحد
أوضح «لألخبار» أن اإلحالة
ّ
امللفني بعد أن فصلتهما احملكمة
العسكرية قبل حنو عام للسري
مبحاكمة مساحة وحده اليت دامت
شهرين قبل إصدار احلكم حبقه.
وقال اهلاشم إن إحالة امللف على

احلريري يف بريوت :من حضر السوق  5شروط أمريكيّة إلنهاء «داعش» يف العراق

مصادر قضائية
تتوقع أن تصدر
التمييز حكماً غري
مخفف كما فعلت
العسكرية

العدلي «تعين إبطال كل ما سبق يف حماكمة مساحة حتى القرار
االتهامي الذي أصدره أبو غيدا» .وسأل« :هل يتحمل وضع البلد
فتح امللف من البداية واستدعاء مملوك للتحقيق؟».
بعد قرار تسريع احملاكمات الذي ظهر أخريًا بتقريب مدة اجللسة
األخرية وجلسة اليوم (الفرق أسبوعان) ،قال اهلاشم إنه «ليس
مرتاحًا للجو العام للمحاكمة» .بالنسبة إىل جلسة اليوم ،أشار إىل
أنه لن يسري باالستجواب ،وسيطالب رئيس احملكمة القاضي طاني
ببت الطلبات اليت رفعتها هيئة الدفاع سابقًا ،من االطالع
لطوف ّ
على داتا االتصاالت ،ونوعية املتفجرات وكيفية استخدامها.
ماذا لو أصدرت التمييز حكمها قريبًا حبق مساحة ،علمًا أن مصادر
قضائية تتوقع أن «تصدر التمييز حكمًا غري خمفف كما فعلت
العسكرية» ،ما يعين احتمال أن حتكم التمييز عليه بالسجن سبع
سنوات« .لن أهرب من لبنان وسأواجه احلكم وأعود إىل السجن
لتنفيذ العقوبة» ،ينقل اهلاشم عن مساحة .وماذا عن كفوري؟
يشري اهلاشم إىل أنه رفع تكرارًا طلب استدعائه كشاهد .قبل مدة
كان يف لبنان وشوهد يف منزله وسط حراسة أمنية .حاليًا ،مكانه
غري معلوم ،إال أن زوجته وأوالده يف لبنان.

عودة رئيس احلكومة السابق سعد احلريري اىل بريوت ليست ملواكبة
االستحقاق الرئاسي ،بل لتمهيد االجواء لفرض امسه مرشحًا وحيدًا
لرئاسة احلكومة ،ايًا كانت هوية الرئيس العتيد.
ّ
عم ًال باملثل الشعيب «من حضر السوق باع واشرتى» ،حل رئيس احلكومة
السابق سعد احلريري يف بريوت .الزيارة اليت حياول رئيس احلكومة
السابق وفريق عمله الرتويج بأنها تأتي يف اطار مواكبة االتصاالت
واللقاءات إلجراء انتخابات رئاسة اجلمهورية ،ال
تصب ،يف واقع احلال،
ّ
يف هذا اهلدف.
بل هي ،باختصار ،تهدف اىل فرض امر واقع ،يتعلق بعودته اىل رئاسة
احلكومة ،ال اكثر وال اقل ،واعتباره رقمًا صعبًا ال ميكن جتاوزه يف اي
كالم عنها .وسواء كان هناك مرشح رئاسي او اثنان او ثالثة ،كما
يقول ،يريد احلريري ان يكون مرشحًا وحيدًا هلذا املوقع مهما كانت
هوية الرئيس العتيد.
اوساط سياسية مطلعة على مفاوضات باريس وما جيري يف كواليس
بريوت السياسية ،تتعاطى مع زيارة احلريري من هذه الزاوية حصرًا،
بعدما وضع رئيس تيار املستقبل نفسه ،بدءًا من لقاء باريس ،وصو ًال
اىل عودته وخطابه وأدائه واتصاالته ونوعية اللقاءات اليت يعقدها ،يف
اطار املرشح الطبيعي والتلقائي للمرحلة املقبلة اليت ميكن ان يواجه
فيها لبنان حل ملف رئاسة اجلمهورية العالق منذ اكثر من عشرين
شهرًا .فأي تسوية متوقعة ،سواء على ايقاع املفاوضات الدائرة حول
سوريا وتطوراتها امليدانية ،أو بناء على رغبة اقليمية ودولية بتحييد
لبنان عن خماض سوريا احلالي ،ستفرتض حكمًا التوافق على اسم
رئيس اجلمهورية اجلديد ،وهو امر ليس يف يد احلريري وال األصوات
اليت ميتلكها بفعل إمساكه بقرار جزء من النواب املسيحيني .وألنه،
بعد التحالف املسيحي الذي اعلنه رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد
ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع ،مل تعد
الكلمة الفصل يف ملف االنتخابات الرئاسية للحريري الذي افرتض انها
له ،حني رشح يف باريس رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية
لرئاسة اجلمهورية.
من هنا حياول احلريري بعودته اىل بريوت وضع خريطة عودته اىل
السرايا احلكومية .فلقاء باريس حدد بشروطه االوىل عودته رئيسًا
للحكومة لست سنوات كاملة ،كما اكدت اوساط احلريري بعد لقائه
فرجنية .لكن تسوية اجمليء بعون رئيسًا باتت هي األقرب اىل الواقع
بعد لقاء عون وجعجع ومتسك حزب اهلل بعون ،ومهما قيل عن وجود
حتولت مهمة احلريري البحث أيضًا عن تسوية
ثالثة مرشحني .وبالتاليّ ،
تأتي به رئيسًا للحكومة مع الطرفني املسيحيني املعنيني مباشرة.
وحتى اآلن ،اقتصر كالم كل من فتح معه ملف رئاسة احلكومة على
اآلتي« :ميكن أن نضمن حكومة العهد األوىل فقط ،لكن أي حكومة بعد
أول انتخابات نيابية ستنتجها األكثرية النيابية ،وهي اليت تسمي رئيس
احلكومة املقبل».
هذا الكالم كان قبل احتفال البيال .لكن ما بعده كالم آخر.
ألن ما جرى يف  14شباط  2016يتعدى إساءة احلريري جلعجع ،واليت
ستؤشر من اآلن وصاعدًا إىل كيفية تعاطي التحالف املسيحي الثنائي
مع رئاسة احلكومة .فاحلريري أراد ،يف خطابه ،فرض خريطة طريق،
خيوله موقعه
وسعى بعد االحتفال إىل تغليب حتالفات ووضع شروط ال ّ
احلالي وضعها .التلميحات حول ملفات مالية وسياسية وإدارية مل تعد
حمصورة بفريق احلريري السياسي ،ألنها كلها ستكون يف يد العهد
اجلديد ،ويف يد احلكومات اليت ستأتي معه ،بغري الشروط اليت اعتاد
القيمون على الطائف الذي نفذ ــــ وليس الطائف احلقيقي ــــ فرضها
ّ
لتشكيل احلكومة .اليوم مثة كتلتان مسيحيتان فرضتا إيقاعهما على
ملف رئاسة اجلمهورية ،وستكون هلما أيضًا كلمتهما يف رئاسة احلكومة،
لكونهما من أكرب الكتل النيابية ،أسوة بغريهما من الكتل.
يف موازاة ذلك ،بدأ احلريري تدوير الزوايا مع كل اخلصوم واحللفاء،
طبعًا ما عدا جعجع الذي بات يف عرف احلريري وجمموعته من «اخلوارج»
الذين مل يلتزموا اخلط الذي افرتض رئيس احلكومة السابق أنه جيب
على أركان قوى  14آذار أن يلتزموه .وألنه يريد رئاسة احلكومة بأي
مثن ،وألن رئاسة احلكومة تعين أو ًال وآخرًا االستمرار باإلمساك مبفاصل
مالية واقتصادية وإدارية ،بدأ احلريري سلسلة اتصاالت وتصرحيات
لتمهيد الطريق أمام عودته ،مع قوى وأحزاب وشخصيات سياسية.
خطاب احلريري يف البيال هو خطاب تلفزيوني لتعبئة اجلمهور فحسب.
أما اخلطاب السياسي ،فهو استكمال احلوار مع حزب اهلل ،وصو ًال إىل
ختفيف هلجة كالمه باألمس عندما تناول تعاطي حزب اهلل مع االستحقاق
الرئاسي.
ويف سعيه إىل رئاسة احلكومة ،مثة نقطة أساسية أيضًا على هامش
وجود احلريري يف بريوت ،إذ يسعى إىل ختفيف أعبائه املالية وتفادي
املطبات السياسية قبل االنتخابات البلدية املقبلة .فتحالف الرئيس
جنيب ميقاتي والوزيرين حممد الصفدي وفيصل كرامي قادر على
إرباك املستقبل جديًا وعرقلة أي طموح له بالتفرد يف قراره البلدي.
وجاء االتصال بني احلريري وميقاتي حول بلدية طرابلس ليؤشر إىل أن
األول يريد تفادي أي إغراق للمستقبل يف االنتخابات البلدية املكلفة
ماليًا وسياسيًا ،والتقليل من أضرارها سلفًا تفاديًا ألي حماوالت جدية
ميكن أن تودي بالبلديات اليت ميسك بها املستقبل .علمًا أن أي خسارة
للمستقبل يف مناطق حساسة سبق أن سيطر عليها ،ستعين الكثري
من املؤشرات بالنسبة إىل حجم التيار وسيطرته على الشارع السين.
خصوصًا أن الشح املالي معطوفًا على األزمة الداخلية للمستقبل هما
خطران جديان باتا ينعكسان على أي انتخابات خيوضها.

ربيع نادر

تزداد املؤشرات على ضغوط أمريكية قوية متارس على بغداد بهدف
إقرار قانون «احلرس الوطين» وإضعاف «احلشد الشعيب» .وآخر
صرحت به نائب عن «دولة القانون»،
املعطيات عن هذا املوضوع،
ّ
معلنة حواىل  5شروط أمريكية يف مقابل القضاء على «داعش».
بغداد | يتزايد احلديث داخل العراق عن مستقبل «احلشد الشعيب»
الذي يتوىل مقاتلة تنظيم «داعش» ،ومتكن حتى اآلن من حترير
أراض واسعة ،منذ حزيران  .2014وفيما يؤكد سياسيون مناوئون
ٍ
لواشنطن أن األخرية متارس ضغوطًا على بغداد يف مسألة احلرب على
التنظيم ،يبدو أن تصاعد اجلدل السياسي بشأن عراق ما بعد حترير
مبساع أمريكية تتعلق مبشروع األقاليم.
املدن ،مرتبط
ٍ
وقد أكدت النائب عن «ائتالف دولة القانون» ،عالية نصيف ،إصرار
أمريكا على «مقابل» حتصل عليه من احلكومة ،كشرط للمساعدة يف
القضاء على «داعش» ،موضحة أن واشنطن وضعت شروطًا عدة،
منها ما يتعلق بإقرار مشروع «احلرس الوطين» وتقليص عديد مقاتلي
«احلشد الشعيب» إىل  60ألف مقاتل فقط ،واملوافقة على األقاليم
والفيدرالية وانتشار قوات أمريكية جمددًا يف مناطق عراقية ،وأيضًا
مالحقة من تسميهم الواليات املتحدة «ميليشيات» ،وهي تقصد
بذلك «فصائل املقاومة العراقية» .ورأت النائب عن «دولة القانون»
أن «هذه الشروط تؤشر إىل أن واشنطن مل تكن ،طوال الفرتة
املاضية ،جادة يف قتال داعش عرب ما يسمى التحالف الدولي»،
متهمة يف الوقت ذاته «أطرافًا عراقية بالعمل على تنفيذ ما تريده
أمريكا ،من خالل الضغط على احلكومة ،وصناعة رأي عام مالئم
لتوجهاتها» .ووفق ما هو معروف ،فإن مثة اعتقادًا داخل العراق
بأن اإلدارة األمريكية تستخدم ملف القضاء على «داعش» كوسيلة
لتنفيذ غايات تتعلق بالوضع السياسي وإدارة امللف األمين.
ويشكل مشروع قانون «احلرس الوطين» ،الذي دعت أمريكا إىل
تفعيله ،ملفًا خالفيًا بني القوى السياسية العراقية الرئيسة ،إذ
تعترب أطراف يف «التحالف الوطين» أنه طريق ممهد لتقسيم العراق،
لكن «احتاد القوى الوطنية» ــ وغالبية نوابه من حمافظات املوصل
وصالح الدين واألنبار ــ يدفع باجتاه إقرار املشروع وفق النسخة اليت
اقرتحتها واشنطن على احلكومة ،يف أعقاب دخول «داعش» ،مبا
مينح احملافظات صالحيات أمنية واسعة ،ويسمح هلا بتشكيل قوات
ّ
مسلحة رديفة من دون االرتباط حبكومة املركز يف بغداد.
وتكمن املخاوف العراقية من مشروع «احلرس الوطين» ،بنسخته
األمريكية ،يف أنه سيتيح تشكيل قوات بديلة من اجليش العراقي،
يسهل أمام احملافظات اليت ختضع اآلن لسيطرة «داعش»
وبالتالي
ّ
االنفصال عن بغداد ،وهو ما يدخل يف صلب ما جيري من ربط بني
هذا املشروع وتقسيم العراق.
وحتديدًا ،يرتكز املعرتضون على ملف «احلرس الوطين» ــ وغالبيتهم
مناهضون للسياسة األمريكية يف املنطقة ــ على أن مشروع تشكيل
قوات حملية يف احملافظات يعين إجياد قوات متجاورة غري متجانسة
طائفيًا ،وبالتالي إذكاء الصراعات ال إمخادها ،وهو أمر قائم ما
دامت هناك حدود متداخلة بني احملافظات ،خصوصًا ذات الرتكيبة
السكانية املتنوعة ،واليت ُتعرف باملناطق املتنازع عليها ،ومعظمها
اآلن إما حتت سيطرة «داعش» وإما قريبة منها ،أي مبعنى أنها
ستكون هي املناطق الرئيسية واملقصودة من مشروع «احلرس
الوطين».
ويبحث الربملان العراقي ،منذ مدة ،عن صيغة يستطيع من خالهلا دمج
تشكيالت «احلشد الشعيب» وملف «احلرس الوطين» مبشروع واحد،
إال أن تسريبات تتحدث عن أن أطرافًا عراقية ،خصوصًا من املوصل
حترك من شأنه التعديل يف «الرؤية األمريكية»
واألنبار ،ترفض أي ّ
السنية ما بعد طرد «داعش».
يف ما يتعلق باألمن يف املناطق
ّ
كرر النائب عن حمافظة نينوى (املوصل) عبد الرمحن
ويف السياقّ ،
اللويزي اتهامه أطرافًا سياسية باستغالل أوضاع البالد األمنية
والسياسية لتنفيذ مشروع تقسيمي تسعى إليه واشنطن .وأوضح
اللويزي لـ»ألخبار» أن «هناك من يعمل على استغالل الوضع الراهن
لتنفيذ الضغوط األمريكية والسماح بها ،ألنها تتوافق ورغباته».
وعن الشروط األمريكية ،أكد اللويزي أن منع «احلشد الشعيب»
من مواصلة القتال ضد «داعش» ،وأيضًا عدم السماح للطائرات
الروسية بقصف مواقعه يف العراق ،يعودان إىل شرط وضعه
«التحالف الدولي» على بغداد.
من جهته ،رأى احمللل السياسي عزيز حسن أن وضع «احلشد
يعد «أمرًا
الشعيب» كشرط أساسي على قائمة الشروط األمريكية
ّ
متوقعًا» .وأوضح حسن أن «ملف احلشد الشعيب يسبب إحراجًا
بالنسبة إىل احلكومة ،ألن واشنطن متارس ضغوطًا مجة من أجل
عرقلته ،ومن ثم العمل على عدم استمراره» .كذلك أشار إىل أن
انضواء «فصائل املقاومة» يف تشكيل عسكري واسع ــ متكن الحقًا
من إحلاق اهلزمية بـ»داعش» وحترير مدن ــ ّ
خفف من احلاجة العراقية
ألمريكا وأيضًا أثار حفيظة أطراف إقليمية» ،معتربًا أن «هذا ما
يفسر التصرحيات املستفزة اليت أطلقها السفري السعودي أخريًا».
ودائمًا
توجه قيادات يف «احلشد الشعيب» أصابع االتهام إىل
ّ
واشنطن بالسعي إىل إمخاد جتربة «احلشد» ،لكونها ال تتوافق مع
صرح به زعيم
املشروع األمريكي يف العراق ،ومثال على ذلك ما
ّ
«عصائب أهل احلق» قيس اخلزعلي ،يوم اجلمعة املاضي ،حني قال
إن «الواليات املتحدة باتت ال تعلم مصري مشروعها يف العراق ،يف
ظل وجود احلشد الشعيب».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
معاجلة املرض واحلاالت العاطفية ..بالسحر

إستخدم افراد عصابة ثنائية مادة «الزئبق» للقيام بعمليات نصب
واحتيال بإيهام املواطنني أنهم ومن خالل أعمال السحر قادرون على
شفائهم من املرض ،ومتكينهم من إجناب األطفال ،ومعاجلة احلاالت
العاطفية....
ونتيجة للرصد والتحريات املكثفة ،متكنت قوة من مفرزة استقصاء البقاع
من توقيف الفاعَلني يف بلدة املرج البقاعية على منت سيارة من نوع
«رينو كليو» ،وهماخ.ح .والسوري أ.إ .وضبط داخل السيارة أنبوب
حيتوي على مادة «الزئبق» اليت تستخدم بأعمال «االحتيال» ،كما تبني
أن خ .ح .مطلوب للقضاء مبوجب  5مذكرات عدلية جبرائم تزوير ونصب
واحتيال وترويج عملة مزيفةُ ،
مزور.
وضِب َط حبوزته بيان قيد ّ
عدة عمليات إحتيالية طالت أشخاصًا
وبالتحقيق معهما اعرتفا بارتكابهما ّ
لبنانيني وسوريني ،كما اعرتفا بتزوير مادة «الزئبق األمحر» وبيعها
ألشخاص يف دول اخلليج العربي بأسعار خيالية ،وذلك باإلشرتاك مع
جار لتوقيفه.
شخص ثالث
متوار عن األنظار ،العمل ٍ
ٍ
كما اوقفت مفرزة زحلة القضائية م.س.أحد املطلوبني للقضاء يف
بلدة بر الياس البقاعية وحبقه سبع مذكرات وأحكام عدلية جبرائم تزوير
مزور وإساءة أمانة واحتيال وشيك من دون رصيد وتصريف
واستعمال ّ
مسروق.
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بريوت الفلسطيين و .ف.أ.على منت
دراجة نارية خمالفة ،وهومطلوب مبوجب خالصة حكمني صادرين عن حمكمة
جزاء بريوت جبرم خمدرات ،يقضي االول بسجنه مدة ثالثة أشهر وغرامة
أربعة ماليني لرية والثاني بغرامة  412الف لرية لبنانية.
ومت تسليمه اىل فصيلة الطريق اجلديدة الجراء املقتضى القانوني حبقه.
والقت مفرزة استقصاء البقاع القبض يف بلدة املرج على السوريني
خ.ح .وأ.أ .جبرائم النصب وتزوير عملة وتروجيها.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  59مطلوبا جبرائم
خمدرات ،سرقة ،تزوير وشك من دون رصيد.

مطلوبون بعمليات نشل وسلب

اوقفت قوة من مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك اإلقليمي
سد البوشرية ،ك ًال من أ .ب .والفلسطيين ص.ع .على منت
يف حملة ّ
دراجة نارية نوع «ادريس  »125لون جردوني دون لوحات ،لالشتباه
بهما بالقيام بعمليات نشل يف منطقة املنت الشمالي وخصوصا يف حملة
اجلديدة.
وقد تبني أن الدراجة مسروقة وانهم من أصحاب السوابق جبرائم سرقة
وخمدرات.
بناء إلشارة القضاء املختص،
الداخلي
األمن
لقوى
العامة
املديرية
وطلبت
ً
من الذين وقعوا ضحية أعماهلما ،احلضور إىل مركز مفرزة استقصاء جبل
لبنان الكائن يف فرن الشباك ثكنة الشهيد املقدم بيار غاوي ،أو اإلتصال
على الرقم 01/292923 :متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
من جهتها ،متكنت مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية يف وحدة الشرطة
بعدة
القضائية ،من توقيف م.ن .املطلوب للقضاء واملشتبه بقيامه ّ
عمليات سلب ،يف حملة برج الرباجنة وذلك بعد مطاردته إىل حملة طريق
املطار .وضبطت حبوزته جهازًا خلويًا مسلوبًا وعملة مزيفة من فئة «مخسني
الف لرية».
وبالتحقيق معه تبينّ أنه من أصحاب السوابق وخرج مؤخرًا من سجن
روميه ،كما اعرتف بقيامه بعملية سلب طالت أحد االشخاص من آل
العويين ،موضوع حتقيق لدى املفرزة ،كما ُ
ضبط يف منزله جهاز حاسوب
حممول(الب توب) وآلة تصوير(كامريا) عائدين للمواطن ذاته.
وتعرفوا إليه ،احلضور
وطلبت املديرية من الذين وقعوا ضحية أعماله
ّ
إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية الكائن يف االوزاعي _ ثكنة
الشهيد مصطفى علي حسن ،أو اإلتصال على أحد الرقمني01/842403 :
أو  ،01/842405متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

توقيف سائقي «فانات» ينقلون سوريني حبوزتهم قسائم
مزورة

ّ
متكن عناصر حاجز ضهر البيدر يف  11و13و 14اجلاري من توقيف /52/
ً
مزورة ،من
دخول
قسائم
وحبوزتهم
خلسة
لبنان
دخول
جبرم
ا
شخص
ّ
ضمنهم عدد من املطلوبني للقضاء ،وذلك على منت أربع سيارات من نوع
«فان» ،كما ِ
أوق َف اثنان من املهربني وسائقي «الفانات» الذين عملوا
على نقلهم من البقاع إىل بريوت ،وهم ك ًال من :م .ه .مطلوب للقضاء
جبرم تزوير ولالشتباه فيه بتهريب األشخاص ،ومساعده السوري خ .ح.
املطلوب أيضًا مبوجب بالغ حبث وحتٍر جبرم تهريب أشخاص.
اما سائقو «الفانات» فهم ج .ح .وأ .ج .الذي ضبط حبوزته  /11/قسيمة
ّ
الركاب السوريني والفلسطيين خ .أ .
مزورة قبل توزيعها على
دخول ّ
الذي ضبط بسيارته «الفان» سوريني ُأدخلوا خلسة اىل لبنان وحبوزتهم
بطاقات دخول مزورة ومن بينهم السوري ع .م .الصادر حبقه حكم جبرم
خمدرات يقضي حببسه  3اشهر وتغرميه مبلغ مليوني لرية لبنانية.
وأوقفت قوى اجليش يف مناطق خمتلفة من الشمال 76 ،سوريًا ،لتجواهلم
داخل األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية ،وضبطت حبوزتهم  3سيارات
و 5دراجات نارية من دون أوراق قانونية.
ويف حملة حارة حريك ،أوقفت دورية من اجليش شخصًا يقود سيارة
مسروقة نوع  BMWسوداء ،كما أوقفت يف احمللة نفسها ،مطلوبًا جبرم
إطالق نار من بندقية حربية وقاذفة صاروخية خالل العام  2014يف منطقة
بعلبك.ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املراجع املختصة إلجراء

الالزم.

سوري يقضي سقوطاً بطاحون يف النبطية

قضى العامل السوري أ.ر .جابر ( 45عاما)  ،اثر سقوطه يف طاحون
آلي يف احد املزارع يف منطقة الكفور النبطية حيث كان يقوم بعمله داخل
مزرعة.وعملت فرق من اسعاف النبطية واهليئة الصحية االسالمية على
انتشال اجلثة ثم نقلها إىل براد مستشفى الشيخ راغب حرب يف تول.

«املطبوعات» تدين وهاب بشكوى السنيورة

دانت حمكمة املطبوعات يف بريوت يف حكم اصدرته برئاسة القاضي
روكز رزق وعضوية املستشارتني القاضيتني نوال صليبا وروال عبداهلل
الوزير السابق وئام وهاب يف الشكوى املقدمة من الرئيس فؤاد
السنيورة جبرائم القدح والذم والتشهري والتجريح واإلفرتاء والتخوين،
من خالل برنامج «احلدث» عرب شاشة «اجلديد» يف آذار العام .2015
وقضى احلكم بتغريم وهاب مبلغ ستة ماليني لرية وإلزامه بدفع تعويض
قدره مثانية ماليني لرية للمدعي السنيورة.

اجليش يوقف املسؤول عن «تفجري حارة حريك»

اوقف اجليش السوري نايف زين الدين امللقب بـ»ابو مالك قارة»
املسؤول عن تفجري سيارة جيب الشريوكي يف حاره حريك يف شهر
كانون الثاني من العام .2014
وكان االنفجار قد جنم عن تفجري  20كيلوغراما من املتفجرات موزعة
داخل السيارة وبداخلها انتحاري الذي كان يرتدي حزاما ناسفا اال انه
مل ينفجر.
وادى االنفجار اىل استشهاد  6وجرح اكثر من ستني.
يذكر ان هذه اجلرمية حمالة على اجمللس العدلي ويتوىل التحقيق فيها
احملقق العدلي القاضي عماد الزين.

عصابة سرقة بقبضة القوى األمنية

ّ
شكل عشرة اشخاص عصابة للسرقة من داخل احملال التجارية  ،وتوىل
عدد منهم تصريف املسروق من الشيكات وغريها.
وقد وقع افراد هذه العصابة اليت تضم اىل لبنانيني مخسة سوريني
بينهم امرأة يف قبضة القوى االمنية حيث اعرتف كل من ش.ح .وب.ب.
والسوري.خ .بقيامهم مع أشخاص آخرين بعدة عمليات سرقة بواسطة
الكسر واخللع طالت عددًا من الشركات التجارية ضمن حمافظيت بريوت
وجبل لبنان.
واكتمل «عقد» افراد العصابة بتوقيف السوريني خ .ع .ملقب بـ «ابو
علي» م .بـ .ملقب بـ «مراد وخ .دـ .ملقبب»ابو حسن»وع .أ .معروف
باسم «عصام» وكل من ع .ح .ون .ع .وس .ت .الذين إعرتفوا مبا نسب
اليهم ،وبإقدامهم على استخدام الشيكات املسروقة وتروجيها بتواقيع
مزورة من قبلهم ،وضبط حبوزتهم العديد من القوارص «والبنسات»
والقاطعات» ومقص حديدي كبري ولوحات سيارات وهواتف وأختام
ودفاتر إيصاالت ووثائق مزورة.
كما تبني ان املوقوفني (ع .أ ، .خ .د  ،س .ت ).يقومون بأعمال
احتيالية عرب ترويج وبيع ذهب مزور.
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي صورهم وطلبت من
الذين وقعوا ضحية أعماهلم وتعرفوا عليهم احلضور إىل مركز املفرزة
املذكورة الكائن يف ثكنة بربر اخلازن _ فردان ،أو اإلتصال على أحد
الرقمني 01/810171 _ 01/810170:متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة.

«قيادي شرعي» يف «النصرة» أفتى بإعدام اجلنديني محية
وبزال

اوقفت املديرية العامة لألمن العام كل من السوريني (هـ.م) ( ،م.م)
( ،ا.س) ( ،ر.م) و(م.ع) إلنتمائهم اىل تنظيم ارهابي.
وقد اعرتف املوقوفون ،وفق بيان لالمن العام بإنتمائهم اىل تنظيم جبهة
النصرة اإلرهابي وأنهم يؤلفون خلية مهمتها تنفيذ عمليات تفجري بواسطة
سيارات مفخخة.
كما اعرتف (هـ.م) أنه قيادي شرعي مبنطقة القلمون وعرسال وترأس
خالل العام  ،2014جمموعة مسلحة شاركت يف معارك عرسال ضد اجليش
اللبناني وقامت خبطف عسكريني ،باالضافة إىل مصادقته على الفتوى
الشرعية بإعدام اجلنديني حممد محية وعلي بزال وتصويره لعملية إعدام
اجلندي محية اليت نفذها املوقوف السوري (ع.ل) امللقب بـ «أبو عائشة
الشرعي».

قطع طريق الفيالت يف صيدا احتجاجاً على توقيف مطلوب
من «سرايا املقاومة»

أقدم عناصر من سرايا املقاومة التابعة حلزب اهلل على قطع الطريق
الرئيسية يف منطقة الفيالت يف صيدا باالطر املشتعلة احتجاجا على
توقيف «شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي ألحد عناصر السرايا
البارزين ويدعى «حممود أ ».يف احد مستشفيات صيدا واملطلوب مبوجب
مذكرة توقيف قضائية على خلفية مشاركته باالعتداء على دورية لقوى
األمن الداخلي يف املنطقة املذكورة يف اذار من العام  2014او ما عرف
حينها ب «أحداث الفيالت».
وضربت القوى األمنية طوقا امنيا حول منطقة االحتجاج فيما جرت اتصاالت
افضت اىل اعادة فتح الطريق يف الفيالت حيث احنسر االحتجاج داخل
منطقة الربكسات القريبة من املكان .

العثور على سبعيين بعد  10أيام على وفاته

عثر على السبعيين «حسان حسن ق ».جثة يف صالون للتزيني النسائي
يتخذه ايضا مقر اقامة له يف حي الرباد يف مدينة صيدا.
وتبني ان حسان الذي كان يعمل مزينا نسائيا فارق احلياة منذ حنو عشرة
ايام جراء مشاكل صحية حبسب ما اشار الطبيب الشرعي الدكتور عبد
احلميد حشيشو اثر كشفه على اجلثة .
وكان عدد من اقارب حسان حاولوا مرارا االتصال به لكن هاتفه مل يكن
جييب ،فسارعوا إلبالغ القوى األمنية اليت حضرت على الفور اىل املكان
وعملت على كسر باب احملل حيث يقيم والكائن يف الطبقة الثانية من
بناية املنصورة يف حي الرباد  ،وعثر عليه ميتا .كما عثر يف املكان على
ادوية خاصة مبرض السكري والضغط .وافاد بعض االقارب ان حسان
يقيم منذ فرتة طويلة لوحده بعدما انفصل عن زوجته ،وان آخر مرة
شاهدوه فيها كانت يوم األحد ما قبل املاضي.

إشكاالن يف عكار وبعلبك يوقعان  3جرحى

ادى حادثان فرديان يف بلدة كوشا يف عكار ويف ساحة ناصر يف بعلبك
اىل سقوط ثالثة جرحى باطالق نار واعتداء بالضرب.
ففي بلدة كوشا اقدم امحد عمر على اطالق النار اثر اشكال وقع بينه
ووليد ياغي واشقائه ،ما ادى اىل اصابة احدهم بقدمه ويده اليمنى.
وحضرت القوى االمنية اىل املكان وعملت على تطويق ذيول احلادث
وتوقيف اجلاني وتسليمه اىل مفرزة حلبا القضائية.
عم من آل علوه يف ساحة ناصر يف بعلبك ،على
ووقع اشكال بني أبناء ّ
خلفية مشاكل مادية قدمية ،حيث اقدم
هيثم علي علو وشقيقه إمساعيل ،على اطالق النار واالعتداء بالضرب
على زياد علو وشقيقه علي ،ما أدى اىل إصابة االول بالرصاص والثاني
جبروح ورضوض.

دهم «الزعيرتية» ومطلوب يف املنية
دهمت قوة من اجليش  ،أماكن مطلوبني يف حملة الفنار  -الزعيرتية،
حيث ضبطت كميات من احلبوب واملواد املخدرة ،ورخصة سري وبطاقة
هوية مسروقتني ،باإلضافة إىل عدد من كامريات املراقبة وأجهزة
اإلتصال.
وأوقفت  3سوريني يف املكان نفسه ،لتجواهلم داخل األراضي اللبنانية
من دون أوراق قانونية.
كما دهمت قوة من اجليش منزل املطلوب سعادة عطية عطية يف حملة
مركبتا  -قضاء املنية ،حيث مت توقيفه ،وضبطت داخل املنزل كميات
من األسلحة اخلفيفة واملتوسطة وقاذفات اآلر بي جي وذخريتها ،وكمية
كبرية من الذخائر واألعتدة العسكرية املتنوعة.

توقيف مطلوبني

أوقفت دورية من مفرزة استقاء بريوت يف حملة النهر شارع مار خمايل
بالقرب من مطعم «مندلون» امحد علي مشهور .وبتفتيشه ضبط حبوزته
ثالثة أجهزة خليوية مسروقة .واعرتف بان املبلغ املالي الذي كان حيمله
وقدره مئتان ومخسة واربعون الف لرية لبنانية وورقة نقدية من فئة 5
دوالرات عائد لشربل جان عازار الذي قام بسلبه يف حملة بدارو.
واحيل مشهور اىل فصيلة النهر إلجراء املقتضى القانوني حبقه.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  90مطلوبا جبرائم
خمدرات ،سرقة ،سلب وضرب وإيذاء.
كما متكنت قطعات قوى األمن الداخلي اعتبارا خالل اسبوع من توقيف
 630شخصا ،وذلك إلرتكابهم أفعاال جرمية على كافة األراضي اللبنانية،
ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

سوري يعتدي على ابنتيه يف مرجعيون

أوقف مكتب خمابرات اجليش يف مرجعيون السوري علي مجعة الركيض(53
عاما) بتهمة اإلعتداء اجلنسي على إبنتيه ،إحداهما قاصر.
ويعمل الركيض راعيا للماشية يف الوزاني-قضاء مرجعيون.

اشتباكات مسلحة بني عائلتني يف البقاع

أفاد مصدر أمين االربعاء ،عن وقوع اشتباكات عنيفة يف بلدة الطيبة
البقاعية بني عائليت آل مظلوم وآل امساعيل استعملت خالهلا األسلحة
املتوسطة والقذائف الصاروخية حيث أسفرت عن احرتاق حمل لألدوات
الكهربائية يعود ملواطن من آل مظلوم عند مدخل بلدة بريتال ،كما احرتق
عدد من املنازل جراء تلك االشتباكات.
وأكد املصدر أن االشتباكات جاءت على خلفية إشكال حصل قبل عدة
أشهر بني مواطنني من آل مظلوم وآل امساعيل سقط خالهلا قتيل من آل
امساعيل وجريح من آل مظلوم وقد حضرت على الفور ،قوة من اجليش
اللبناني عملت على إقفال الطريق الدولية لبعض الوقت وسريت دوريات
يف مكان االشتباكات بعد توقفها ،فيما عملت دوريات أخرى على مالحقة
اجملموعات املشاركة يف االشتباكات سيما وأنها هربت باجتاه مرتفعات
بلدة الطيبة وجرود بريتال.
وبعد هدوء استمر أقل من أربعني دقيقة جتددت االشتباكات ما تطلب
استدعاء املزيد من عناصر اجليش لضبط األمن وإيقاف االشتباكات.
وحبسب املصدر فإن األجواء العامة يف بلدتي الطيبة وبريتال ّ
ظلت متوترة
يف ظل استنفار مسلح بني أفراد العائلتني .وكان اجليش حذر املواطنني
من التنقل والبقاء يف منازهلم ريثما تعود األمور اىل طبيعتها.
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كتب كتاب العروسني ديانا درويش ويوسف اسرب
ألف
مربوك
للعروسني

 Dazzling Lunarمهرجان السنة القمرية الجديدة القادم إىل باراماتا
سرتحب باراماتا بعام القرد باسلوب رائع يوم الجمعة هذا يف الوقت الذي نحتفل فيه باحتفاالت العام
القمري الجديد يف .Centenary Square
من راقصات وراقصي التنني واألسد إىل أكشاك الطعام اآلسيوي ،ومن املوسيقى الحية اىل عرض
لأللعاب النارية ،سيكون هناك شيء ممتع للجميع.
وتتضمن قائمة الطعام   upopular Mama Linh’s, desert experts Luxbite, 350 Resta
 rant & Lounge pop-up bar by Novotel Parramatta, Tsuru Food Truck and Korean BBQوغريها.
ستكون هناك عروض خاصة تقدمها ميليسا الفائزة بربنامج  Dauntless Movement Crew ، X-Factorالذين يؤدون الحيل النارية
البهلوانية وفرقة سيدني .AiAiAi
انني أشجعكم على جلب عائالتكم وأصدقائكم لقضاء ليلة رائعة من املرح واالحتفاالت الثقافية.
لتكونوا من بني املرشحني للفوز بليلة يف أماكن إقامة فاخرة مع بوفيه إفطار لشخصني وذلك بفضل نوفوتيل سيدني باراماتا ،ضعوا
أفضل الصور الخاصة بكم على إينستاغرام وعالمة مع .parralny#
ملزيد من املعلومات زيارة .discoverparramatta.com/lny

Eat Street Vibes Valentine’s Day market
أكثر من  1500شخص أتوا إىل السوق لالطالع وشراء العديد من الهدايا املعروضة واملصنوعة يدويا.
و Eat Street Vibesمصمم لتفعيل منطقة االطعمة الشعبية مع األسواق والعروض الحية والسماح بزيادة تدفق املشاة يف املنطقة.
تقام األسواق كل يوم سبت من الـ  10صباحا حتى الـ  3من بعد الظهر حتى  2نيسان /أبريل باستثناء  26آذار /مارس.
لتسهيل التنشيط سيتم إغالق  Church Streetامام حركة مرور السيارات يف أيام السوق من الـ  7صباحا حتى الـ 5من بعد الظهر،
بني .Phillip and Market Streets
السوق املقبل سيكون يوم  20شباط /فرباير .ملزيد من املعلومات زيارة .parracity.nsw.gov.au/events

صالح للمستقبل  -قولوا كلمتكم

تم يوم االحد املاضي كتب كتاب الحسناء ذات الصون
والعفاف ديانا دوريش كريمة رجل االعمال الصديق ماهر
درويش والشاب املهذب الخلوق يوسف اسرب بحضور
اهل العروسني.
وقد كانت فرحة والد العروس الصديق ماهر درويش ال
توصف بهذه املناسبة املميزة والغالية على قلبه ،كيف ال،
وهو الذي سهر وضحى ..زرع فحصد تهذيبا واخالقا وعلما
وسرية طيبة.
اسرة الهريالد والصديقان جاك وعيسى شرب ،الذين
تربطهم عالقة صداقة وأخوّة بوالد العروس السيد ماهر
درويش ،يتقدمون منه ومن عائلة العروسني بأصدق
التهاني القلبية بهذه املناسبة املميزة كما يتقدمون من
العروسني بأحر التهاني متمنني لهما حياة ملؤها الحب
واالحرتام والفرح يزينها البنون والبنات...

ما زال هناك وقت لتقولوا كلمتكم على مقرتحات االندماج التي
تؤثر على باراماتا وضواحيها  LGAواملناطق املحيطة بها.
وتشمل احدى عمليات االندماج املقرتحة كل الضواحي الحالية LGA
وأجزاء من هولرويد ،أوبرن the Hills ،ومناطق بلدية هورنزبي
الحالية.
واملخيب لآلمال ،اقرتاح خسارة بلدية باراماتا ضاحية Woodville
التي ستندمج مع ما تبقى من ضواحي هولرويد واوبرن LGAs
لتشكيل كيان بلدية جديد.
ملزيد من املعلومات أو لتقديم مداخالت مكتوبة زيارة
أو
www.councilboundaryreview.nsw.gov.au
االتـــصال  .1300 813 020يتم قبول االقرتاحات حتى
الساعة الـ  5من بعد ظهر يوم األحد  28شباط /فرباير.

الحب يف الهواء الطلق يف ،Eat Street Vibes Valentine’s Day market
من اليسار اىل اليمني :نيكول دونوفان م ن  ،Takeo Trustريني روكون من gHero Hu
 ،gersرئيس بلدية باراماتا بول غارارد وكيلي  Woldhuisمن .Wild Willow
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مناسبات

املتنوعة التي احتضنتها الخيمة
الثقافية السعودية لهذا العام،
معتربا املشاركة يف مثل هذه
الفعاليات واملهرجانات الثقافية
املتنوعة عامال مهما يف بناء جسور
التواصل مع الشعب االسرتالي
والشعوب الصديقة يف العالم
أليصال رسالة اململكة الناهضة
وتقديم صورة مشرقة عنها بني
االمس الزاخر بالرتاث العريق
واليوم املزدهر بمحطات النهضة
الشاملة التي يقودها قائد مسريتنا
امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه

اهلل نحو املستقبل املشرق واملجد
والتألق.
وأعرب سعادة السفري عن شكره
وتقديره للمسؤولني االسرتاليني
والسفراء العرب واالجانب وابناء
الجاليات املتعددة الذي زاروا الخيمة
مبدين عبارات الود والصداقة
مع اململكة وشعبها ،وكذلك وجه
السفري آل صالح شكره وتقديره
لجميع عضاء السفارة والطلبة
السعوديني الذين شاركوا يف
تنظيم وانجاح الفعاليات السعودية
الثقافية لهذا العام.
من جهتها عربت وزيرة التعددية

الحضارية االسرتالية ايفيت
بريي عن سعادتها باملشاركة يف
قص شريط االفتتاح للفعاليات
السعودية الثقافية لهذا العام،
مبدية اعجابها وتقديرها لحفاوة
االستقبال وكرم الضيافة السعودية
واملعروضات واالنشطة التي قدمتها
الخيمة التي تحولت معلماً سعودياً
ثقافيا يف قلب العاصمة االسرتالية
كانبريا ساهم بتعريف االسرتاليني
عن تاريخ اململكة وتراثها العريق
وتطورها الراهن وشكلت عامال
اساسيا يف نجاح املهرجان االسرتالي
املتعدد الثقافات لهذا العام.
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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
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
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

حوار الشعر و الشعراء

وقــع خــطوات
عامر
ال حصر لك !
حني ميزق الوقت أوراقك
متحفزًا لوشيك ما
جيمع أهدابك رايات بألوان
القصيدة ...
الفوضوي
وبقليل من النور
ّ
يصل نهارك بالليل
لتتمدد األسطر عنوانًا
طوي ًال المسك
رمبا اليكفي تفاصيلك
ّ
لكنه بالتأكيد يستدرج حربي
ليكمل ماال تراه املعاجم

عايدة
زرعت يف كفي الزمن
وانتظرت اجلنا
الح طيفك سنبال»
فيه حماصيل» غالل
مللمت أشياء السماء
وأنرت دربا»
نسري به
إىل حلمنا
أزلفت قبل قطاف القمح من مرآة حلمي
أن اخلليقة كانت
من سرة حواء

عامر
أجدف يف السراب
ألنين ال ّ
بل أرحل يف ما وراءك
موضوعي ...
زمن
من
ٍ
ّ
أحاول أن أمشي يف جنازة نفسي
إليك كي أنتصر بفلسفة املوت!
ّ
شاق عرب أثريك
عمل
ّ
لكنه ممتع يف برزخ العائدة من

محامها البنفسجي
حتشد رموزها لالزم ...
سرتها
وتتصاحل مع قصائد ّ
ياهلا من كتاب
السري ...
يف مرحلة العمل
ّ
جيهر بالفصول

عايدة
تعلمت أن يف كل اخلالئق فصوال
فتعال منضي فصل الشعر
حيث تورق األنامل على الورق
وتزدهي املدينة مواعيد سحاب
يتعشق الصيف رائحة املطر
وتغدو لنا اجملرات منابرا
نقول يف الالوجود وجود
وجنعل من شهقة احلرف
قصيدة
تعال ..
أوليس السرمد يف الشعر خلودا

محمد عامر األحمد
عايدة مرجان

الشعر النسوي العراقي ..نادر واالسباب خمتلفة
عبد الجبار العتابي
ا يعتقد الكثريون ان الشعر النسوي العراقي
اصبح مفقودا ،وان الواعدات ليس هلن
حضور يؤكد شاعريتهن بقدر ما هناك من
يكتنب الشعر بال ابداع حقيقي.
جدد مهرجان (جواهريون) الشعري ما كان
يطرحه الكثري من االدباء حول عدم وجود شعر
نسوي مميز يف العراق،وأثار اهلواجس اليت
يف نفوس الكثريين حول قيمة شعر الشاعرات
وقد فتح عدد املشاركات (مخس شاعرات)
التفسري السباب عدم ظهور شاعرات مبدعات
على الرغم من اعرتاض شعراء وشاعرات على
والقني باللوم على اجملتمع الذي
هذه الفكرة
ّ
تضيق اخلناق عليهن فيما كانت هناك اتهامات
للمسؤولني عن توجيه الدعوات للشاعرات من
اجل املشاركة يف املهرجانات واملزاجية يف
ذلك  ،فيما كان هنالك رأي يشري اىل تعرض
الشاعرات للغنب من قبل النقد فلم ينصفهن
ومل مينحهن فرصة الظهور اعالميا .

الوضع االجتماعي هو السبب

فقد ألقى الشاعر جواد غلوم اللوم على
الوضع االجتماعي واالسري الذي يقف
بالضد من بروز املرأة اديبة صاعدة تقف
على قدميها بثبات ،وقال  :يف كل حقل من
حقول املعرفة يزيد عدد الذكور على االناث
لسبب بسيط هو ان املنفذ للخروج اىل عامل
لصاحل
املعرفة واالبداع والشهرة يزداد
الرجال وتقل فرص النجاح والظهور للنساء
خاصة يف جمتمعاتنا اليت تضيق اخلناق على
نسوتنا املبدعات واليستثنى الشعر من هذا
الواقع  ---ليس الن الشواعر مفقودات لكن
الوضع االجتماعي واالسرة يقف بالضد من
بروز املرأة اديبة صاعدة تقف على قدميها
بثبات وخصوصا عندما حيكم الثيوقراط
ويفرض قناعاته وحتديده الضيق لنشاطات
املرأة االدبية .
واضاف :ولكن هذا اخلناق اليعين ان نسوتنا
الواسعات االفق ختلني عن مساهماتهن
االبداعية وخاصة يف الشعر وعندنا اليوم
شواعر مربزات رائقات يف نتاجهن ظهرن
يف هذه الفعالية وقبلها ايضا اذكر منهن
افياء االسدي وجناة عبد اهلل وغريهما ممن مل
تسعفين الذاكرة لدرج امسائهن .
علي سوى ان ابارك للشواعر
وختم بالقول  :ما ّ
اخلمس الالئي شاركن يف (جواهريون) فقد
ظهرت مبدعات رغم كل مايعيق  ،فبعض
الشيء افضل من الشيء كما يقال.
مافيات ثقافية
اما الشاعرة رمسية حميبس فقد اكدت
وجود شاعرات لكنها القت اللوم على منظمي
املهرجانات  ،وقالت :الشعر النسوي موجود
وعدد الشاعرات يف ازدياد لكن الدعوات
مزاجية ال عالقة هلا بعدد ونوعية الشاعرات
 ،فمن ترتدد على االحتاد وهلا رصيد ال بئس
به من أصحاب الشأن الثقايف فال خوف عليها
تكون يف دائرة الضوء دائما وحتظى مبا مل
حتظ به شاعرة من قبل .
واضافت  :هناك شاعرات شابات واعرف
مل تتم دعوتهن  ،عندنا
الكثريات منهن
شاعرة جيدة هي واجدة العلي وهي ابعد ما
تكون عن دعواتهم وهي من الشطرة وهناك
مها الصايف تكتب يف الشعر والنقد ولديها
مطبوعات وهي من الناصرية هناك منتهى
عمران وبان ضياء اخليالي تكتب الشعر
والقصة وهي من بغداد وغريهن الكثريات.
وتابعت  :عليك ان تتوجه بالسؤال يا
صديقي للمسؤولني عن املهرجان  ،نسبة
املرأة منخفضة دائما رغم حساسيتهم أزاء
ذلك والفوضى اليت حدثت يف املدعوات

للمربد االخري والكالم الذي أثري حول ما قدم
من شعر ،حنن أزاء مافيات ثقافية ،يا سيدي
ال تسأل عن الكم والكيف ولكن قل لي من
هو املسؤول عن توجيه الدعوات أقل لك اين
تكمن املسألة مدار البحث ،هناك مهرجان مت
فيه دعوة شاعرة واحدة ومهرجان آخر سلطوا
الضوء فيه وبقوة على شاعرة أخرى.

غياب املوضوعية

من جانبها استغربت الشاعرة نسيم
الداغستاني ما يشاع مؤكدة انه مثال على
العصر الثقايف الذي نعيشه ،وقالت  :انا
ال اعلم من هو املسؤول عن املهرجان وكيف
كان التقييم وعلى اي اساس اختري الشعراء
او الشاعرات؟ اعتقد ان السبب هو غياب
املوضوعية باملرتبة االوىل
واضافت  :املراة حتتاج وضعا خلروجها
للعلن خصوصا يف جمتمعنا ،هذه مسؤولية
املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ومسؤولية
اعلى اهلرم الثقايف واالعالم.
وتابعت :اذا اردت ان اتكلم بشكل شخصي
،مثال انا منذ البداية من سنوات مل توجه لي
اي دعوة بشكل رمسي فقط باشكال غري
رمسية وانا ال احبذها وانت تعلم الباقي.
النقد
ظلمهن
ّ
اىل ذلك اكد الشاعر عبدالسادة البصري ان
احلضور الشعري النسوي قليل جدا ،وقال :
حاليا احنسر الشعر بشكل يلفت النظر أمام
ً
خطأ قصائد
املد القوي للكتابات اليت ُتسمى
ّ
نثر ،إذ ان أغلبها اليصل اىل مستوى قصيدة
النثر وخصوصيتها أبدا ،بل جمرد خواطر ليس
ّ
اال،،ونتيجة عدم وجود نقاد حقيقيني خملصني
سهل عملية دخول
لألدب والفن بصورة كبرية ّ
الطارئني على ميدان الشعر بشكل عام.
واضاف :أما املرأة فبطبيعتها مرتددة ال
تستطيع دخول هذا املعرتك بشكل قوي
وفاعل اذا مل تكن متسلحة باملوهبة الشعرية
احلقيقية،ال بالكتابة كيفما اتفق ،ألن اغلب
هن كاتبات
اللواتي ُيطلق عليهن شاعرات
ّ
خواطر ليس ّ
اال،والسبب أن قصيدة النثر
هب ودب ،واليت
اصبحت
ّ
كالدابة يركبها َمن ّ
سنحت الفرصة للكثري من محل هذه الصفة
،اقصد الشاعر /الشاعرة،،ناهيك عن اللغة
فحدث وال حرج.
والنحو واالمالء
ّ
وتابع :لكن رغم كل شئ هناك شاعرات
ّ
اال ان النقد
حقيقيات ميتلكن املوهبة
،السيما تدخل يف عملية الرتويج
ظلمهن
ّ
ّ
واالشهار العالقات واالخوانيات واملصاحل
الذاتية،،هلذا جتد احلضور الشعري النسوي
احلقيقي قليال بعض الشئ.
هناك شاعرات ولكن
من جهته قال الشاعر محدان طاهر  :بداية
البد من القول أن هناك ندرة من النساء ليس
يف جمال الشعر وأمنا ذلك ينسحب على بقية
األجناس األدبية كالرواية والقصة والنقد ,
ولعل الشعر أفضل إذا قيس بهذه األجناس
 ,وبأستحقاق األبداع التوجد لدينا شاعرة
واحدة.
واضاف :هناك شاعرات نعم لكن هناك فرق
بني أن تكتب الشعر كنظم وبني أن تبدع فيه
 ,وحتى ال أكون ظاملا يف القول أن اجلانب
األجتماعي وطبيعة اجملتمع تفرض كلمتها يف
موت الكثري من املواهب النسوية .
وتابع :أمسع من األصدقاء عن بعض النساء
الالتي تكتنب الشعر ولكن أهلهن مينعونهن
من الذهاب إىل املهرجانات وامللتقيات
الثقافية  ,أمتنى أن يكون حضور النساء يف
املهرجانات ليس من باب (الكوتا) بل من أجل
شعر حقيقي مبدع .

االزمة اجتماعية

اما الناقد زهري اجلبوري فقد اكد انها
حمنة بلد ،وقال :االدب النسوي مثل احلياة
االجتماعية يف العراق. .ذلك ان ما تستفبضه
األعراف التقاليد يف بلد مازوم تغطي بالدرجة
االساس كل اجلماليات املتاحة يف الواقع،
ولو أخذنا معيار االدب والشعر حتديدا جند
أن املرأة تنتمي اىل واقعها مثل اية ظاهرة
عرفية نعيشها.
واضاف:رمبا ألن األزمة االجتماعية املمتدة منذ
عقود ساهمت كثريا يف جعل اإلبداع داخل
بوتقة العرف الديين فكان احلالل واحلرام
وللعورة والزي واحلشمة الدور الفاعل اكثر
من النص بوصفه ابداعا مجاليا  ..وهذا امر
طبيعي يف بلد تتكاثر وتتناسل فيه احلروب.
وتابع :ما جاء به الشعر يف راهننا املضطرب
مل يغري هذه الظاهرة اجلمالية اإلبداعية.
.فبقي يف عليائه يتألأل وحده ..وبقيت املرأة
عورة يف زمن سقوط االيدولوجيا .واحندار
الدين يف أغلب بقاع األرض اال يف العراق.
.وهذه االزمة أسست ثقافة خاصة امسها
االدب النسوي ليسقط املعادل املوضوعي.
.واصبح للمرأة شروط الدخول اىل هذا العامل
من خالل حتصنب اجلسد وعدم االحتكاك الزائد
مع اآلخر الرجل. .اال بعض االستثناءات القليلة
طبعا  ..فما معنى وجود عشرات الشعراء يف
مهرجان شعري ومشاركة شاعرات بعدد اليد
الواحدة . .إنها حمنة بلد اسقط هيبة املرأة
وجعلها يف خانة ضيقة،انها حمنة عقول
متسلطة حبكم العقل الديين السلطوي. .
فحقيقة املرأة العراقية انها متتلك مواهب
كبرية يف كل جماالت احلياة.
يتطورن
ال يقرأن وال
ّ
اىل ذلك كانت وقفتنا االخرية عند الشاعر
مروان عادل محزة،مدير نادي شعر يف احتاد
االدباء الذي اوضح االلتباسات قائال  :أردنا
هلذا املهرجان ان يكون متميزا باصوات شعرية
متيزت يف األونة االخرية مسعناها هنا وهناك
يف احملافل اليت متأل البلد هذه الفرتة،فاردنا
أن نفرد هلا مهرجانا خاصا بها وان نعمل على
ان جنعله سنويا الحتواء كل متميز من الشعراء
الشباب ،وبصراحة مل تتميز شاعرة شاية اال
اخلمس اللواتي مسعتموهن ،لذلك كانت
املشاركات النسوية قليلة،واحلقيقة هذا هو
واقع الشعر النسوي عندنا على األقل قياسا
بالذكور من الشعراء  ،عسى ان تظهر لنا
شاعرات يف الدورة املقبلة اذا ابقانا اهلل .
واضاف :هذا املهرجان مل يكن لألصوات غري
املعروفة كما فهم البعض ،وامنا لالصوات
اليت برزت كما قلت ولكي ال تضيع اردنا ان
نقيم هلم هذا امللتقى لكي يفيدوا منه اعالمبا
لنا وهلم.
وتابع  :اما السبب الذي يقلل من وجود
شاعرات عراقيات فهذا مما حبتاج اىل دراسة
متخصصة وهو يصلح الن يكون دراسة
مهمة ،وميكن القول ان املراة العراقية قليلة
االهتمام باالمور اليت تكون خارج اهتماماتها
الضيقة اليت احنصر يف االمور االحتماعية
والغاىلية فقط اال ما ندر  ،وحتى هذا العدد
الذي يندر فإنه ال يقرأ وال يتطور وسرعان
ما يفقد اهتمامه مع الكثري من امور الفتاة
العراقية ويساهم يف وأد جتاريهن القليلة
املثري من رجال الثقافة الذين ال يهمهم
منهن اال انوثتهن ! فتجدهم جملرد مساع
اي مجلة تقوهلا انثى يبدأون بسيل املدائح
احملانية ( اللفظية الغزلية) ان صح التعبري،
مما يدفع املبتدئات منهن اىل الشعور بأنهن
شاعرات كبريات عظيمات لسن حباحة ابدا
للقراءة والتطور على صعيد اللغة واالسلوب
والفكرة.
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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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للتعويض عن فك مكسور أو أذن مفقودة أو عضلة قلب تالفة
وجبة اإلفطار حتث
ّ
ً
ا
د
جدي
ا
ي
طب
ا
ر
عص
ن
تدش
طباعة أعضاء بشرية عرب تقنية 3D
ً
ً
البدناء على القيام
مبزيد من النشاط البدني
أعلن علماء عن تصنيع أعضاء من جسم اإلنسان بتقنية الطباعة
ثالثية األبعاد ،يف اخرتاق كبري حيققه طب التجديد .وذلك
عما فقده اإلنسان أو تضرر فيه.
للتعويض ّ
إعداد عبداالله جميد :أكد العلماء أن العظم والعضلة
والغضروف ،اليت ُطبعت بهذه التقنية ،كلها عملت بصورة
طبيعية ،عندما ُزرعت يف حيوانات .ويأمل العلماء يف أن يتيح
االخرتاق اجلديد إمكانية استخدام أنسجة حية لتصليح ما يتلف
من اجلسم.
فوائد صحية واقتصادية
وقال خرباء إن التكنولوجيا اليت جرى تطويرها يف الواليات
املتحدة «هي ً
ّ
يبشر به
حقا الوزة اليت تبيض ذهًبا» .وما
اإلجناز الطيب اجلديد إمكانية ترتيب خاليا بشرية منفردة يف
حمدد بدقة ،لالستعاضة عن فك مكسور أو ُأذن مفقودة
شكل َّ
أو عضلة قلب تالفة.
عمليا ،كان إبقاء اخلاليا
لكن التحدي ،الذي واجه تطبيق ذلك
ً
حية ،ألنها متوت ،بسبب نقص األوكسجني واملغذيات يف
األنسجة ،اليت يزيد مسكها على  0.2ملمرت .ومتكن فريق
العلماء األمريكيني من تطوير تقنية ثالثية األبعاد ،تطبع
نسيجا تتخلله قنوات جمهرية ،كاألسفنجة ،لتمكني املغذيات
ً
من اخرتاق النسيج.
جتمع التقنية بني مادة بالستيكية قابلة للتحلل ،تعطي
شكل العضو املطبوع ،ومادة جيالتينية أساسها املاء ،حتوي
وتشجعها على النمو .وحني ُزرعت األعضاء املطبوعة
خاليا،
ّ
بهذه التقنية ثالثية األبعاد يف حيوانات ،حتللت املادة
البالستيكية ،عندما حلت حملها بروتينات إنشائية طبيعية
أنتجتها اخلاليا.
اختبار املتانة والعمر االفرتاضي
منت يف هذه األثناء أوعية دموية وأعصاب يف العضو املزروع.

وقال الربوفيسور أنتوني أتاال رئيس فريق الباحثني إنه
باإلمكان اآلن طباعة األنسجة على نطاق بشري.

ويف حني أن لألنسجة املزروعة قوة األنسجة البشرية نفسها،
فإن الباحثني ينتظرون اآلن ملعرفة متانتها ومدة بقائها .لكن
الربوفيسور أتاال أشار إىل أن تقنية الطباعة ثالثية األبعاد
أبوابا جديدة للطب.
لألنسجة تفتح
ً

ً
مريضا ُأحضر إلينا
وقال ملوقع «بي بي سي نيوز»« :لنقل إن
وهو مصاب يف عظم فكه ،وهناك قسم مفقود منه .نتسلمه
حنن ،وجنري عملية تصوير ،ثم نأخذ بيانات التصوير ،وننقلها،
عن طريق برجميتنا لتشغيل الطابعة ،كي تصنع قطعة من عظم
الفك ،تدخل جسم املريض بانسجام تام».
طموحات أكرب
وقال الربوفيسور أتاال« :حنن يف هذه الدراسة طبعنا طائفة
نسيجا
واسعة من درجات قوة النسيج ،من العضالت بوصفها
ً
نسيجا صلًبا ،واتضح
رخوا ،إىل الغضروف والعظم بوصفهما
ً
ً
أنه باإلمكان طباعة طائفة كاملة من درجات قوة النسيج .أضاف
أن العلماء يأملون يف مواصلة العمل على هذه التكنولوجيات
لطباعة أنسجة بشرية أخرى ،ويف النهاية طباعتها مباشرة يف
جسم املريض.
وقال الربوفيسور مارتن بريتشال أستاذ اجلراحة يف كلية لندن
اجلامعية إن التمكن من طباعة أنسجة وأعضاء بشرية للزرع كان
إمكانية قائمة منذ فرتة« ،لكنين اعرتف بأنين مل أتوقع مثل
هذا التقدم السريع» .ونقلت «بي بي سي» عن الربوفيسور
بريتشال قوله إن العلماء «متكنوا من إنتاج ما يبدو أنه الوزة
اليت ً
حقا تبيض ذهًبا».
لكنه لفت إىل أن املطلوب املزيد من البحث ،قبل أن يتسنى
استخدام الطابعة ثالثية األبعاد على املرضى .وتوقع أن
يستطيع اجلراحون يف غضون أقل من عشر سنوات اختبار
أعضاء وأنسجة مطبوعة حسب الطلب.

وجدت دراسة حديثة أن تناول وجبة اإلفطار حيفز البدناء
لكي يكونوا أكثر نشاطًا .وقام باحثون من جامعة باث
الربيطانية بتحليل الصالت بني وجبة اإلفطار واحلالة
الصحية لألشخاص املصنفني على أنهم «بدناء» ومن ثم
مقارنة النتائج بني أفراد جمموعة ال تتناول وجبة اإلفطار
وأفراد جمموعة أخرى ينتظمون يف تناول الوجبة باستمرار.
وثبت للباحثني أن تناول اإلفطار مل يدفع البدناء خلسارة
أوزانهم كما أسفر عن القيام مبزيد من النشاط البدني يف
الصباح واحلد من كمية الطعام اليت يتم تناوهلا يف وقت
الحق من اليوم ،ما يعين حتصل أفراد كال اجملموعتني على
كميات مماثلة عموما.
وأوضح الباحثون أن زيادة النشاط واحدة من أهم الطرق
اليت تعين بتحسني الصحة لدى األشخاص الذين مييلون
بشكل متزايد إىل اجللوس .ونقلت صحيفة التلغراف
الربيطانية عن الباحث الرئيسي بالدراسة ،دكتور جيمس
بيتس ،قوله «أردنا فحص الصالت احملتملة بني وجبة
اإلفطار ،وزن اجلسم واحلالة الصحية لألفراد».
وتابع حديثه بالقول  »:برغم اختالف اآلراء خبصوص جدوى
تناول وجبة اإلفطار من عدمه ،إال أنه ما يزال هناك نقصًا
حتى اآلن يف األدلة العلمية العميقة اليت تبيني كيفية أو
ما إن كان لوجبة اإلفطار دور مباشر يف إحداث تغيريات
حبالتنا الصحية».
ً
وواصل قائ ًال  »:تربز دراساتنا بعضا من تلك التأثريات،
لكن خبصوص مدى أهمية وجبة اإلفطار ،فهو ما يزال أمرًا
يعتمد يف الواقع على األفراد وعلى أهدافهم الشخصية.
فإن كانت خسارة الوزن هي املسألة الرئيسية على سبيل
املثال ،فإنه ال يوجد سوى القليل من األدلة اليت توضح أن
تناول اإلفطار من عدمه أمر يصنع الفارق».

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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عامل بيولوجي حيذر:

أطفال األنابيب أضعف صحة
وميوتون أبكر
حذر عامل بيولوجي من ان أطفال
عمرا
األنابيب ميكن أن يعيشوا
ً
أقصر ويكون وضعهم الصحي
ضعيفًا يف املراحل الالحقة من
حياتهم ،ألن االجناب مبساعدة
التلقيح االصطناعي يتجاوز
عملية اصطفاء طبيعي ذات
أهمية حامسة يف اجلسم.
باسكال
الربوفيسور
قال
غاغنو من جامعة كاليفورنيا
يف سان دييغو إن مشكلة
اطفال األنابيب شبيهة بالقنبلة
املوقوتة للوجبات السريعة اليت
مل ُتعرف آثارها املدمرة على
الصحة إال بعد مرور أكثر من
 50سنة.
وأكرب شخص مولود بتقنية
هو
االصطناعي
التلقيح
الربيطانية لويز براون اليت ما
زالت يف السابعة والثالثني من
العمر ،وبالتالي ال ُيعرف ما إذا
كانت ستواجه مشاكل صحية
يف حياتها الالحقة.
ويعتقد الدكتور غاغنو أن
مشاكل ميكن ان حتدث ألن
احليوانات املنوية األقوى ليست
هي اليت خُتتار يف االجناب
مبساعدة التلقيح االصطناعي.
واملعروف يف االجناب الطبيعي
أن ماليني احليوانات املنوية
تتسابق على تلقيح بويضة
املرأة اىل أن يبقى منها مئات
هي األصلح للقيام بهذه املهمة
ويف النهاية يصل احليمن
األقوى بينها اىل البويضة.
ولكن البويضة يف التلقيح
االصطناعي توضع يف حملول
مع ماليني احليوانات املنوية
فنيا يف
بصورة عشوائية أو أن ً
واحدا منها لتلقيح
املخترب خيتار
ً
البويضة به دون أن حتدث أي
عملية اصطفاء طبيعي الختيار
األصلح.
وأعلن الدكتور غاغنو يف املؤمتر
السنوي للجمعية األمريكية من
أجل تقدم العلم انه ال يستبعد
ان يكون عمر أطفال األنابيب
الذين يولدون بهذه الطريقة
أقصر« .فنحن جنري جتربة
نشوئية».

وأضاف غاغنو ان التلقيح
االصطناعي قد تكون له نتائج
بيولوجية واجتماعية مل يفكر
فيها العلماء تفكريًا كافيًا.
واعرب عن قلقه من ان
تقنيات التلقيح االصطناعي
تتجاوز العمليات اليت جتري
يف جهاز املرأة التناسلي حبيث
ال تسمح إال للحيوان املنوي
األقوى باخرتاق غشاء البويضة
وتلقيحها.
وكان أول طفل أنابيب ولد يف
بريطانيا عام  ،1978ومنذ ذلك
احلني ولد مخسة ماليني طفل
يف احناء العامل بتقنية التلقيح
االصطناعي ويولد حنو 180
سنويا مبساعدة هذه
الف طفل
ً
التقنية يف بريطانيا.
مؤخرا
ولكن جتارب ُأجريت
ً
أظهرت ان إناث الفئران
التلقيح
بتقنية
املولودة
االصطناعي تصاب مبشاكل يف
التمثيل الغذائي حني يتقدم بها
العمر يف حني ان ذكور الفئران
املولودة بهذه التقنية تصاب
مبشاكل يف عمل هرموناتها.
كما وجدت دراسة ُأجريت
يف سويسرا أن صحة القلب
واألوعية الدموية تكون أضعف
يف األطفال املولودين بتقنية
التلقيح االصطناعي.
وأبدى الدكتور غاغنو قلقه من
«تنمية» األجنة بتقنية التلقيح
االصطناعي ملدة مخسة ايام يف
صحون بالستيكية ميكن ان تضر
بنموها .وقال ان مبعث القلق
الكبري هو أن اجلنني يف تلك
املرحلة يكتسب كل الصفات
الوراثية ،وبالتالي يتحسس
حميطه« ،وحنن نضع ذلك يف
حوض ملدة مخسة ايام» .وحذر
من ان اآلثار ميكن ان متتد عرب
اجيال.
وعقد غاغنو مقارنة بني هذه
املشاكل والرتكة املوروثة
من جيل الوجبات السريعة يف
الواليات املتحدة قائال إن هذه
الرتكة تبدت بعد  50عامًا يف
جيل من األمريكيني أقصر قامة
ً
مبكرا.
وزنا وميوتون
وأثقل
ً

العالناتكم يف
اهلريالد االتصال
على احد الرقمني:
)03(94604281
0405272581

إنتاج أعضاء بشرية «حيّة» باستخدام طابعة ثالثية األبعاد
الفك ،وهناك جزء مفقود منه،
فإننا نأخذ صورة للفك وننقل
بيانات الصورة من خالل برنامج
خاص إىل طابعة إلنتاج قطعة
من عظم الفك تطابق اجلزء
املفقود من فك املريض».
وأضاف «نأمل متابعة عملنا
لتطوير هذه التقنيات كي
نستطيع تصنيع خاليا بشرية
أيضًا».

«أوزة ذهبية»

قال علماء إنهم متكنوا من إنتاج
أعضاء بشرية حية باستخدام
طابعة ثالثية األبعاد ،وذلك يف
خطوة تعترب تقدمًا كبريًا يف عامل
الطب التجديدي.
ومتكن العلماء من إنتاج أجزاء من
العظام والعضالت والغضاريف،
واليت عملت بطريقة طبيعية
لدى زراعتها يف حيوانات.
ويعزز هذا التقدم ،الذي ُنشرت
تفاصيله يف دورية «الطبيعة
والتكنولوجيا احليوية» ،األمل
يف استخدام أنسجة حية لرتميم
األجسام.
ووصف اخلرباء هذه التقنية اليت
طورت يف الواليات املتحدة
بأنها «األوزة اليت تبيض
ذهبًا»ُ .
وتعقد اآلمال على فكرة
زرع خاليا بشرية بنمط دقيق
الستبدال فك أو أذن مفقودة
أو عضلة قلب ضعيفة.
لكن هذا اجملال ظل حمدودا
بسبب التحدي الكبري املتمثل
يف إبقاء هذه اخلاليا حية ،إذ
أنها تصبح متعطشة لألوكسجني
والعناصر الغذائية يف أنسجة
يتعدى سمُ كها  0.2ملليمرت.

وقال مارتن بريشال ،وهو
جراح يف جامعة كوليدج أوف

إسفنجة

وطور فريق علمي يف مركز
بابتيست»
فورست
«ويك
الطيب املركزي تقنية جديدة
لطباعة أنسجة ثالثية األبعاد
مليئة بالقنوات الدقيقة تشبه
لألنسجة
تسمح
اإلسفنجة،
بامتصاص املواد الغذائية
فيها.
وجيمع نظام إنتاج اخلاليا
واألنسجة من خالل الطابعة
ثالثية األبعاد بني بالستيك
قابل للتحلل وهالم مائي حيتوي
على خاليا وحيفزهما على النمو.
وأكد العلماء أنه لدى زراعة
األجزاء يف أجسام احليوانات،
فإن البالستيك يتفكك ليحل
مكانه بروتني تنتجه اخلاليا،
فيما تنمو األعصاب واألوعية
الدموية.
وقال األستاذ اجلامعي انتوني
عطا اهلل املشرف على الدراسة
إنه «ميكن طباعة األنسجة
البشرية» .وصرح عطا اهلل ليب
بي سي «يف حال جاء مريض
يعاني من إصابة يف عظمه

حبث طيب ّ
يبشر باالنتصار على السرطان
توصل أطباء أمريكيون إىل
طريقة لعالج مرضى السرطان،
ُوصفت بأنها اخرتاق يف
املعركة مع املرض ،بعدما حقق
العالج نتائج «مل ُيعهد هلا نظري
من قبل» يف مرضى كان ال
رجاء من شفائهم.
فقد حقق مشاركون يف
قدر هلم األطباء بضعة
الدراسة َّ
أشهر فقط من احلياة نتائج
«استثنائية» ،بعد عالجهم
وراثيا.
خباليا تائية معدلة
ً
واخلاليا التائية نوع من خاليا
الدم البيضاء اليت تكافح
اجلراثيم يف اجلسم.
شهد تسعة من بني عشرة
مصابني مبرض لوكيميا الدم
متاما،
غياب أعراض املرض
ً
بعد عالجهم بهذه اخلاليا ،بعد
وراثيا ،حبيث تكافح
تعديلها
ً
ً
أيضا إىل جانب
األورام اخلبيثة
اجلراثيم .كما شهد مرضى
مصابون بأنواع أخرى من
سرطان الدم نتائج إجيابية عرب
استجابات للعالج زادت على
 80يف املئة.
يعمل العالج اجلديد بأخذ خاليا
تائية من املريض ،وإضافة
جزيئات متلقية من نوع حمدد
تستطيع أن تستهدف األورام

اخلبيثة .ثم ُتعاد اخلاليا املعدلة
ً
حديثا إىل جسم اإلنسان ،حيث
ميكن أن تستهدف اخلاليا
السرطانية.
وقال رئيس فريق األطباء،
الذين اختربوا العالج يف مدينة
سياتل األمريكية ستانلي ريدل،
«إنه بكل صدق أمر ال سابق
له يف الطب أن حنصل على
معدالت استجابة بهذا املستوى
يف مرضى بلغ السرطان مرحلة
جدا لديهم».
متقدمة ً
وأعلن ريدل يف املؤمتر السنوي
للجمعية األمريكية لتقدم العلم
يف واشنطن أن كل العالجات
األخرى مل تكن جمدية مع هؤالء
املرضى ،وأن غالبيتهم مل يبق
لديها من احلياة سوى شهرين
إىل مخسة أشهر ،حسب
تقديرات األطباء.
وقالت الطبيبة املتخصصة يف
أمراض الدم تشيارا بونيين
لصحيفة الغارديان إن نتائج
العالج «ثورة» .وأعربت عن
اعتقادها بأنه ميكن أن مينح
أمدا ضد
األمل بدفاع أطول
ً
السرطان ،إذا متكن العلماء من
تعديل ذاكرة اخلاليا التائية،
اليت تتذكر األمراض ،وتكافحها
بعد سنوات.

لندن إن «نتائج الدراسة كانت
مذهلة» .وأضاف بريشال ليب
بي سي «إمكانية طباعة األنسجة
لزرعها
البشرية
واألعضاء
أضحت حقيقة منذ وقت ليس
ببعيد ،إال أنين مل أكن اتوقع
رؤية هذا التقدم السريع».
وأضاف «لقد متكنوا من خلق
ما يسمى باألوزة اليت تبيض
ذهبًا» .وحذر من أنه ال يزال
هناك ضرورة إلجراء مزيد من
األحباث على استخدام هذه
الطابعة يف عالج املرضى.

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا
يذكر جملس الوالية ،األعضاء الكرام إستحقاق جتديد
اإلنتساب لعام  ،2016إن قيمة االنتساب عشرة دوالرات
فقط اليت نشجعكم على تسديدها باقرب وقت ممكن.
ملزيد من املعلومات أو لتجديد اإلنتساب يرجى
اإلتصال بأمني الصندوق السيد جورج الشيخ على
الرقم 0433555550 :أو بأحد أعضاء اجمللس اال
إن إنتسابكم الفردي يعطيكم احلق يف حضور اإلجتماعات
العامة واإلنتساب إىل أحد فروع جملس الوالية .إن الفروع
املؤلفة من  30عضوًا خيتارون مندوبًا عنهم ميثلهم يف
اهليئة التنفيذيةجمللس الوالية.
وبناء على تعديل الدستور العاملي يف مؤمتر املكسيك
ً
االستثنائي بتاريخ  23تشرين األول  ،2009فعلى كل فرع
أن يكون مسج ًال يف الدوائر الرمسية يف والية فيكتوريا.
()Consumer Affairs
يقدم طلب االنتساب إىل رئيس الوالية الدكتور جو
االسطا مع قيمة االنتساب  300دوالر.
إن جملس الوالية يشجعكم على االنتساب ولعب
دور إجيابي خيدم مصلحة جاليتنا الكرمية يف أسرتاليا
ولبنان.
امانة االعالم  -ابراهيم شربل

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria
جلنة ملكة مجال املغرتبني اللبنانيني لعام 2016
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
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علماء الدين حي ّذرون الرجال :زواج املكيدة غري جائز
بعض الرجال تصل بهم الرغبة يف إذالل زوجاتهم وإغاظتهن
وكيدهن بالزواج بأخرى ،ويربرون األمر بأن الشرع أباح هلم
التعدد ،لكن أفتى أخريًا الدكتور خالد عمران ،أمني دار اإلفتاء
املصرية ،بأن زواج املكيدة ليس حقًا للرجل ،وأيده علماء الدين
الذين يطلقون عرب «هلا» حتذيرًا للرجال من الفهم اخلاطئ حلق
التعدد.
تزوج عليها زوجها جملرد إغاظتها
بعدما وصلته شكوى من سيدة ّ
وإذالهلا ،أعلن الدكتور خالد عمران أمني الفتوى يف دار اإلفتاء
املصرية ،أن هذا الفهم للتعدد خاطئ ،وأن ليس من حق الزوج
أن يتزوج بأخرى ليكيد زوجته األوىل ،وأضاف« :هذا التصرف
من سوء الفهم للدين ،الذي َّ
رغب كل رجل بالزواج بامرأة واحدة،
وهذا هو األصل ،وهو الغالب ،وهو األفضل ملن خاف عدم العدل
بني الزوجات .فتعدد الزوجات ليس هو القاعدة ،بل إنه أمر
نادر قد يلجأ اإلنسان إليه عند احلاجة ،وهلذا مل توجبه الشريعة
اإلسالمية على كل الرجال ،وإمنا أباحته الشريعة بشروط خاصة
وألسباب داعية إليه ،مثل مرض الزوجة األوىل وعدم قدرتها على
القيام بواجباتها أو عدم قدرتها على اإلجناب».
وأوضح الدكتور خالد أنه يشرتط للتعدد الذي يريده اإلسالم عند
«وِإ ْن ِخ ْف ُت ْم َأاَّل ُت ْق ِس ُطوا يِف
الضرورة العدل ،وهلذا قال اهلل تعاىلَ :
ْ
الن َس ِاء َم ْث َنى َو ُثلاَ َ
اب َل ُك ْم ِم َن ِّ
ث َو ُر َب َاع َفِإ ْن
ال َي َت َ
امى َف ْان ِك ُحوا َما َط َ
َ
َ
ي ُان ُك ْم َذ ِل َك َأ ْد َنى َأاَّل َت ُع ُ
ِخ ْف ُت ْم َأاَّل َت ْع ِد ُلوا َف َو ِ
ولوا»
اح َد ًة أ ْو َما َمَل َك ْت أمْ َ
(آية  )3سورة «النساء».
داع
وأكد الدكتور خالد عمران ،أن الزوج الذي
ّ
يعدد من دون ٍ
عاص هلل ومل يتق اهلل فيها ،بل إنه ناشز شرعًا،
كمكيدة لزوجته،
ٍ
ألنه حارب ما أمر اهلل به األزواج من احلرص على «السكن واملودة
آي ِات ِه َأ ْن َخَل َق َل ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم
والرمحة» ،لقول اهلل تعاىلَ :
«و ِم ْن َ
َ
اجا ِل َت ْس ُكُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة ِإ َّن يِف َذ ِل َك آَل َي ٍ
ات
أ ْز َو ً
ون» (آية  )21سورة «الروم».
ِل َقْو ٍم َي َت َف َّكُر َ
وطالب الدكتور خالد ،الزوجة اليت يرغب زوجها يف الزواج عليها
كيدًا وانتقامًا ،أن حتاول االستعانة بأقاربه وأصدقائه ملنعه من
تنفيذ خمططه الظامل ،فإن مل يستطيعوا فلها احلق يف اختاذ حكمني
ش َق َ
«وِإ ْن ِخ ْف ُت ْم ِ
اق َب ْي ِن ِه َما
من أهلها وأهله ،تنفيذًا لقول اهلل تعاىلَ :
َ
َ
صلاَ ًحا ُي َو ِّف ِق هَّ ُ
الل
َف ْاب َع ُثوا َح َك ًما ِم ْن أ ْهِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ ْهِل َها ِإ ْن ُيِر َ
يدا ِإ ْ
َب ْي َن ُه َما ِإ َّن هَّ َ
ريا» (آية  )35سورة «النساء».
الل َك َ
ان َعِل ً
يما َخِب ً
وأنهى الدكتور خالد عمران كالمه قائ ًال« :إذا فشل احملكمان يف
الصلح بني الزوجني ومنع الزوج من االنتقام من زوجته بالتعدد،
فلها أن ترفع أمرها إىل القاضي إلنصافها ومنع الظلم عنها من
طريق احلكم بالعدل ،لقول اهلل تعاىلِ« :إ َّن هَّ َ
الل َيْأ ُمُر ُك ْم َأن ُتَؤ ُّدوا
الأْ َ َم َان ِ
ات إِلىَ َأ ْهِل َها َوِإ َذا َح َك ْم ُتم َبينْ َ َّ
اس َأن تحَ ْ ُك ُموا ِب ْال َع ْد ِل ِإ َّن
الن ِ
الل ِن ِع َّما َي ِع ُظ ُكم ِب ِه ِإ َّن هَّ َ
هَّ َ
يعا َب ِ
ان مَِ
ريا» (آية  )58سورة
الل َك َ
س ً
صً
«النساء».
ضوابط شرعية
أكدت الدكتورة عبلة الكحالوي ،العميدة السابقة لكلية الدراسات
َّ
تعدد
اإلسالمية يف بورسعيد -جامعة األزهر ،أن اهلل عز
وجل أباح ّ
الزوجات بضوابط وليس وفق املزاج واألهواء الشخصية للزوج،
ّ
يتسلى بالتعدد وال كرامة للزوجة السابقة.
وكأنه
وأشارت الدكتورة عبلة إىل أن هناك أسبابًا عامة للتعدد عند
الضرورة ،مع حفظ كل حقوق الزوجة وكرامتها ،كأن يعاجل
ً
صيانة
التعدد مشكلة قلة الرجال وكثرة النساء ،وهلذا فإنه جيب
للنساء من التبذل واالحنراف األخالقي بسبب عدم الزواج .كما
جيوز التعدد بال مكائد إذا كانت الدولة تعاني تناقصًا يف عدد
السكان .وأوضحت الدكتورة عبلة ،أن هناك أسبابًا خاصة قد
تبيح التعدد بال مكيدة أو إذالل ،مثل إشباع الرغبة اجلنسية عند
بعض الرجال الذين ال تكفيهم زوجة واحدة ،أو لتقدم الزوجة يف
السن وكراهيتها املعاشرة الزوجية ،أو لوجود خلل يف اهلورمونات
اليت جتعل مدة حيضها طويلة بشكل غري طبيعي وال يصرب الزوج
على طول هذه املدة ،أو عقم الزوجة أو مرضها أو سوء طباعها
بشهادة احمليطني بها وليس الزوج وحده ...ففي هذه احلاالت
ً
رمحة بالعباد حتقيقًا هلذه املصاحل العظمى اليت
أباح اهلل التعدد
تعود بالنفع على الزوجني واألمة ،ويف الوقت نفسه أعطى الزوجة
حق طلب الطالق للضرر .كما حذرت الدكتورة عبلة األزواج الذين
يعددون بال ضرورة من الضرورات السابقة بهدف إذالل الزوجة
والكيد هلا ،بأنهم من الظاملني الذين توعدهم اهلل بالعذاب ،فقال
لأْ َ
الل َّ
اس َو ِل َي ْعَل َم هَّ ُ
ام ُن َداوِلهُ َ ا َبينْ َ َّ
ين
ال ِذ َ
اهلل سبحانهَ :
«و ِتْل َك ا َّي ُ
الن ِ
ي ُّب َّ
اء َو هَّ ُ
آمُنوا َو َي َّت ِخ َذ ِمْن ُك ْم ُ
ني» (آية  )140سورة
الل لاَ حُِ
الظالمِِ َ
ش َه َد َ
َ
ُّ
والظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه ،وهلذا
«آل عمران».
ّ
ّ
وسلم) فقال« :الظلم ظلمات يوم
(صلى اهلل عليه
وصفه النيب
القيامة».
العدل بينهما
أشارت الدكتورة سعاد صاحل ،العميدة السابقة لكلية الدراسات

اإلسالمية يف جامعة األزهر ،إىل أن اهلل عندما أباح للرجل أن
يتزوج بأربع نساء ،مل جيعل األمر بإطالق ،كما يفهم كثري من
ّ
ويطلقون ويغيرّ ون زوجاتهم كما يبدلون
يعددون
األزواج الذين
ّ
سياراتهم أو قطعة أثاث يف املنزل ،فمثل هؤالء األزواج جهالء
وجيب التصدي هلذه األهواء املخالفة للشرع.
وأوضحت الدكتورة سعاد ،أن الزوج الذي يعدد بال ضرورة
شرعية ويستهدف الكيد لزوجته ،هو زوج غري مؤمتن على زوجته
التقيد بالضوابط الشرعية للتعدد ،خاصة العدل بني
وال يستطيع
ّ
حتمل املسؤوليات جتاه زوجته األوىل اليت
الزوجات ،وكذلك عدم ّ
يتعمد إيذاءها يف مشاعرها واملكيدة هلا ،وهلذا فهو من اخلاسرين
ّ
ّ
وسلم)« :من كانت له امرأتان
(صلى اهلل عليه
لآلخرة ،لقول النيب
فمال إىل إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل».
ً
مكيدة
وتساءلت الدكتورة سعاد صاحل« :هل يستطيع زوج يعدد
ِ
والعشرة؟ بالطبع ال،
لزوجته أن يعدل بينهما يف املبيت والنفقة
بل إنه سيميل إىل الزوجة اجلديدة ويعطيها كل حقوقها وحيرم
الزوجة األوىل أو من أراد الكيد هلا ،إذا كان له العديد من
الزوجات».
ورفضت الدكتورة سعاد صاحل ما قد يربره الزوج الظامل لنفسه
ّ
(صلى اهلل
من أن مشاعره ليست بيده ،وقد اعرتف بذلك الرسول
ّ
وسلم) حني قال« :اللهم هذا قسمي فيما أملك ،فال تؤاخذني
عليه
فيما ال أملك» .ألن هذا الزوج الذي يريد أن يعطي لتصرفه الظامل
مربرًا شرعيًا ،ولديه نية اإلضرار بزوجته بالزواج عليها منذ البداية،
ّ
ّ
وسلم) يف
(صلى اهلل عليه
والقاعدة الشرعية حددها الرسول
قوله« :ال ضرر وال ضرار».
حتذير
أبدت الدكتورة إهلام شاهني ،أستاذ العقيدة يف جامعة األزهر،
استياءها الشديد من سلوك الزوج الذي يعدد للكيد واالنتقام من
ً
قائلة« :جيب أن يعلم الزوج الذي يعدد للكيد واإلذالل
زوجته،
لزوجته األوىل ،أن اجلزاء من جنس العمل وينتظره اخلزي والعار
يف اآلخرة ،ألنه استحل ظلم النساء اللواتي أوصى اهلل تعاىل بهن
وه َّن ِبالمْ َ ْعُر ِ
حني قالَ ...« :و َع ِ
وه َّن َف َع َسى
اشُر ُ
وف َفِإن َكِر ْه ُت ُم ُ
ش ْي ًئا َويجَ ْ َع َل هَّ ُ
َأن َت ْكَر ُهوا َ
الل ِف ِ
ريا» (اآلية  )19سورة
يه َخيرْ ً ا َك ِث ً
«النساء».
وحذرت الدكتورة إهلام شاهني هؤالء األزواج الظاملني الذين
يطوعون أحكام الشرع إلذالل شريكات حياتهم ،باالنتقام اإلهلي
ّ
الل َو هَّ ُ
ي ُكُر هَّ ُ
الل َخيرْ ُ المْ َ ِ
»
ين 
اكِر َ
ي ُكُر َ
منهم ،لقول اهلل تعاىلَ « :
ون َو مَ ْ
و مَ ْ
(آية  )30سورة «األنفال» .وإذا مكر اهلل به أهلكه وجعله عربة
ملن يعترب ،ألنه سبحانه القائل متوعدًا الظاملني فرادى ومجاعات:
َ
َ
«و َك َذ ِل َك َأ ْخ ُذ َر ِّب َك ِإ َذا َأ َخ َذ ْ
يم َ
يد.
ش ِد ٌ
َ
ال ُقَرى َو ِه َي َظالمِ َ ٌة ِإ َّن أ ْخ َذ ُه أ ِل ٌ
آْ
ِإ َّن يِف َذ ِل َك آَل َيًة لِمّ َ ْن َخ َ
وع َّلُه َّ
اس
م ُم ٌ
اب ال ِخَر ِة َذ ِل َك َيْو ٌم جَّ ْ
اف َع َذ َ
الن ُ
َو ِ
ود» (اآليتان  )103-102سورة «هود».
ذل َك َيْو ٌم َّم ْش ُه ٌ
وطالبت الدكتورة إهلام شاهني ،القضاة بالتصدي ملثل هذه
السلوكيات واألخالق املنافية ألحكام الشرع ،بسن تشريعات متنع
التعدد للمكيدة ،فهذه مهمة القاضي يف إنصاف املظلوم ومعاقبة
الظامل ،ألن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ،وهلذا جيب على
الزوجة املكيد هلا أن ترفع أمرها إىل القاضي ليحميها من كيد
زوجها ،ويف هذه احلالة إما أن يطلقها للضرر ،أو مينعه من التعدد
لعدم وجود ضرورة ،بعد أن تتم دراسة احلالة على أرض الواقع
واختاذ القرار املناسب ،وأنه بهذه النفسية االنتقامية لن يستطيع
العدل بني الزوجات ،وبالتالي فليس له أن يتزوج إال واحدة.
عاص وآثم
ٍ
يتعجب الدكتور حممد حممود أبو هاشم ،نائب رئيس جامعة األزهر،
الكياد» ،كيف يستطيع القيام بالواجبات الشرعية يف
من «الزوج
َّ
السكن واملبيت واإلنفاق والكسوة مع زوجة يرتبص بها إلذالهلا
واالنتقام منها ،فهذا زوج آثم شرعًا وجيب معاقبته من طريق

القضاء ،ألنه خالف أمر اهلل يف احلفاظ على كرامة زوجته ،فقال
«وِإ َذا َطَّل ْق ُت ُم ِّ
الن َس َاء َفَبَل ْغ َن
اهلل تعاىل متوعدًا أمثال هؤالء األزواجَ :
َأجَلهن َفَأم ِس ُكوهن بعر ٍ َ
ب ْعُر ٍ
وه َّن
َ ُ َّ
سِّر ُح ُ
وف َولاَ تمُ ْ ِس ُك ُ
وه َّن مِ َ
وف أ ْو َ
ْ
ُ َّ مِ َ ْ ُ
آي ِ
ِ
ات
ارا ِّل َت ْع َت ُدوا َو َمن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َف َق ْد َظَل َم َن ْف َسُه َولاَ َت َّت ِخ ُذوا َ
ضَر ً
َ
الل ُهُز ًوا َو ْ
نز َل َعَل ْي ُكم ِّم َن ْ
اذ ُكُروا ِن ْع َم َت َهِّ
َهِّ
اب
ال ِك َت ِ
الل َعَل ْي ُك ْم َو َما أ َ
اعَل ُموا َأ َّن هَّ َ
ات ُقوا هَّ َ
الل ِب ُك ِّل َ
َوالحِْ ْك َمِة َي ِع ُظ ُكم ِب ِه َو َّ
يم»
الل َو ْ
ش ْي ٍء َعِل ٌ
(اآلية  )231سورة «البقرة» .ووصف الدكتور أبو هاشم الزوج
الذي يعدد كيدًا وانتقامًا من زوجته بأنه إنسان غري سوي ،بل
وتعمد
يفتقد أدنى درجات اإلنسانية ،جلرأته على أحكام الشرع
ّ
ّ
ّ
وسلم)
(صلى اهلل عليه
الكيد لزوجته ،خمالفًا بذلك وصية الرسول
بالنساء عامة والزوجات خاصة ،حني قال« :إمنا النساء شقائق
الرجال ،ما أكرمهن إال كريم ،وما أهانهن إال لئيم».
كما طالب الدكتور أبو هاشم الزوجات اللواتي يعدد أزواجهن
عليهن كيدًا وانتقامًا ،بأن ينصحن أزواجهن أو ً
ال بأن يتقوا اهلل
فيهن ،ألن حق النصيحة مطلوب شرعًا لكل من رأى سلوكًا
خاطئًا ،بشرط أن تكون النصيحة باحلسنى وسرًا ،ألن النصيحة
ّ
(صلى اهلل عليه
بغري احلسنى وعلى املأل فضيحة ،لقول النيب
ّ
وسلم)« :الدين النصيحة ،قلنا :ملن يا رسول اهلل؟ قال :هلل
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم» .وأنهى الدكتور أبو
هاشم كالمه خماطبًا األزواج الذين يعددون انتقامًا وكيدًا ،بقوله:
«اتقوا اهلل يف زوجاتكم؛ واقتدوا بالنيب صلى اهلل عليه وسلم،
الذي قال« :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهـلي» ،وقوله
ّ
ّ
وسلم) أيضًا« :أكمل املؤمنني إميانًا ،وأقربهم
(صلى اهلل عليه
مين جملسًا ،أ
طالب الدكتور عبداهلادي زارع ،رئيس جلنة الفتوى يف األزهر،
بنشر الوعي الديين بني األزواج والزوجات حتى يعرف كل منهم
حقوقه وواجباته ألن اجلهل بالدين هو سبب كل املشكالت الزوجية،
وبالتالي إذا كان التعدد حقًا للزوج ،فهو ليس حقًا بال ضوابط أو
يطيب خاطرها بد ً
ال
حقوق للزوجة األوىل اليت جيب عليه شرعًا أن
ّ
من االنتقام منها.
وأشار الدكتور زارع إىل أن الزوج الذي يعدد انتقامًا ،ظامل وخمالف
ّ
ّ
وسلم) ،حني قال« :استوصوا
(صلى اهلل عليه
لتعاليم النيب
بالنساء خريًا فإمنا هن عوان عندكم ،إن لكم عليهن حقًا ،وهلن
عليكم حقًا» ،وقد سأل الصحابي حكيم بن معاوية القشريي النيب
ّ
ّ
(صلى اهلل عليه
وسلم)« :قلت يا رسول اهلل ما حق زوجة أحدنا
عليه؟ قال :أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو
اكتسبت وال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر» ،فهل مثل هذا
الكياد سيفعل تلك احلقوق حبب ورضا؟ أم إنه سيواصل
الزوج
َّ
إذالله وانتقامه؟ ووصف الدكتور عبداهلادي زارع ،الزوج الذي
يعدد كيدًا لزوجته بالزوج «الناشز» ،وقد حدد اإلسالم عالجًا له
حتى لو وصل األمر إىل الطالق للضرر ،إذا كان فيه إنصاف هلا،
امَرَأ ٌة َخ َ
اف ْت ِمن َب ْعِل َها ُن ُشوزًا َأ ْو ِإ ْعَراضًا
حيث قال اهلل تعاىلَ :
«وِإ ِن ْ
َ
ُ
ضَر ِ
الصْل ُح َخيرْ ٌ َوأ ْح ِ
ت
صْلحًا َو ُّ
َف َال ُج َنْا َح َعَل ْي ِه َما أن ُي ْ
صِل َحا َب ْي َن ُه َما ُ
َ
األ ُ
س ُّ
ون َخِبريًا.
الش َّح َوِإن تحُ ْ ِسُنوْا َو َت َّت ُقوْا َفِإ َّن اللهّ َ َك َ
با َت ْع َمُل َ
ان مِ َ
نف ُ
َ
ص ُت ْم َف َال تمَِ ُ
يعوْا أن َت ْع ِد ُلوْا َبينْ َ ِّ
يلوْا ُك َّل
َو َلن َت ْس َت ِط ُ
الن َساء َو َلْو َحَر ْ
ان َغ ُفورًا
المْ َ ْي ِل َف َت َذ ُر َ
صِل ُحوْا َو َت َّت ُقوْا َفِإ َّن اللهّ َ َك َ
وها َكالمْ ُ َعَّل َقِة َوِإن ُت ْ
ان اللهّ ُ َو ِ
اسعًا َح ِكيمًا»
س َع ِت ِه َو َك َ
َّر ِحيمًاَ .وِإن َي َت َفَّر َقا ُي ْغ ِن اللهّ ُ ُك ًّال ِّمن َ
(اآليات  )130-128سورة «النساء».
املواجهة
أما الدكتورة سهري الفيل ،وكيل كلية الدراسات اإلسالمية يف
جامعة األزهر فتقول« :التعدد يف اإلسالم مشروط بالعدل ،وطاملا
أن من صفاته الكيد واالنتقام ،فمن حق الزوجة رفع أمرها إىل
القاضي الشرعي ليدرس حالتها ونفسية زوجها ،وحياول أن يعاجل
األمر أو ً
ال باحلسنى ،فإن مل تنفع مع الزوج الكياد فله أن يعاقبه
ومينعه من التعدد ملنع الضرر عن الزوجة األوىل طاملا أنها صاحبة
حق استطاعت إثبات مظلمتها».
الكياد
وأشارت الدكتورة سهري إىل ضرورة مواجهة هذا الزوج
َّ
بالرفق واللني ،وإثبات اخلطأ يف تفكريه من طريق العقالء واحلكماء
من أقاربه وأصدقائه ،جلعله يرتاجع عن فكره يف التعدد للكيد
واالنتقام ،فهو أفضل طريق للمواجهة قبل اللجوء إىل القضاء مما
يزيد العداوة والعناد الذي يولد الكفر -كما يقولون يف املثل
العامي.
وطالبت الدكتورة سهري بالرفق يف معاجلة هذه املشكلة ،تنفيذًا
ّ
ّ
وسلم)« :إن
(صلى اهلل عليه
ملا جاء يف الشرع ،حيث قال النيب
ّ
(صلى اهلل عليه
اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كله» ،وقوله
ّ
وسلم) أيضًا« :إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال ينزع من
شيء إال شانه» ،وأن خيلص املصلحون بني الزوجني النية هلل،
حتى َّ
ش َق َ
«وِإ ْن ِخ ْف ُت ْم ِ
اق َب ْي ِن ِه َما
يوفق بينهما كما قال اهلل تعاىلَ :
َ
َ
صلاَ ًحا ُي َو ِّف ِق هَّ ُ
الل
َف ْاب َع ُثوا َح َك ًما ِم ْن أ ْهِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ ْهِل َها ِإ ْن ُيِر َ
يدا ِإ ْ
َب ْي َن ُه َما ِإ َّن هَّ َ
ريا» (اآلية  )35سورة «النساء».
الل َك َ
ان َعِل ً
يما َخِب ً
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من هنا وهناك

شاب يتربع خلطيبته بكليته يف
أغرب جرمية بسبب الفالنتني :ماذا لبست وزيرة السعادة
يوم احلب..
طالبة تنهي حياتها لبخل حبيبها خالل أدائها اليمني؟

قرر مواطن كندي أن يتربع بكليته من أجل خطيبته ،كهدية هلا يف
يوم احلب.
واشارت شبكة «أي بي سي نيوز» األمريكية إىل أن الصبية إيرين
توليفسون قالت عقب حصوهلا على تلك اهلدية الغالية اليت أنقذت
حياتها« :حقًا ،هذا فصل جديد من احلياة حصلت عليه من قبل
خطييب ،هذا األمر ال يصدق».
وبدأ العاشقان يتواعدان قبل عامني ،ويقول كريستيان ويلينبورج:
«يف اللقاء الثالث أو الرابع بيننا ،سألتين هل هناك أي شيء ال
أعرفه عنك ،فقلت هلا إنين أخاف من العناكب بشدة ،عندها اعرتفت
لي أنها حباجة إىل كلية».
وولدت توليفسون بكلية واحدة ،واليت أصيبت أيضا بالفشل
الكلوي ،ما جعلها حتتاج إىل غسيل كلى تسع ساعات يف كل
ليلة.
وكان والدها على استعداد للتربع بالكلى هلا ،لكنه تويف متأثرًا
مبرض السرطان.
وعندما عرف األستاذ اجلامعي كريستيان ويلينبورج بأمر خطيبته،
قام سرًا جبميع الفحوصات الطبية ،وكل ما أقلق احملب أال تكون
الكلية متوافقة ،ويقول« :التقيت مع أحد األطباء الذي أكد لي
وجود تطابق كامل ،وهي حالة نادرة».
وأجريت اجلراحة بنجاح ،حيث يتعافى اخلطيبان بشكل جيد ،وخيططان
حلفل زفافهما ومستقبلهما.

خمترب عسكري يطهو بيتزا
صاحلة لـ 3سنوات!

أنهت فتاة تبلغ من العمر  15سنة حياتها  ،بعد أن قفزت من شرفة
شقتها بالطابق الـ 12مبنطقة املرج بالقاهرة ،وذلك بسبب اكتشافها
خبل حبيبها فى عيد احلب.
حترر حمضر ،وانتقل املستتشار رامي مصطفى وكيل النائب العام
ملناظرة اجلثة.
وكشفت حتقيقات نيابة املرج برئاسة املستشار تامر العربي أن
الفتاة طالبة فى املرحلة اإلعدادية ،نشأت عالقة عاطفية بينها بني
طالب يكربها بـ  10سنوات ويدرس بكلية الطب ،وكان شقيق
صديقتها باملدرسة حيث كان يرتدد على املدرسة.
واكتشفت والدة الطالبة أنها على عالقة عاطفية بشقيق زميلتها فى
املدرسة ،فقررت نقلها إىل مدرسة مبصر اجلديدة ،إال أن العالقة
بني الفتاة والشاب استمرت ،وفى أحد االيام وافقت والدة الفتاة
على خطبتها من طالب الطب وطلبت منها مقابلته.

وعندما التقت الطالبة ووالدتها مع طالب الطب بأحد املوالت ،شعرت
االثنتان ببخله الشديد من تلك املقابلة ،حيث تهرب من دفع قيمة
الغداء واملشروبات ،وبعد تلك املقابلة شعرت الطالبة بصدمة كبرية
نتيجة اكتشاف خبل من كانت سوف ترتبط به.
ويف يوم الفالنتني كانت الفتاة متواجدة مع والدتها وجدتها بشقتها
فى املرج  ،وعندما تاكدت من خبل حبيبها الذي مل يقدم هلا أي
هدية ،توجهت اىل شرفة شقتها والقت بنفسها من الطابق الثانى

رجل يقاضي زوجته بسبب إهمال
تنظيف املنزل..
يف قصة أثارت الرأي العام االيطالي ،رفع مواطن دعوى غريبة من
نوعها على زوجته يتهمها بإهمال واجباتها يف االعتناء باملنزل وعدم
رغبتها يف تنظيفه وطهو الطعام.
وقال اإليطالي ،البالغ من العمر  45عاما ،بإنه اضطر لرمي مواد
غذائية اشرتاها وفسدت ألن زوجته مل تعرف كيف تطبخها.
وأشار موقع «روسيا اليوم» إىل أن قرار زوجته بطرده من غرفة
النوم ،كانت مثابة القشة اليت قصمت ظهر البعري.
وأكد انه اذا وافقت احملكمة على النظر يف دعوى الرجل ضد
زوجته ،فإن الزوجة البالغة من العمر  40عاما قد تواجه حكما بالسجن
ملدة تصل إىل  6سنوات.

يبدو أن اجليش األمريكي يعاني بسبب عدم احتواء طعامه املعلب
على قطع من البيتزا ،ما دفع خمترب عسكري إىل إجراء جتارب أمثرت
عن اخرتاع بيتزا تبقى صاحلة لألكل لثالث سنوات ،وبالتالي من
املمكن وضعها ضمن مونة القوات املسلحة.
وذكر موقع «تك إنسايدر» أن «اجليش األمريكي الذي يقوم بكل ما
بوسعه لتهيئة أفضل الظروف لعناصره ،سيوفر البيتزا ضمن قائمة
طعامه خالل العام .»2017
وقال خبري الطعام يف مركز «ناتيك العسكري للبحث والتطوير
واهلندسة» أوران أولكسيسك ،إن «اخرتاع البيتزا استمر مخس
سنوات ،وجاء بعد درس كامل ملا يرغب فيه اجلنود من طعام،
وكانت البيتزا بني أكثر األنواع طلبًا».
وأوضح املوقع ان حتضري بيتزا تبقى صاحلة لسنوات يف درجة
حرارة مرتفعة ،كان حتديًا للجان البحوث يف اجليش ،خصوصًا أن
مكوناتها حتتاج إىل املاء بكثرة ،األمر الذي يزيد من احتمال ارتفاع
نسبة الرطوبة وبالتالي العفن.
وبي أولكسيسك أن حتضري هذا النوع من املعجنات اإليطالية
نّ
يتطلب «استخدام تكنولوجيا خاصة تتحكم يف خصائص الطعام
لوقف نشاط البكترييا» ،مشريًا إىل أن طعمها سيكون شبيهًا
بالبيتزا الطازجة.
وأضاف أن «االختالف الوحيد يف طعم البيتزا اجلديدة موجود
يف الصلصة ،إذ نزيد من درجة محوضتها لنطيل عمرها ...وعند
التغليف نضع كل قطعة على حدة ،ونتحكم يف املاء واألوكسجني
داخل كل مغلف».
ويذكر أن املواد
وأوضح أنه بإمكان اجلندي تناوهلا باردة أو ساخنةُ .
الغذائية اجلاهزة لألكل يف اجليش األمريكي تأتي مع مواد قادرة
على تدفئة الطعام عند دجمها باملاء.

«قصة الفراولة» تتسبب بطالق
عريسني يف املدينة
يف قصة غريبة ،انتهت حياة عريسني يف املدينة املنورة كانا على
وشك دخول بيت الزوجية معًا بسبب «تسرحية الفراولة».
ً
قائلة:
ويف تفاصيل الواقعة اليت روتها صاحبة إحدى املشاغل
«حضرت فتاة يف العقد الثاني من العمر وطلبت تسرحية شعر
مشهورة هي تسرحية الفراولة».
وأكدت أنها تريد التخلص من شعرها الطويل والذي تعاني منه
بسبب االهتمام الدائم والعناية الطويلة به ،ورغم حماوالت صاحبة
ً
مقرتحة عليها أن تعيد
الصالون إقناع الفتاة لترتاجع عن قرارها
تفكريها أو تقوم باستشارة والدتها وأخواتها قبل أخذ هذه اخلطوة
أن الفتاة أصرت على رأيها ،ووقع االختيار على تسرحية
إال ّ
الفراولة.
حينها قالت صاحبة الصالون« :عندما نفذت رغبتها ،وختلصت من
شعرها الطويل ،اتصلت بعريسها ووضعت اجلوال على السماعة
إن معاناتها مع شعرها الطويل قد
اخلارجية «اإلسبيكر» ،وقالت لهّ :
حاليا ،ومل يصدق قوهلا ،وحينها استحلفها
انتهت ،وأنها ارتاحت
ًّ
ً
قائلة «واهلل العظيم قصيته» ،فقال هلا :ضعي شعرك
باهلل ردت
ِ
ألن حلمي يف عروسي أن
يف كيس بالستيك للذكرى،
وأنت طالق؛ ّ
تكون ذات شعر طويل» .حبسب عكاظ
لتنهي الفتاة بذلك حياتها الزوجية بيديها بعد أن كانت على
أن حلم العريس قد تبدد بعد
مشارف الزواج الذي ختطط له إال ّ
ختلص عروسه من شعرها .

أدت وزيرة السعادة اإلماراتية ،مساء األحد ،اليمني الدستورية،
وظهرت وهي تلبس قالدة عليها كلمة « »Happyباللغة
اإلجنليزية.
وتداولت مواقع التواصل االجتماعي صورًا للوزيرة عهود الرومي
( 32عامًا) وهي تؤدي اليمني الدستورية ضمن وزراء حكومة دولة
اإلمارات اجلدد ،أمام نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء
حاكم دبي ،الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم ،وولي عهد أبوظيب
الشيخ حممد بن زايد آل نهيان.
وكان الشيخ حممد بن راشد أعلن ،االثنني املاضي ،عرب حسابه
الرمسي على تويرت ،عن منصب جديد يف احلكومة ،هو «وزير دولة
للسعادة».
ومهمة «وزير السعادة» األساسية ،كما جاء يف تغريدة للشيخ،
هي مواءمة مجيع خطط الدولة وبراجمها وسياساتها لتحقيق سعادة
اجملتمع اإلماراتي.
كما تضمن التعديل احلكومي اجلديد تعيني لبنى بنت خالد القامسي
وزيرة دولة للتسامح ،واليت كانت أول امرأة تفتح باب تقلد
النساء للمناصب الوزارية سنة  ،2004فيما نصبت ابنة الـ 22ربيعًا
مشا املزروعي كوزيرة دولة لشؤون الشباب لتكون أصغر وزيرة يف
اإلمارات.
من هي أول وزيرة للسعادة يف العامل؟
تعد عهود الرومي أول شخصية عربية اختريت أخريًا لعضوية جملس
ريادة األعمال العاملي التابع ملؤسسة األمم املتحدة لتكون ،كما أنها
عضو جمموعة القيادات الشابة العاملية التابعة للمنتدى االقتصادي
العاملي «دافوس» منذ عام  ،2012وعضو جملس أمناء مؤسسة
متحف املستقبل .وتشغل منصب املدير العام ملكتب رئاسة جملس
الوزراء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
حتمل عهود الرومي شهادة املاجستري التنفيذي يف إدارة األعمال
من جامعة الشارقة ،ودرجة البكالوريوس يف االقتصاد من كلية
اإلدارة واالقتصاد من جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كما أنها
خرجية برنامج حممد بن راشد إلعداد القادة.
حيث تشرف عهود الرومي على تنسيق وتنفيذ العديد من املشاريع
واملبادرات االسرتاتيجية على مستوى دولة االمارات ،منها رؤية
اإلمارات  ،2021واألجندة الوطنية ،واسرتاتيجية حكومة اإلمارات،
واالسرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،والقمة احلكومية ،ومركز حممد
بن راشد لالبتكار احلكومي ونظام إدارة األداء احلكومي «أداء»،
وبرنامج الشيخ خليفة للتميز احلكومي ،وجائزة حممد بن راشد
لألداء احلكومي املتميز ،وبرنامج قيادات حكومة اإلمارات ،وبرنامج
اإلمارات للخدمة احلكومية املتميزة ،ونظام النجوم العاملي لتصنيف
اخلدمات ،وجائزة أفضل خدمة حكومية عرب اهلاتف احملمول ،وجملس
حممد بن راشد للسياسات.
ولدى الرومي خربة واسعة يف جماالت االقتصاد والتطوير احلكومي
واإلدارة ،إضافة إىل جماالت السياسات واالسرتاتيجيات واالبتكار
احلكومي ،وقيادة املبادرات واملشاريع احلكومية االسرتاتيجية.
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تكنولوجيا

 25ميزة خمفية يف هواتف «آيفون»
متتلك هواتف «آيفون» العديد من امليزات واحليل املخفية ،وفيما
يلي نستعرض  25ميزة خمفية ميكن للمستخدمني استعماهلا
لتسهيل جتربة االستخدام:
إعادة االتصال
ميكن عن طريق تطبيق اهلاتف الضغط على زر االتصال األخضر
عرب شاشة لوحة املفاتيح للقيام بإظهار آخر رقم مت االتصال
به.
مسح ذاكرة التخزين املؤقت
ميكن للمستخدم حتسني عمل هاتف «آيفون» وجعله يعمل بشكل
أسرع عن طريق التخلص من ذاكرة التخزين املؤقت للعديد من
تطبيقات آبل وذلك عن طريق التوجه إىل املتجر أو البودكاست
أو املوسيقى أو مركز األلعاب وتطبيقات اهلاتف والضغط على
أي عالمة تبويب موجودة يف اجلزء السفلي من الشاشة  10مرات
على التوالي.
تسريع عمل ميزة TouchID
ميكن تسريع عمل ميزة هوية تعريف اللمس بشكل أكرب من
السابق عن طريق القيام حبفظ نفس البصمة عدة مرات وبطرق
إدخال خمتلفة ،ويعترب هذا األمر مفيدا خصوصًا هلواتف «آيفون»
األقدم مثل «آيفون « 6و»آيفون  5إس».
التحويل عن طريق Spotlight
ميكن ملستخدمي هواتف «آيفون» احلصول على نتائج حتويل
سريعة عن طريق فتح  Spotlightوكتابة أي حتويل يريدونه من
قبيل « »euros in GBP 20ليحصل على نتائج التحويل على
الفور.
 Spotlightللرياضيات
ميكن استخدام  Spotlightحلل املسائل احلسابية بشكل سريع
وبدون احلاجة لفتح تطبيق احلاسبة وذلك عن طريق السحب
لألسفل لفتح  Spotlightوالقيام بكتابة املسائل للحصول على
نتائج فورية.
حذف األرقام من احلاسبة
ميكن للمستخدم حذف خانة واحدة من األرقام ضمن تطبيق
احلاسبة ،وذلك بالتمرير السريع لليسار أو اليمني على الشاشة
مكان تواجد الرقم اخلاطئ الذي يرغب املستخدم حبذفه.
مسح ذاكرة الوصول العشوائي
ميكن مسح ذاكرة الوصول العشوائي وجعل اهلاتف يعمل بشكل
أسرع عرب الضغط بشكل مستمر على زر الطاقة حتى تظهر
عبارة « »Slide to power offومن ثم ترك الزر والضغط على
زر القائمة الرئيسي حتى تظهر شاشة فارغة وتعود الشاشة
الرئيسية للظهور.
وضعية التصوير املستمر

ميكن استخدام ميزة اللمس ثالثي األبعاد للرسم ضمن تطبيق
املالحظات ،حيث تستجيب املمحاة وأدوات الرسم حلساسية
الضغط.
إغالق تطبيقات متعددة يف وقت واحد
ميكن للمستخدم القيام بإغالق عدة تطبيقات معًا وذلك عن طريق
النقر املزدوج على زر القائمة الرئيسي لفتح مبدل التطبيقات
وميكن استخدام اصبعني أو ثالثة لسحب التطبيقات وإغالقها
عرب متريرة واحدة.
عرض نسخة سطح املكتب من املوقع
ميكن للمستخدم الطلب من متصفح سفاري عرض نسخة سطح
املكتب من موقع الويب الذي يتصفحه وذلك عن طريق الضغط
بشكل مستمر على زر إعادة التحميل يف شريط العنوان.
إظهار عالمات التبويب املفتوحة أخريًا
ميكن للمستخدم الوصول إىل عالمات التبويب اليت قام بزيارتها
أخريًا عن طريق الضغط بشكل مستمر على رمز  +ضمن تبويب
العرض الدائري يف متصفح سفاري لتظهر شاشة تسرد كل
عالمات التبويب اليت مت زيارتها أخريًا.
نظرة خاطفة على عالمات التبويب
تسمح تقنية اللمس ثالثي األبعاد بإلقاء نظرة خاطفة على
التبويبات اليت يرغب املستخدم بأخذ فكرة عنها بدون فتحها عرب
تبويب العرض الدائري ضمن متصفح سفاري.
نظرة خاطفة على العناوين

ميكن الوصول إىل وضعية التصوير املستمر عن طريق الضغط
املستمر على زر الكامريا لتشغيل وضعية التصوير  Burstواليت
تسمح للمستخدم بتصوير  10صور يف الثانية.

تسمح تقنية اللمس ثالثي األبعاد بإلقاء نظرة خاطفة على عناوين
مواقع الويب قبل فتحها.

التصوير عن بعد

حترير التذكري

ميكن استخدم زر رفع مستوى الصوت أو خفضه املوجود على
مساعات الرأس اللتقاط صورة عرب تطبيق الكامريا.

ميكن استخدام تقنية اللمس ثالثي األبعاد لتعديل الوقت أو
إضافة موقع ضمن تطبيق التذكري.

إيقاف ضوء الفالش

عرض رسائل الربيد اإللكرتوني الغري مقروءة فقط

ميكن إيقاف ضوء الفالش بدون احلاجة إىل العديد من اخلطوات
وذلك عن طريق التمرير لألعلى على أيقونة الكامريا ضمن شاشة
القفل ليتم إيقاف ضوء الفالش.

ميكن للمستخدم مشاهدة رسائل الربيد اإللكرتوني الغري مقروءة
فقط وذلك عن طريق النقر على رابط صناديق الربيد يف الزاوية
اليمنى العليا من تطبيق الربيد ،ومن ثم الضغط على حترير
ومن ثم الضغط على الدائرة املوجودة جبانب خيار «مقروء»
للحصول على جملد جديد حيتوي على رسائل الربيد اإللكرتوني

اللمس ثالثي األبعاد أثناء الرسم

غري املقروءة فقط.
حفظ مسودة عن طريق متريرة واحدة
ميكن حفظ املسودة ضمن تطبيق الربيد وذلك عن طريق النقر
على سطر املوضوع والتمرير لإلسفل حنو اجلزء السفلي من
الشاشة حلفظ املسودة.
الرد السريع
ميكن للمستخدم الرد بشكل سريع عند ورود رسالة عرب iMessage
أو الرسائل القصرية وذلك عرب سحب التنبيه إىل األسفل للرد
بدون مغادرة املستخدم ملا يقوم به.
املستويات املخفية
ميكن الوصول إىل ميزة مستوى الفقاعة لقياس الزوايا ومستوى
التوزان عن طريق التمرير إىل اليسار ضمن تطبيق البوصلة
لفتح املستوى ومن ثم ضع اهلاتف بشكل مسطح مقابل األرض
ولتواجه شاشة اهلاتف األرض وذلك للكشف عن ميزة مستوى
الفقاعة «.»bubble level
نظرة خاطفة على الفنانني
ميكن إلقاء نظرة خاطفة على مجيع األعمال املوسيقية اليت يؤديها
فنان ما عن طريق اللمس ثالثي األبعاد على اسم الفنان ضمن
تطبيق املوسيقى.
إعادة متكني وضع الطاقة املنخفضة
يتم إيقاف وضع الطاقة املنخفضة عند قيام املستخدم بشحن
اجلهاز ويظهر على شاشة القفل تنبيه يفيد بتعطيل وضع الطاقة
املنخفضة وميكن إعادة متكينه مبجرد التمرير إىل اليسار على
التنبيه.
معرفة صاحب اهلاتف
ميكن توجيه السؤال التالي للمساعد الشخصي سريي «whose
 »?phone is thisليظهر لك معلومات مالك اهلاتف.
قابلية الوصول
تعترب هذه امليزة أحد أفضل ميزات هواتف آيفون اجلديدة حبيث
يسمح اللمس املزدوج وليس الضغط على زر الصفحة الرئيسي
بإزاحة الشاشة بأكملها إىل األسفل ،مما ميكن املستخدم من
الوصول إىل األعلى بدون استخدام اليد األخرى.
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تتـمات

اجلبري :القوات السعودية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املهمة وهذه هي املسؤولية» .وردًا على سؤال عما إذا كانت املهمة
قد متتد إلسقاط نظام األسد قال« :سيكون عمل هذه القوات إذا ما مت
إدخاهلا إىل سورية ضمن التحالف الدولي ،حماربة داعش ،ولن تكون
هناك عمليات انفرادية».
من جهتها ،ذكرت وكالة «تاس» الروسية لألنباء أن نائب وزير
اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال اخلميس إن موسكو تتوقع
تفسريًا من السعودية يف شأن خطط مشاركتها يف عملية «ملكافحة
اإلرهاب» ضد «داعش» يف سورية.
ورفض اجلبري بشدة أي دور لألسد يف املرحلة املقبلة .وقال إنه
«تسبب يف قتل أكثر من  300ألف من األبرياء وتشريد أكثر من 12
مليونًا من شعبه ،وتسبب يف تدمري بالده .ال مكان له يف تلك البالد.
هذا واضح .بشار األسد لن يكون له مستقبل يف سورية» .وتعليقًا
على قول األسد أخريًا أن هدفه استعادة السيطرة على كامل األراضي
السورية ،قال اجلبري« :بشار األسد قال أشياء كثرية منذ بداية األزمة
يف سوريةـ وكثري من األشياء اليت قاهلا ليست واقعية».
ونقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية عن فيتالي تشوركني سفري
روسيا لدى األمم املتحدة قوله إن على األسد اإلصغاء لنصيحة موسكو
حلل األزمة .وقال تشوركني إن التعليقات اليت أدىل بها األسد بأنه
يريد استعادة السيطرة على كامل األراضي السورية ال تتسق مع
املساعي الديبلوماسية الروسية حلل األزمة.
وكان اجلبري قال« :إذا أرادت إيران عالقات جيدة مع السعودية ،مثة
حاجة إىل أن تغري تصرفها يف املنطقة وتغري سياساتها» .وأضاف
أن بالده «ترغب يف أن تكون هلا أفضل العالقات مع إيران ،إال أن
هذه العالقات جيب أن تكون مبنية على مبادئ حسن اجلوار ومبدأ
عدم التدخل» يف شؤون دول مثل «لبنان وسورية والعراق والبحرين
واليمن».
يف دمشق ،قال املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا« :فكرة إسقاط
مساعدات من اجلو يف دير الزور أصبحت مقرتحًا متماسكًا للغاية ونريد
البناء عليها ...ليس فقط هناك ...بل حتى يف شرق حلب بل وحتى
يف داريا ويف الغوطة الشرقية وأماكن أخرى كثرية بينها كفريا
والفوعة حيث الناس يف حاجة ماسة للمساعدة» .وكان يان ايغالن
رئيس جمموعة العمل للشؤون اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة قال إن
املنظمة تعتزم تنفيذ أول عملية إسقاط من اجلو ملساعدة غذائية إىل
دير الزور اليت حياصرها «داعش».
وطالبت جوان ليو رئيس منظمة «أطباء بال حدود» لـ «احلياة» ،بتشكيل
جلنة حتقيق مستقلة لتحديد اجلهة اليت قصفت «يف شكل مقصود»
مستشفى مدعومًا من املنظمة يف ريف إدلب مشال غربي سورية،
الفتة إىل أن املعلومات املتوافرة تشري إىل مسؤولية النظام السوري
وحلفائه .وأشارت إىل أن موضوع تسليم معطيات عن املستشفيات
املدعومة من «أطباء بالد حدود» إىل احلكومتني الروسية والسورية،
أمر خاضع للنقاش مع النشطاء على األرض.
يف نيويورك ،شدد بان على ضرورة حماسبة املسؤولني عن اجلرائم
الشنيعة املتواصلة حبق املدنيني واألهداف املدنية يف سورية .وقال
يف تقريره األول حول تطبيق قرار جملس األمن  ٢٢٥٤إن العمليات
اإلنسانية يف حلب «تعطلت منذ بداية مطلع شباط (فرباير) بسبب
تزايد القتال الربي والغارات اجلوية من جانب احلكومة السورية وروسيا
يف مشال احملافظة» كما أن القتال والغارات اجلوية «من احلكومة
السورية وحلفائها عطلت أعمال اإلغاثة يف مناطق أخرى على غرار ريف
دمشق ومحص ومحاة والالذقية ودرعا».
وقال إن الدول األعضاء يف «جمموعة الدعم الدولية لسورية» اتفقت
على تشكيل جلنة عمل خاصة بوقف األعمال القتالية الستئناف
احملادثات السياسية السورية السورية على أسس موثوق فيها ،داعيًا
إىل تفعيل هذه التعهدات .وشدد على أن احملادثات السياسية املقبلة
«جيب أن تركز على الدفع قدمًا يف حبث االنتقال السياسي بناء على
بيان جنيف من خالل التفاوض على إنشاء هيئة حكم انتقالية ،ووضع
جدول زمين ملراجعة الدستور خالل ستة أشهر» .وأكد بان أن إجراءات
بناء الثقة جيب أن تتضمن «احرتام احليثية السياسية للمشاركني يف
احملادثات السياسية السورية والتزام عدم إصدار مذكرات توقيف هلم
ولعائالتهم» .كما جيب أن تضمن «التعهد بالسماح بتحرك املدنيني
ورفع القيود عن وصول املساعدات ،وتبادل السجناء ،واالخنراط
يف التوصل إىل اتفاقات إلنهاء القصف العشوائي مبا فيه الرباميل
املتفجرة والقنابل العنقودية وقذائف اجلحيم واأللغام يف املناطق
املدنية.
وبالتزامن مع ذلك ،نقلت وكالة إنرتفاكس الروسية لألنباء عن نائب
وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو تأمل يف أن يتم
التوصل اىل اتفاقات وقف إطالق النار يف سورية اليوم اجلمعة ،يف
حني أكدت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) أنها أبلغت الروس
مبواقع «القوات اخلاصة» األمريكية داخل األراضي السورية لضمان
عدم استهدافها .وتساند هذه القوات وحدات كردية حتاول طرد
تنظيم «داعش» من ريف احلسكة ،وهي جنحت أمس االول يف قطع
طريق رئيسي إلمداد التنظيم بني احلدود العراقية ومدينة الرقة.
ميدانيًا ،نقلت «رويرتز» عن مصادر يف املعارضة إن ألفني على األقل
من عناصرها دخلوا مشال سورية عرب تركيا خالل األسبوع املاضي
لتعزيز مسلحني يتصدون هلجوم تشنه فصائل مسلحة يقودها أكراد
سوريون للسيطرة على جزء من ريف حلب على احلدود مع تركيا.
لكن املرصد السوري أكد دخول  500من عناصر املعارضة فقط إىل
ريف حلب بعد تسهيل تركيا انتقاهلم عرب أراضيها من حمافظة إدلب.

وقال «أبو عيسى» أحد قادة «اجلبهة الشامية» اليت تدير معرب باب
السالمة احلدودي لـ «رويرتز»« :مسحوا لنا بنقل كل عتادنا من أسلحة
خفيفة إىل ثقيلة  ...من قذائف ورامجات صواريخ حتى الدبابات».
وقال إن مقاتلي املعارضة الذين جرى نقلهم مل يكن بينهم مقاتلون
من «جبهة النصرة» املتشددة أو مجاعات جهادية أخرى.

العراق :اعدام  40داعشيا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احملكمة اجلنائية املركزية نظرت يف االدعاء على  47متهمًا باجلرمية
وقضت بإعدام  40منهم ثبت تورطهم مبا نسب إليهم ،وأفرجت عن
سبعة متهمني لعدم كفاية األدلة» .وأوضح أن «األحكام صدرت
بناء على املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب ،واحلكم قابل
ً
للتمييز».
ووقعت «جمزرة سبايكر» يف تكريت يف حزيران (يونيو)عام 2014
حني أسر مسلحون ينتمون اىل «داعش» مئات اجملندين يف القاعدة،
قرب املدينة ،ونفذوا فيهم عمليات إعدام مجاعية ،خصوصًا يف حميط
القصور الرئاسية .وقدر عدد الضحايا بأكثر من  1700جمند.
وقال بريقدار ان «أحد املتهمني اعرتف بأنه قاد قافلة من  9شاحنات
تقل جنودًا خمطوفني ،بأمر من داعش ،من مرأب بغداد يف تكريت
اىل قلب املدينة وان عجلته ظهرت يف التسجيل املصور الذي بثه
التنظيم» .وتابع ان «تغيب حمامي املتهمني عن اجللسة دفع احملكمة
اىل انتداب حمام توىل املرافعة عن املدانني الستكمال االجراءات.
وحضر ذوو الضحايا وتعالت أصواتهم داخل القاعة تأييدًا للحكم».
وشكلت قضية «سبايكر» ضغطًا على الوسط السياسي ،إذ استمرت
تظاهرت عائالت الضحايا شهورًا امام املنطقة اخلضراء ،وطالبت
مبحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.

البابا :ترامب ليس مسيحيا..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

التمهيدية االمريكية ان «شخصا يريد بناء جدران وليس جسورا ال يعد
مسيحيا».
من جهته ،اعترب املرشح اجلمهوري للرئاسة االمريكية امللياردير دونالد
ترامب تصرحيات البابا فرنسيس الذي اتهمه فيها بانه «ليس مسيحيا»
بسبب مواقفه احلادة من اهلجرة ،بانها «خمزية».
ّ
يشكك زعيم روحي يف اميان شخص ما ،هو
وقال ترامب يف بيان «ان
أمر خمز» مضيفًا «انا فخور كوني مسيحي وكرئيس لن أمسح بان يتم
استهداف املسيحية باستمرار او اضعافها».

بري :ال أحالف يف..

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قضية فشل خطة ترحيل النفايات الساعات اخلمس مببارزات كالمية
متمادية بدا مستغربا بالنسبة اىل بعض الوزراء ان رئيس الوزراء
متام سالم أفرط يف املرونة لرتكه املهرجان الكالمي يتمادى فيما
النتيجة بدت مبتوتة أساسًا بالعودة عن خيار ترحيل النفايات اىل
اعتماد املطامر ،وهو اخليار الذي مل يعد منه بد ولكن حبزم حاسم هذه
املرة من شأنه ان يشهر بأي فريق سياسي ال يسهله .واذ تناوب على
الكالم  22وزيرا من أصل  ،24علمت «النهار» ان ملف ترحيل النفايات
حد وصف مصادر وزارية ،اىل مرحلة النزع اليت تسبق
وصل ،على ّ
الوفاة أو قد تعين إمكان حصول تطور يف الساعات املقبلة تؤدي اىل
عودته اىل احلياة يف ضوء ما سريد من موسكو من جواب حاسم.
وحتدثت عن معطيات جديدة ستتضح هويتها اليوم ،مشرية اىل ان
الرئيس سالم ركز يف جلسة جملس الوزراء على» اللغط الذي رافق
امللف لكنه ال يلغي حقيقة أن الشركة الربيطانية اليت رست عليها مهمة
الرتحيل جدية لكنها ويا لالسف مل تتلق املستند املطلوب من روسيا
مما يشري اىل حلقة مفقودة يف املوضوع علما أن الدولة الروسية عرب
وزيري اخلارجية والبيئة والسفارة يف بريوت أبلغتنا عن االستعداد
ّ
الستقبال النفايات من لبنان.وإذا مل نتلق اجلواب غدًا (اليوم) سنعود
اىل حل املطامر» .وأفادت املصادر ان االجتاه الغالب يف جملس
الوزراء متثل يف العودة اىل حل املطامر .وأوضحت ان اللجنة الوزارية
اليت اعيدت اىل التفعيل ستجتمع برئاسة الرئيس سالم غدا السبت
وستحدد ما هي املطامر اليت سرتكز عليها :هل هي املطامر اليت
حددتها سابقا خطة وزير البيئة حممد املشنوق واليت تنطلق من مبدأ
شهيب وهي
املناطق؟ أم املطامر اليت حددتها خطة وزير الزراعة أكرم
ّ
سرار والناعمة والسلسلة الشرقية؟ وأضافت ان االتصاالت إنطلقت
امس من أجل توفري توافق سياسي على املطامر ،يف حني دعا وزير
العمل سجعان قزي اىل عدم إنتظار التوافق والذهاب اىل التنفيذ إلن
يتحمل تأجي ًال.
املوضوع مل يعد
ّ
وأبلغت مصادر وزارية «النهار» ان الرئيس سالم كان اقرتح يف بداية
اجللسة إرجاء البحث ودعوة اللجنة الوزارية املكلفة سابقًا معاجلة امللف
اىل إجتماع غدًا للبحث يف األمر ،إال أن الوزير بطرس حرب أبدى حتفظه
عن األمر معتربا أن اللجنة سبق هلا أن رفعت تقريرها إىل جملس الوزراء
ومتت مناقشته ووافقت اكثرية جملس الوزراء على التقرير املعتمد
الطمر الصحي وإطالق مناقصات احملارق احلديثة .ورأى أن املطلوب
اليوم هو أن تؤكد احلكومة موافقتها على التقرير وليتحمل اجلميع
مسؤولياتهم .ولفت يف كالم حرب مطالبته بإصدار القرار من جملس
الوزراء وتكليف اللجنة متابعة التنفيذ والطلب من اجليش والقوى
األمنية املؤازرة يف تنفيذه مع وجوب إختاذ تدابري يف حق الشركة اليت
ِ
مزورة
أوك َل إليها أمر الرتحيل وخصوصًا إذا تبينّ أن هناك مستندات ّ

 .كما لفت يف مداخلة للوزير جربان باسيل دعوته اىل اعتماد احملارق
وقال «ال ميكن حل موضوع يتعلق بهيبة الدولة ونرتك أمورًا أخرى مهمة
سد يف جبيل فيما تطلب مين أن أؤمن
عالقة دون حل .فال ميكن وقف ّ
لك مطمرًا يف جبيل».
وتكلم الوزير نهاد املشنوق فرأى ان املطروح هو العودة اىل قضية
املطامر يف ّ
ظل التوافق السياسي وتنفيذ القرار أو العودة اىل اجراء
املناقصات اليت اجهضت يف املاضي.
واقرتح الوزير اشرف ريفي ان يطرح املوضوع على هيئة احلوار ملعاجلته
سياسيًا .ورفض الوزير نبيل دو فريج العودة اىل مناقصات جديدة
ألن األمر يتطلب مخسة أو ستة أشهر واملطلوب أن يقرر جملس الوزراء
ما جيب فعله بالنفايات املنتشرة بني املنازل وعلى الطرق ،مالحظًا أن
جملس الوزراء ألغى املناقصة حتت وطأة الضغط وهو بذلك إرتكب
وأيد الوزير وائل أبو فاعو ما قام به الوزير اكرم شهيب وقال
خطأّ .
بـ»ال نقبل بالتشكيك يف نزاهتنا والكارثة الصحية تزداد وتتعاظم
على كل لبنان وستظهر النتائج بعد سنوات على مستوى التشوهات
واألمراض السرطانية» وطالب بإختاذ قرار سياسي «وإال فلنعلن أننا
دولة عاجزة فكفانا بهدلة».
يف غضون ذلك ،تتخذ احلركة السياسية النشيطة للرئيس سعد
احلريري يف اجتاه الدفع حنو احداث اخرتاق يف االزمة الرئاسية يف
جلسة  2آذار بعدا مهما يف ظل معطيات تشري اىل ان هذه احلركة ،وان
مل تضمن توفري النصاب ،للجلسة فهي آيلة حتمًا اىل احداث وقائع
سياسية جديدة يف املسار الرئاسي يصعب القفز فوقها ولو جتاهلها
ظاهريًا «حزب اهلل « حتى اآلن  .اذ ان الدعوات املتكررة اليت يطلقها
احلريري اىل نزول اجلميع اىل جملس النواب واالحتكام اىل االنتخاب
ايا يكن الفائز بدأت حتدث حتريكا قويا للمناخ الرئاسي ليس على
املستوى الداخلي فحسب بل أيضًا على املستوى الديبلوماسي .ورمبا
أمكن ادراج االجتماع الذي عقد أمس يف السرايا بني الرئيس سالم
والسفراء االوروبيني يف سياق الضغوط الغربية الجناز االستحقاق ،اذ
دعا السفراء اىل انتخاب رئيس للجمهورية «من دون مزيد من التأخري
وفقا الحكام الدستور» .وأكد احلريري أمس انه سيواصل الضغط
النهاء الفراغ قائال« :سنشارك يف كل اجللسات حتت سقف الدستور
والدميوقراطية ولريبح من يربح ولن نعطل «.
وقال رئيس جملس النواب نبيه بري أمام زواره انه «أول من طالب
النواب بالتوجه اىل جملس النواب وبالنزول اىل ساحة النجمة وانتخاب
رئيس اجلمهورية .وشددت على هذا االمر قبل احلديث واالعالن عن
ترشيح النائب سليمان فرجنيه ،وحتى هذه اللحظة ال تبدو املؤشرات
اجيابية ومتوقعة حتى موعد جلسة االنتخاب يف  2آذار املقبل رغم كل
املساعي اليت تبذل يف هذا الشأن».
وسئل عن حركة الرئيس احلريري وعودته اىل بريوت ،فأجاب« :وفر
الرئيس احلريري حراكًا سياسيًا يف البلد مع ضرورة احلاجة للتوصل
اىل التوافق».
وسئل هل احلركة الداخلية تعبد الطريق اىل لبننة االستحقاق الرئاسي
أم يبقى اسريًا للوضع يف املنطقة وتطوراته ،فأجاب« :ال حتسنن الظن
كثريُا باستقاللنا».
وعن احلديث يف االيام االخرية عن انضمامه اىل حلف رباعي يف وجه
العماد ميشال عون و»حزب اهلل « قال« :ال ثالثي وال رباعي وال غري
رباعي يف االستحقاق الرئاسي وال اصطفافات».

أوباما ضيفا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

موقع «تويرت» أمس االول وكتب« :الشهر املقبل سأزور كوبا ألحفز
تقدمنا واجلهود لتحسني حياة الكوبيني» .وأضاف أن الزيارة املقررة
يف  ٢١و ٢٢آذار وسرتافقه فيها السيدة األوىل ميشيل أوباما ووفد
رفيع من اإلدارة ،هي تتويج لتطبيع العالقة اليت استأنفتها إدارته
منذ  ١٤شهرًا .وقال أوباما «ال تزال لدينا خالفات يف الرأي مع
احلكومة الكوبية وسأحبثها بشكل مباشر ،فأمريكا تدافع دومًا عن
حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل» ،كما من املتوقع أن يلتقي فيها
مبمثلني للمجتمع املدني وسيبحث مسألة حقوق اإلنسان مع السلطات
الكوبية.
وأوضح البيت األبيض أن أوباما سيلتقي خالل الزيارة اليت تستغرق
يومني نظريه الكوبي راوول كاسرتو و «ناشطني من اجملتمع املدني
ورجال أعمال وكوبيني من خمتلف الفئات».
وتعود آخر زيارة لرئيس أمريكي اىل كوبا الواقعة على بعد  ٥٠٠كلم
من سواحل والية فلوريدا ،إىل العام  ،1928عندما زارها الرئيس
آنذاك كالفني كوليدج .وبتوجهه اىل هافانا يكون أوباما ،الذي سيرتك
منصبه يف أقل من عام ،أول رئيس تطأ قدماه األراضي الكوبية منذ
ثورة كاسرتو عام .1959
وبعد اإلعالن عن تقارب بني واشنطن وهافانا يف كانون األول
(ديسمرب) عام  2014وبوساطة من الكنيسة الكاثوليكية والبابا
فرنسيس ،استأنفت الدولتان العالقات الديبلوماسية فى متوز
(يوليو) عام  .2015وتوجه وزير اخلارجية جون كريي إىل هافانا إلعادة
فتح سفارة الواليات املتحدة ،كما أعيد فتح السفارة الكوبية يف
واشنطن.
وتعطي الزيارة أوباما حلظة مشابهة للرئيس الراحل ريتشارد نيكسون
بإعادة تطبيعه العالقات وزيارته الصني الشيوعية يف شباط (فرباير)
 .١٩٧٢كما تعكس تارخيية املرحلة عملية انتقال سياسي وديبلوماسي
واقتصادي يف الروابط الكوبية -األمريكية بعيدًا من إرث احلرب
الباردة ،ومتهيد لفك احلصار يف حال موافقة الكونغرس ،مكرسًا
عقيدة أوباما بإنهاء حالة العداء الدائم مع خصوم واشنطن مثل كوبا
وإيران والقيادة الشيوعية يف فييتنام.
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جــمال

أفضل النصائح ملاكياج ناجح يف السهرات!
ال شك يف أن ماكياج السهرات واملناسبات
الكبرية خيتلف عن ماكياج النهار .فما هي
األسرار والقواعد الواجب االلتزام بها للحصول
على ماكياج فاتن والفت لألنظار؟
نظرة خوخية وأظافر متناسقة
يعترب اللون اخلوخي أنيقًا جدًا وهو بديل ممتاز
للون األسود .إنه مناسب لكل ألوان العيون،
والسيما العيون الزرقاء.
إذا كنت حتبني املاكياج الناعم ،ابسطي الظالل
البيج الوردية على كل اجلفن العلوي .ارمسي
بعدها خطًا بقلم الكحل اخلوخي مبحاذاة األهداب،
ثم ّ
لوني
غلفي األهداب باملاسكارا اخلوخيةّ .
األظافر بطالء خوخي مع طبقة إضافية من الطالء
الشفاف للحصول على أظافر المعة.
وإذا كنت جريئة كفاية ،ابسطي الظالل اخلوخية
على شكل هالة فوق اجلفن العلوي ،مع إمكانية
زيادة كثافة اللون حسب الذوق .استعملي
قلم الكحل اخلوخي لرسم خط داخل العني .أما
األظافر فيمكن تلوينها بالطالء اخلوخي مع طبقة
إضافية من الطالء اللماع.
جربي:
 Le Vernis Rouge Noir 18من Chanel
 Rouge Edition Velvetمن Bourjois
نظرة جريئة وفم حيادي
ترغبني يف الرتكيز على مجال عينيك واختيار املاكياج القوي
هلما؟ إكتفي إذًا بلون حيادي لتغليف الشفتني كي ترتكز
األنظار على عينيك حصريًا.
ال شيء أفضل من الظالل الذهبية جلعل النظرة متأللئة وهادئة.
استعملي فرشاة صغرية ناعمة لتغليف كل اجلفن العلوي بظالل
بيج ممزوجة بالربق اللماع .وإذا كنت جريئة كفاية ،غلفي اجلفن
العلوي بظالل ذهبية ساطعة مشتملة على برق ذهيب .غلفي
ولوني أعلى الوجنتني
بعدها األهداب باملاسكارا السوداء،
ّ
بالبودرة الذهبية جلعل الطلة مشرقة وخمملية.
من جهة أخرى ،إذا أردت الكشف عن طلة جذابة ،استعملي
لونني خمتلفني من الذهيب .ابسطي أول لون من الذهيب على
كل اجلفن العلوي ،ثم وزعي اللون الذهيب اآلخر األكثر دكنة
على شكل مثلث يف الزاوية اخلارجية للعني .استعملي اآليالينر
األسود أو البين لرسم خط رفيع مبحاذاة األهداب ،ثم عززي هذا
اخلط خبط آخر مرسوم باآليالينر الذهيب.
ً
بالنسبة إىل الشفتني ،اكتفي بتغليفهما ببلسم ملون قليال،
وابتعدي متامًا عن أمحر الشفاه الساطع.
جربي:
 Rouge Dior Baumeمن Dior
Hypnose Palette Golden Black
 Eye and Brow Master 11 Ash Blondمن Giorgio Armani
 L'Absolu Rouge 350 Rose Incarnationمن Lancôme
ظالل سوداء وفم أمحر
متامًا مثل الفستان األسود أو بذلة السموكينغ ،ال شك يف أن
املاكياج األسود للعينني ساحر على الدوام  .نسقيه مع أمحر
شفاه باللون األمحر الساطع للكشف عن طلة جذابة بامتياز.
إذا كنت خجولة نوعًا ما ،ابسطي الظالل السوداء على اجلفن
املتحرك الذي جرى حتضريه أو ً
ال باملستحضر األساس .حددي
بعدها حميط األهداب بواسطة خط مرسوم بقلم الكحل األسود.
غلفي األهداب باملاسكارا جلعل النظرة كثيفة وعميقة .أما
الشفتان فيكفي تغليفهما بأمحر الشفاه األمحر اللون.
يف املقابل ،إذا كنت جريئة ،جربي األسود اللماع على اجلفنني.
ومديها حنو
ابسطي الظالل السوداء على كل اجلفن العلوي
ّ
الصدغ .غلفيها من ثم بطبقة من الظالل القشدية الفحمية
اللون .كما ميكنك جعل اجلفنني المعني قلي ًال باستعمال ملمع

لوني بعدها الفم بأمحر الشفاه القرمزي للحصول على
شفافّ .
طلة فائقة اجلاذبية.
جربي:
Givenchy Le Rouge Limited Edition No 320 in Rouge Glacé
Bobbi Brown Intense Pigment Liner in Midnight
 Highliner Blacquerمن Marc Jacobs
جفون زرقاء وأظافر سوداء
يعترب األزرق الداكن لونًا كالسيكيًا يتماشى مع كل ألوان
العيون .إنه أشبه باجلينز املمكن تنسيقه مع أي شيء.
إذا كنت حتبني الطلة الناعمة ،استعملي اآليالينر األزرق لرسم
خط مبحاذاة األهداب .غلفي بعدها األهداب باملاسكارا السوداء.
وبالنسبة إىل األظافر ،لونيها بالطالء األسود الداكن مع إمكانية
تغطية أطراف األظافر بطبقة من الطالء الشفاف املمزوج بالربق
اللماع.
يف املقابل ،إذا كنت جريئة ،غلفي اجلفن العلوي باألصباغ
الزرقاء الداكنة .صححي شكل الظالل بواسطة عود قطين مبلل
بالقليل من كريم األساس .رطيب من ثم هذه األصباغ بواسطة
فرشاة مبللة ،وضعي فوقها طبقة من الربق اللماع .حددي
شكل احلاجبني بهالم ملون .أما األظافر فيكفي تلوينها بالطالء
األسود احلالك.
جربي:
Urban Decay Spectrum Eyeshadow Palette
فم خمملي ونظرة متوهجة
نظرة متأللئة بشكل رزين وشفتان مغلفتان باللون األمحر
القرمزي الباهت .إنها الطلة األكثر سحرًا وجاذبية كل السهرات
واملناسبات.
إذا كنت خجولة وهادئة ،ربيت أمحر الشفاه الباهت على شفتيك
بواسطة طرف اإلصبع ،انطالقًا من وسط الشفتني .وبالنسبة
إىل العينني ،ابسطي الظالل البنية على كل اجلفن العلوي
وحددي حافة األهداب خبط آيالينر بين.
يف املقابل ،إذا كنت جريئة كفاية ،ابسطي أمحر الشفاه الباهت
مباشرة على شفتيك .أعيدي رسم حميط الشفتني بقلم له
لون مماثل للون أمحر الشفاه .ظللي اجلفنني بالظالل البيج أو
الذهبية ،وحددي حميط األهداب باآليالينر البين.
جربي:
 Customizable Palette 3 Pan Paletteمن Bobbi Brown
 Volume Glamour Push Up Mascara Brownمن Bourjois
 Le Rouge In Rouge Acajou Mo 318من .Givenchy

هل تتخلني عن املاء لتنظيف بشرتك؟
إذا مللت من اتباع روتني عنايتك ببشرتك التقليدي خبطواته
املتعددة واستهالكه للوقت بشكل كبري ،وتريدين إجياد بديل
يليب متطلبات حياتك العصرية بوتريتها السريعة ،فإن املياه
املنظفة  Micellar Waterهي األفضل لك .دللي بشرتك
بعناية حنونة شاملة باستخدامك هذه املستحضرات اليت
تعترب أحدث االبتكارات اجلمالية للعناية بالبشرة ،واملتوافرة
برتكيبة خفيفة وخالية من املواد الكيميائية والصابون .فلم
ال تستفيدين من منافعها اليوم؟
خالفًا للمنظفات األخرى ،فإن املاء املنظفة ال تشطف باملاء
بعد تنظيف البشرة واستعماهلا سهل جدًا ،فقط بللي قطعة
قطنية بالقليل منها ثم امسحي بها وجهك إلزالة ماكياجك
وكل الشوائب من على سطح بشرتك خبطوة واحدة سريعة
وفعالة .إنها مثالية لرتطيب البشرة وتلطيفها والتخلص من
ّ
كل تشنجاتها .تأتي املياه املنظفة برتكيبة طبيعية وخالية
من العطور ،وتكون عبارة عن مزيج الزيوت واملاء الذي
ينتج جزيئات منظفة تعرف باملذيالت  .Micellesوتتمتع هذه
املذيالت بصيغة لطيفة تعمل على تذويب جزيئات املاكياج
والغبار والرواسب والتلوث والتقاطها عن سطح البشرة
عملية من املنظفات
وإزالتها بشكل تام مما جيعلها أكثر
ّ
األخرى .هناك أنواع عديدة من هذه املياه املنظفة لتلبية كل
احتياجات البشرة كمحاربة عوامل التقدم يف السن والتلوث
واجلفاف .ومع أن معظم اختصاصيي اجللد يؤكدون أن
استعمال املاء ال يضر بالبشرة إال أنه بعد مسحها باملياه
املنظفة تكون مرتاحة ورطبة ونظيفة متامًا .فهل تستبدلني
املياه العادية باملياه املنظفة؟
حماربة عوامل التقدم يف السن
اختاري  Dior Instant Cleansing Waterخبالصة الزنبق
الصايف املقاومة للتجاعيد والفعالة إلعادة ملء اخلطوط
الرفيعة ،باإلضافة إىل تنظيف البشرة.
لرائحة مذهلة
احصلي على بشرة نقية مع املياه املنظفة Lancôme Eau
Micellaire Douceur Solution Demaquillante Express
 Visage, Yeux, Levresاملنعشة اليت تزيل فورًا األوساخ
والشوائب واملاكياج عن الوجه والشفتني والعينني يف
خطوة واحدة سهلة .إنها الوصفة السحرية اللطيفة والعابقة
بأريج حدائق الورد الفرنسي يف قصر فرساي.
املنشط
استعيين مبستحضر La Prairie Cellular Cleansing Water
 Face & Eyesاملرتف الذي يزيل كل آثار املاكياج فورا،
باإلضافة إىل تنشيط البشرة بفاعلية ملا حيتويه من مكونات
وفيتامينات ضرورية لتعزيز حيوية البشرة.
املضاد للتلوث
حيتوي Chanel Eau Douceur Cleansing Water Balance
 + Anti Polution Face and Eyesعلى مستخلصات شجرة
اخلزامى املعروفة خبصائصها املنقية اليت ّ
ختلص البشرة من
امللوثات والشوائب واملاكياج مبجرد مسحها ،باإلضافة إىل
احلرة.
محايتها من اجلذور
ّ
البشرة اجلافة
تقوم املاء املنظفة & Givenchy Skin Drink Cleansing
 Hydrating Micellar Waterبتنظيف البشرة وترطيبها بشكل
فعال كما لو أنك استعملت املرطب اليومي بفضل احتوائها
على مستخلص ورق الشاي األبيض الفعال يف ترطيب
البشرة وتلطيفها باإلضافة إىل غمرها برائحة منعشة.
للبشرة احلساسة
اختاري املاء املنظفة Sephora Triple Action Cleansing
 Waterإذا كانت بشرتك حساسة فهي تضم يف تركيبتها
مادة  +HydroSennامللطفة واليت ال تتسبب حبساسية
البشرة مما جيعلها مثالية لك.
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مـطبخ

كعكة بالكرميا والكرز

كعك بالتمر

مهلبية باملوز والقلوبات

احللويات والفاكهة

مدة التحضري  15دقيقة ،إضافة إىل وقت
التربيد
مدة الطهو  20دقيقة
الكمية تكفي  8أشخاص
 250غ دقيق ذاتي االرتفاخ
نصف ملعقة صغرية باكينغ باودر
 50غ زبدة باردة مقطعة إىل مكعبات
 50غ سكر
 150مل حليب زبدة ،مع كمية إضافية للدهن
ّ
معلب ،مصفى
 425غ كرز
 227غ كرميا متخثرة
سكر للرش
أنت حباجة إىل قالب تشيزكايك قطره  18سم
التحضري
حيمى الفرن لغاية  220درجة مئوية أو 425
درجة فهرنهايت .يدهن قالب التشيزكايك
بالزبدة ويبطن بورق البارمشان .ينخل الدقيق
والباكينغ باودر يف وعاء كبري .تضاف الزبدة
إىل الدقيق وختلط معه للحصول على فتات
ناعم.
يضاف السكر والكرز .تفتح فجوة يف الوسط
ويضاف حليب الزبدة .حيرك اخلليط مبنت سكني
حتى يتماسك ويصبح مثل العحينة الطرية.
توضع العجينة يف القالب احملضر وتدهن
بالكمية اإلضافية من حليب الزبدة وختبز يف
تشقر .ترتك الكعكة
الفرن ملدة  20دقيقة حتى
ّ
لتربد  5دقائق يف القالب ،ثم تنقل إىل مصبع
حديدي وترتك لتربد متامًا.
للتقديم ،جتفف حبات الكرز املعلبة بواسطة
احملارم الورقية للتخلص من أي قطر فائض.
تقطع الكعكة أفقيًا إىل نصفني .توزع نصف
كمية الكرميا املتخثرة فوق كل نصف ،مع
االبتعاد مسافة  1سم عن احلافة .يوضع القسم
السفلي من الكعكة يف طبق التقديم وتوزع
فوقه حبات الكرز قبل تغطيتها بالنصف الثاني
من الكعكة .حتفظ الكعكة احملشوة يف الثالجة
ملدة ساعة كاملة حتى جتمد الكرميا .يرش عليها
السكر وتقدم.
يف احلصة  423وحدة حرارية 24 ،غ دهون (15
غ دهون مشبعة) 41 ،غ كربوهيدرات.

الكمية تكفي  6أشخاص
 3أكواب من الدقيق املتعدد االستعماالت
نصف كوب من املاء
نصف كوب من الزبدة املذوبة
نصف كوب من الزيت النباتي
 1.5ملعقة صغرية من الباكينغ باودر
ملعقة طعام من السكر
ملعقة صغرية من احمللب
صفار بيضة أو بيضتني وبذور مسسم
احلشوة
 250غ من التمر اخلالي من النوى واملطحون
ملعقتا طعام من الزبدة يف حرارة الغرفة
التحضري
خيلط السكر مع املاء حتى يذوب.
خيلط الدقيق مع املاء ،والسكر املذوب ،والزيت،
والزبدة املذوبة ،واحمللب ،والباكينغ باودر
للحصول على عجينة متوسطة الليونة.
خيلط التمر اخلالي من النوى مع الزبدة ويقرص
على شكل لفافات صغرية.
تقسم العجينة إىل قطع صغرية ،وتوضع لفافة
واحدة من حشوة التمر داخل كل قطعة عجني،
ثم يلف العجني فوق احلشوة ويربم للحصول على
شكل كعكة دائرية.
تصف أقراص الكعك احملضرة يف صينية خبز
غري الصقة وتدهن بصفار البيض ثم ترش عليها
بذور السمسم.
ختبز الصينية على املصبع الوسطي يف فرن
حرارته  350درجة فهرنهايت حتى تصبح ذهبية
اللون.
خترج الصينية من الفرن وترتك لتربد متامًا.

تارت البندق والـكاراميل
مدة التحضري  25دقيقة ،إضافة إىل وقت
التربيد
مدة الطهو  30دقيقة
الكمية تكفي  10أشخاص
 150غ سكر
 75غ زبدة مملحة
 50غ قطر سكر
 150مل كرميا خمفوقة
بيضة واحدة مع صفار بيضة إضافية ،خمفوقان
معًا
عجينة تارت جاهزة خمبوزة قطرها  22سم
 100غ بندق حممص ومفروم خشنًا
حيمص البندق عرب قليه يف مقالة جافة
ّ
التحضري
حيمى الفرن لغاية  180درجة مئوية أو  350درجة
فهرنهايت .يذوب السكر مع الزبدة والقطر يف

املكونات
 3إىل  4موزات أو حبات مانغا
 3أكواب حليب مع  5مالعق طعام سكر
 5مالعق طعام من دقيق الذرة
كوب من القشدة
نصف كوب من الفستق احلليب املطحون ولوز
وصنوبر مقلي
ملعقتا طعام من ماء الزهر
عسل للتقديم
يوضع احلليب يف قدر ويضاف إليه السكر وخيلط
معه حتى يذوب السكر.
يذوب دقيق الذرة يف نصف كوب من احلليب
البارد يف وعاء منفصل.
حني يبدأ احلليب بالغليان ،يضاف إليه دقيق
الذرة املذوب ثم يضاف ماء الزهر وحيرك اخلليط
بشريط معدني حتى يتكثف.
ترفع القدر عن النار ويسكب حمتواها يف طبق
تقديم.
مباشرة قبل التقديم ،يزين الطبق بشرائح املوز
أو املانغا ،والقشدة ،واللوز والصنوبر املقلي
والفستق احلليب املطحون.
قدر ليصبح اخلليط خاليًا من احلبيبات .يرتك على
النار حتى يغلي ملدة دقيقتني ،مع التحريك.
يضاف  100مل من الكرميا ويتابع الغلي ،مع
التحريك ،ملدة  4دقائق .تضاف بقية الكرميا
ويرتك اخلليط ليغلي جمددًا ،ثم يرتك ليربد ملدة
 15دقيقة.
خيفق البيض ويسكب يف عجينة التارت املخبوزة.
ختبز التارت يف الفرن ملدة  10دقائق حتى تتكون
قشرة رقيقة على سطحها .يرش البندق املفروم
ويتابع اخلبز ملدة  15إىل  18دقيقة حتى جتمد
التارت ،وإمنا تبقى طرية قلي ًال .ترتك التارت
لتربد ملدة  20دقيقة قبل التقديم .تقدم مع
الكرميا املخفوقة أو الكرميا الطازجة.
يف احلصة الواحدة  394وحدة حرارية 27 ،غ دهون
( 12غ دهون مشبعة) 34 ،غ كربوهيدرات
للتجميد
ميكن حفظ هذه التارت يف قسم التجليد من
يذوب الثلج عنها عرب
الثالجة لغاية شهر كامل.
ّ
وضعها يف الثالجة.

* 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

العدس األخضر باجلزر
واملرميية

مل أكن يومًا من حميب عشبة املرميية يف طفوليت،
إال ّ
أنه ومع مرور الوقت بدأت اكتشاف فوائد
هذه النبتة اجلميلة ،حتى أصبحت املرميية من
أكثر النباتات احملببة إىل قليب ،ليس فقط لروعة
طعمها وغنى نكهتها ،وإمنا ملا حتمله من حنني
أصبحت أحب
اىل دفء املنزل والعائلة .وكم
ُ
طعمها املر والقوي لدى شرب الشاي أو تناول
الطعام املحُ ضر بها.
تعلمت حتضري العدس األخضر باجلزر واملرميية
منذ حواىل عامني ،وأجريت بعض التعديالت على
هذا الطبق كإضافة البندورة والليمون .ومنذ
ذلك احلني وأنا أحرص على حتضريها ،فهي
لذيذة ُ
وتشكل وجبة نباتية صحية لغناها بعنصري
احلديد والربوتني .وقد تبدو وصفة العدس
األخضر باجلزر واملرميية بسيطة للوهلة األوىل ،إال
أن غناها باملكونات والنكهات املتداخلة ،يتطلب
وقتًا إضافيًا إلعدادها.
الوصفة:
املكونات
كوب واحد من العدس األخضر
 ٤مالعق طعام من زيت الزيتون
بصلة متوسطة احلجمُ ،مقطعة إىل نصفني
ثم إىل شرائح رفيعة
ومن ّ
 ٣ - ٢فصوص ثوم مفرومة
ملعقة صغرية من الكزبرة الناعمة
بضع أوراق من املرميية اخلضراء
ملعقتا طعام من السكر البين
 ٣حبات جزر كبرية ومقطعة
حبتا بندورة مفرومتان بشكل ناعم
ّ
عصري ليمونة واحدة
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
طريقة التحضري:
وي ّ
صفى .وعلى نار متوسطة
ُيغسل العدس ُ
ويضاف اليها العدس
احلجم
متوسطة
توضع قدر
ُ
ويغمر من ثم باملاء .ما إن يبدأ املاء بالغليان،
ُ
حتى نرتك العدس ينضج ملدة  ١٠دقائقُ .ترفع
وي ّ
ويرتك
صفى العدس من املاء ُ
القدر عن النار ُ
جانبًا.
على نار متوسطةُ ،يسخن زيت الزيتون يف مقالة
وت ّ
كبرية احلجمُ .تضاف إليه شرائح البصل ُ
قلب
ويضاف من ثم
حلواىل دقيقتني .تخُ فض احلرارة ُ
كل من الثوم والكزبرة واملرميية والسكر واجلزر.
ُيقلب اخلليط لبضع دقائق قبل إضافة العدس
مع االستمرار يف التحريك ،وإضافة كوب من
املاء وكمية البندورة املفرومة ومتابعة عملية
الطهو حلواىل  ٢٠ - ١٥دقيقة.
ُيرفع القدر عن النار ما إن ينضج العدس.
ويضاف إليه عصري الليمون وامللح والفلفل
ُ
حسب الذوق.
ُيزين طبق العدس بالقليل من أوراق املرميية
ويقدم ساخنًا (مع إمكانية تقدميه باردًا إذا شئتم
ُ
ذلك).
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Michaelia Cash comments suggests light
still burns inside Turnbull government for
GST rise
Scott Morrison looked to
have killed it, and most
thought Malcolm Turnbull
had put it down as well,
but it seems the GST is
a candle that just won’t
blow out.
Speaking on television
on Monday night, cabinet
minister Michaelia Cash
breathed fresh life into
the politically toxic tax
hike her colleagues, and
the public too, had assumed was now officially
off the agenda.
Defending the Turnbull
government’s fast atrophying reform muscle,
the Employment Minister from the party’s right
faction rejected the assertion that the government was “at sea” on tax
reform and other difficult
issues, instead explaining that it was having a
national
conversation
with the people for which
it was receiving “positive
feedback”.
“Well, you’ve taken the
GST off the table though,
not everything is on the
table,” pressed Sky News
veteran broadcaster, Helen Dalley.
“We haven’t taken it off
the table completely, not
at all,” responded Senator Cash.
The admission suggests
that in the inner sanctum
of the government, the
light still burns for the expanded consumption tax
that both Mr Turnbull and
Mr Morrison have publicly disowned, despite
the view it is the only way
in which to raise the revenue needed to reduce
income tax rates and perhaps even cut company
taxes.
Asked about the minister’s
GST comments, Mr Turnbull on Tuesday morning
stressed the government
“will not be taking a proposal to increase the GST
to the election”.
“I have no doubt people
will be talking about GST

for a long time. The work
we have done demonstrates that the so-called
GST tax mix switch does
not give you the economic dividend, the growth
dividend that would justify doing it.”
On Monday Mr Morrison
explained that the government was able to dismiss
the GST option because
it had “done the work” of
examining its benefits to
the economy.
But the opposition is
having none of the government’s latest prevarications, branding them
“wobbles” on Mr Turnbull’s part over tax reform.
“They say they want to
have tax reform, and the
only reform they can think
of is a 15 cent GST on
everything,” said Labor
leader Bill Shorten.
He described a bigger
GST as a “big fat zero for
the nation” and a “lazy
tax”.
“I cannot believe that after six months of talking,
and waffling, the federal
government is still contemplating a 15 per cent
GST,” he said.
“It is a divided government where you’ve got
ministers going in all
sorts of directions.”
Treasury modelling of
the growth impacts of the
modest income tax cuts
able to be funded by the
extra GST revenue, found
its impact on overall economic growth was positive, but only marginal.
Mr Morrison had been
enthusiastic nonetheless,
arguing within the government that “every inch”
of growth was worth pursuing.
The government however
eventually concluded that
the political costs of pursuing the hike, were far
greater than the tiny economic gains - described in
the jargon as the “growth
dividend”.
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Bob Carr calls for Australian im- Pyne staffer joins the fight for
migration to be cut by one-third Philip Ruddock’s seat of Berowra

John Bathgate, a former soldier
who will contest preselection
for Philip Ruddock’s seat of Berowra.

Bob Carr has spoken in Sydney today. Photo: David Porter

Former NSW Premier and
Australian Foreign Minister Bob Carr has called
for a Australia to consider
reducing its immigration
intake by up to one-third
before growing population density on the eastern coast changes the
Australian style of living.
“I think the Australian people, if asked,
would want immigration
slowed,” Mr Carr said at a
press conference in Sydney on Tuesday. “We’ve
got a third-world style
population growth rate.
“If you bring 100,000
people into the Sydney
basin every year, the
price of housing goes up
[...] people wonder why
their youngsters can’t get
houses in the big cities...
the answer is we are going for breakneck population growth.”
Australia’s population
was officially declared to
have hit 24 million people
shortly after midnight on
Tuesday, according to
the Australian Bureau of
Statistics.
About 190,000 people
will be admitted to the
country under Australia’s
managed migration program this financial year,
according to federal government statistics. About
70,000 were admitted in
1999-2000.
Mr Carr said Australia had
the highest rate of population growth of any developed country and that the

growth was undermining
policies by governments
to make housing more affordable and to improve
infrastructure. “It’s always never enough”.
“By the middle years of
this century we’re going
to have a huge concentration of the available land,”
he said. “We can go the
way of other cities so that
the basic unit of housing is a unit in a high-rise
tower, but I would rather
think a lot of Australians
would believe we’ve lost
something of ourselves.
“There comes a point …
at 50, million, 60 million,
70 million before the end
of the century where we
have to start thinking
again.”
Mr Carr said new immigration would invariably
be “crammed” on a “narrow coastal strip” in Australia’s east, despite the
fact the country is among
the least densely populated on Earth.
“There’s a case for pegging immigration back by
easily one-third, perhaps
even 50 per cent,” Mr
Carr said.
He said reducing overall
immigration was compatible with federal Labor’s
plans to increase Australia’s refugee intake.
Mr Carr said Australia’s
economy should focus
on export-led growth and
stop relying on an expansion in its domestic market.

An Afghanistan war veteran who now works for
Christopher Pyne is taking on the factional forces
of the NSW Liberal Party
for Philip Ruddock’s Sydney seat of Berowra.
John Bathgate, a former
adviser to Mr Ruddock,
is a surprise inclusion in
preselection for the blueribbon Liberal seat.
Factional players have
dismissed his challenge
as doomed, saying Julian
Leeser, considered Mr
Ruddock’s longtime heir
apparent, has the numbers locked up with the
backing of the left, centre
right and hard right factions.
“Party members in Berowra would not be able
to pick John Bathgate out
of a police line-up,” said
one senior Liberal.
Mr Bathgate will start at
a distinct disadvantage,
with 48 of the 120-odd
preselectors to be drawn
from the highly-factionalised Liberal state executive and state council.
Mr Leeser, a member
of the centre right who
worked for Mr Ruddock
during his time as Attorney-General, has been
building his profile in the
Liberal branches of Berowra and was rumoured
to have the numbers to
roll Mr Ruddock if the veteran Liberal did not step
aside this year.
Mr Ruddock announced
this month that he would
quit Parliament after 43
years to become Australia’s first special envoy
for human rights.

So far, he has not publicly endorsed a successor and Mr Bathgate will
be hoping to attract the
votes of preselectors who
would have backed Mr
Ruddock over Mr Leeser.
A source familiar with Mr
Bathgate said Mr Leeser’s numbers are “softer”
than his backers, including the state MP for Hornsby, Matt Kean, would
like to admit.
But a factional player
laughed off that suggestion. “He has no connection to the local area, no
connection to the local
branches and not much
connection with the NSW
Liberal Party. You don’t
just lob up and ask for
one of the safest seats in
the country,” the source
said.
Mr Bathgate, a NSW Liberal Party member of
eight years, was a parliamentary tactician for Mr
Pyne in his role as Leader
of the House since 2013
but more recently became a policy adviser on
innovation.
His father, Liam Bathgate,
was a one-time director
of the National Party and
went on to work for former
premier Barry O’Farrell as
his chief of staff.
Before working for Mr
Ruddock, John Bathgate
served two tours in Afghanistan for the Australian and British armies.
A fortnight ago, he began
renting a house in Hornsby, inside Berowra.
Mr Bathgate and Mr
Leeser were unable to
comment due to preselection rules that forbid
candidates talking to the
media.
Nominations for safe Liberal seats close at 5pm
on Friday.
As revealed by Fairfax
Media on Monday, Bronwyn Bishop is facing a
challenge by one of Tony
Abbott’s closest allies,
Walter Villatora, for her
seat of Mackellar.
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Medicare changes set for election battle- Tax breaks on rentals and super unfair to young
Tax breaks on investment are going to the fortunate Labor’s plan has been
ground, as ACTU pledges campaign
properties and superan- few,” he said.
criticised by the Austra-

Prime Minister Malcolm Turnbull and Health Minister Sussan Ley. Photo: Andrew
Meares

The ACTU has revealed it
will run a serious marginal seat campaign beginning immediately, involving doorknocking and a
targeted advertising and
social media blitz with
the twin aims of defeating
government moves to privatise Medicare payments
and of retaining bulk billing incentives for diagnostic services.
The campaign is a sign
of the ACTU’s intention
to play a strong grassroots role in the forthcoming federal election,
with unions hoping to use
their still extensive membership reach to “warn”
voters about the Coalition’s plans for trimming
Medicare.
Supporters will be sent
out to doornock voters in
a series of marginal seats
in the major swing areas
of Melbourne and Sydney.
Fuelling the campaign
is privately commissioned ReachTEL polling
that shows voters in 10
government-held marginal electorates across
Victoria and Queensland
are strongly opposed to
the recently announced
changes to cut the diagnostic subsidies to pathology companies.
Health Minister Sussan
Ley indicated last month
that the diagnostic changes would save the government $650 million over
four years.
A survey of 2497 voters
in four crucial seats in
Victoria - Corangamite, La
Trobe, Deakin, and Dunkley - found 69.7 per cent

of voters think the cut to
diagnostic incentive payments for services such
as pap-smears, X-rays,
and blood tests, is a bad
idea. Another 21.5 per
cent supported the cuts,
with 8.8 per cent saying
they were not sure.
In Queensland, the same
question was asked of
3561 voters in the seats
of Brisbane, Bonner, Petrie, Longman, Forde, and
Dickson. There the numbers were almost identical with 69.9 per cent opposed to the change, and
21.9 per cent in support.
Just over 8 per cent were
undecided.
“These are important,
sometimes
life-saving
medical tests, that we all
need, often regularly, during our life time and any
attempt to make it harder
for Australian people to
access them is not only
irresponsible, it’s also
potentially dangerous,”
said ACTU President Ged
Kearney.
“We are fighting the Americanisation of our health
system and will be holding community protests
around the nation. We are
hearing every day from
members of the community just how angry they are
at any attempt by government to take us down the
US-style path of health
care.
“Selling-off the Medicare
claims and payments system is the thin edge of the
wedge, opening the door
to privitisation of our public health system across
the board.

“Australians do not want
an American-style health
system. The Turnbull government is out-of-step
with Australian people if
it moves to privatise the
Medicare payment system,” Ms Kearney said.
The ACTU argues that
merely by entertaining the
idea, Prime Minister Malcolm Turnbull had shown
“he is prepared to favour
big corporations over the
health of hard-working
Australians”.
The campaign will use direct voter contact, local
broadcasting, and online
social media campaigning techniques to drive its
message into the community.
The federal government
has rejected the charge
it was undermining Medicare either through the
withdrawal of the diagnostic payments - which
it says go to large medical companies rather than
patients in any event - or
through the outsourcing
of the Medicare payments
system.
However there are fears
diabetics could be among
the worst hit if costs for
tests are passed on to
them as expected.
The fear is the extra impost could discourage
consultations, increasing
the risk of complications
including circulation problems and kidney disease.
Pap-smears are another
area of concern if women
delay or decide against
the tests. The Royal College of Pathologists of
Australasia has said pap
smears could cost women at least $30 upfront if
the cuts go ahead, but as
Fairfax Media reported on
the weekend, a spokesman for Ms Ley said patients would be “rightly
suspicious” of providers
claiming they will charge
patients $30 to make up
the losses from incentive
payments of just $3.40.

nuation are costing the
budget nearly $40 billion
a year with almost none
of the benefits going to
the under 30s, who remain locked out of the
game, according to new
research.
The result has been described as a “double hit”
on younger Australians,
who are being sold a myth
that the budget-busting
concession regime is in
place to help them get
ahead. Instead, it is overwhelmingly older, wealthier people who access
the breaks to buy and sell
properties and to park income at discounted tax
rates.
The findings come as
Labor pledges to introduce new restrictions on
the negative gearing of
rental investments, limiting the ability of landlords
to write-off interest payments against income for
new, rather than existing
homes in future. It would
be accompanied with a
halving of the current 50
per cent discount on capital gains tax when those
properties are sold.
The government has
slammed those proposals
variously as raising too
little money - projected
at around $600 million
in first 4 years - and as
seriously market distorting. Yet the government,
which recently retreated
from a higher GST, is also
considering changes to
negative gearing, which
could include a cap on
the amount of deduction
claimable, or on the number of properties able to
be negatively geared.
Opposition leader Bill
Shorten said Labor’s policy would apply only to
investment dwellings purchased after 2017, and
would recover some $32
billion over a decade.
“This proposal of ours
will cut the taxpayer-funded concessions, which

Exclusive analysis of
the costs and take-up of
negative gearing, the 50
per cent capital gains tax
discount, and superannuation tax concessions,
shows the combined revenue loss - or tax expenditure - will amount to some
$50 billion annually within
three years, although under 7 per cent of that benefit will flow to the under
30s.
The data-crunching has
been undertaken by the
National Centre for Social
and Economic Modelling
using its own database of
Australian households as
well as the latest information released by the Australian Tax Office.
It was commissioned by
the progressive think tank,
The Australia Institute.
Executive Director Ben
Oquist said the findings
showed conclusively that
keeping the current concession regime in place
is neither in the national
interest nor fair.
“In total, these concessions are worth more than
$37 billion, yet the young
receive only $2.4 billion of
their value,” he said.
“The capital gains tax
discount and negative
gearing are particularly
unfair for the young, with
the under 30s taking approximately 1 per cent of
the benefit of tax breaks
worth $7.7 billion a year
and climbing.
The NATSEM research
also shows that 73 per
cent of the benefits of the
capital gains tax discount,
flows to the top 10 per
cent of income earners.
All up, it says the under
30s share of the three
concessions combined is
just 6.4 per cent, whereas
those over 50 years of age
receive 53 per cent of the
benefits. That works out
to $2.4 billion versus $19
billion for those over 50 many of whom are already
well-off.

lian Council for Social Service for being too timid.
In its pre-budget submission released on Tuesday
ACOSS suggests removing the negative gearing
concession altogether.
It says deductions for
expenses related to investments in assets such
as property and shares
should should be limited
to income received from
those assets including
any capital gains. After
a year the change would
save $1 billion per year.
The special capital gains
tax concession for small
businesses would also be
removed, saving a further
$1 billion per year.
The submission suggests
simplifying the tax concessions for superannuation contributions so that
they phase out completely after $20,000 per annum. The 15 per cent tax
rate on super fund earnings would be extended
to all earnings including
those of retirees, phasing
in over five years, saving
$1.5 billion per year. The
saving would be redirected to spending on health
and aged care services.
The Private Health Insurance Rebate would be
abolished and half the
saving of $3.4 billion redirected to public hospitals,
community based services and preventive and
dental health.
Private trusts would be
taxed as companies, saving $1.5 billion per year.
Excessive amounts of
retained income within
those trusts would be
taxed at the top marginal
rate, saving $1 billion per
year.
Treasurer Scott Morrison
will address the National
Press Club on Wednesday, in a keenly awaited
speech in which he is expected to give more guidance on the government’s
thinking in the tax reform
debate.
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Coalition could clean up in Senate if vote reform deal is finalised

Prime Minister Malcolm Turnbull’s Coalition could be big winners from
Senate voting reforms. Photo: James Brickwood

Crossbench Senator Nick Xenophon would be a big winner under the
reforms, according to the analysis.

The Turnbull government
would seize a rare, absolute majority in the Senate if it finalises a deal on
voting reform and calls a
double-dissolution election, according to two
experts on the preference
system.
The Greens - who are negotiating with the Coalition to end “preference
harvesting” among minor parties - would likely
lose two of its current 10
senators if it agrees to
support reforms and both
houses of Parliament are
dissolved.
A review of voting data by
Graham Askey and Peter
Breen, veteran players in
minor party preference
negotiations, forecasts
the Coalition would win
40 Senate seats - a gain
of seven - while Labor
would remain anchored
at 25 under the proposed
changes being sought by
the government.
Nick Xenophon, who is
pushing to abolish the
group voting ticket - the
mechanism that allows
minor parties to transform a tiny primary vote
into seats in the Sen-

ate through preference
deals - would be the biggest winner, with two new
senators joining him in
Parliament, according to
their projections.
Overall, the Coalition
would have a two seat
majority and would not
have to negotiate with
any other parties. The
last time that happened,
the Howard government
passed the controversial
Workchoices laws before
being punted from office
in 2007.
Malcolm Turnbull’s retiring deputy Warren Truss
had advocated a snap
double dissolution election to clear out a problematic crossbench but
the Prime Minister has
given little sign that he is
considering anything other than going full term.
Mr Askey, who previously
negotiated preferences
for the HEMP Party but
has recently joined the
fledgling Renewable Energy Party, founded by Mr
Breen, said the Greens
had not properly considered the ramifications
of a double dissolution
once voting reforms are

Greens senator Lee Rhiannon says her party is committed to voting reform over “electoral advantage”. Photo: Christopher Chan

passed.
“They haven’t done their
due diligence. They are
walking into this with
their eyes wide shut,” he
said.
“I can’t see why Lee Rhiannon [who is leading
voting reform negotiations for the Greens] said
she would sign up to a
deal unless she is the Coalition’s Manchurian candidate.”
Mr Askey and Mr Breen’s
review forecasts the
Greens would lose one
of their two senators in
both Western Australia
and South Australia in a
double dissolution. That
would mean the loss of
either Scott Ludlam or
Rachel Siewert from WA
and either Sarah HansonYoung or Robert Simms
in SA, depending on who
gets first spot on the
Greens ticket.
Senator Rhiannon did not
dispute their findings but
said her party was committed to voting reform
over “electoral advantage”.
The Greens are due to
meet Mr Cormann again
next week amid gathering
speculation the government wants to have legislation introduced within
weeks.
“The Greens have had a
long-standing position in
favour of Senate voting
reform. In a democracy
the outcome of an election should reflect the will
of the voters. The current
system doesn’t do that,”

Senator Rhiannon said.
“Our work for Senate voting reform is not about
trying to secure any electoral advantage. We don’t
expect it to make much
difference to our results.
The end of the group voting ticket - most likely in
favour of allowing voters
to choose six preferences ‘above the line’ - would
likely wipe out the entire
existing crossbench with
the exception of Senator
Xenophon and lock out
minor parties into the future.
Mr Askey said 70 per
cent of micro parties are
currently right-leaning
and have generally taken
votes from the Coalition
rather than parties of the
left.
Once reforms are passed,
he said, the Turnbull government and future Coalition governments would
have the option of trimming the Greens back to
8 by calling a double dissolution.
“Under any system of
proportional preferential
voting the Greens will
always find it harder to
elect two senators at a
double dissolution than
to elect one at a normal
half Senate election,” Mr
Askey said.
The Greens generally
poll about 0.8 of a senate
quota in each state but
in a double dissolution
their second candidate is
left with 0.37 and unlikely
to get elected on preferences.

Mr Breen, who is a former
adviser to Ricky Muir,
met with Greens leader
Richard Di Natale in Melbourne a fortnight ago to
explain the potential negatives for the party.
Projected Senate composition in a double dissolution election
• NSW Coalition 7, ALP 4,
Greens 1
• Vic Coalition 6, ALP 4,

Greens 2
• Qld Coalition 7, ALP 4,
Greens 1
• WA Coalition 7, ALP 4,
Greens 1
• Tas Coalition 6, ALP 4,
Greens 2
• SA Coalition 5, ALP 3,
Greens 1, Xenophon 3
• ACT Coalition 1, ALP 1
• NT Coalition 1, ALP 1
• Total: Coalition 40, ALP
25, Greens 8, Xenophon 3

Stuart Robert repays entitlements for
trip to Townsville mine
Dumped Turnbull government frontbencher
Stuart Robert will repay
around $1600 he billed
taxpayers to attend the
opening of a mine owned
by a company in which
he owned shares.
In a letter to the Department of Finance on Tuesday, Mr Robert defended
the legitimacy of his April
2013 trip but said he
would repay the money
to avoid any perception
of a conflict of interest.
Mr Robert was forced
out of the ministry last
week after revelations
he attended the signing
of a mining deal involving a Liberal donor when
travelling in a “private
capacity”. Mr Robert
also owned shares in the
company involved in that
deal.
It was reported on the
weekend that Mr Robert
spent $1091 of taxpayers’ money to travel from
Brisbane to Townsville to
visit the $200 million Mt
Carlton, operated by gold
producer Evolution Mining. He spent a further
$580 on Comcar limousine rides and travel allowance. A year earlier,
Mr Robert had declared
ownership of Evolution
Mining shares for him
and his family.
Mr Robert said in his letter that he travelled to the
event “primarily to dis-

cuss with the then Premier Campbell Newman
the possibility of expanding Queensland’s recently announced defence
industries’ envoy into a
fully-fledged ‘Defence
QLD’ advocacy body.
“The purpose of this
would be to promote
the benefits of my home
state, much like the successful model of Defence
SA.
“Additionally, I felt it was
important to have the
Federal Opposition represented at such an event. I
accepted the invitation
upon learning Shadow
Energy and Resources
Minister Ian Macfarlane
would not be attending.”
Noting that he held a
“very minor shareholding” in Evolution Mining,
Mr Robert wrote: “To ensure there can be no conflict, I wish to voluntarily
repay the costs in question in addition to any
such penalty the Department may wish to apply.”
Shadow attorney-general Mark Dreyfus said
Mr Robert’s Townsville
showed “that his earlier
antics in China were not
isolated incidents”.
“There appears to be a
pattern of behaviour here
in using his public office to benefit both himself and wealthy Liberal
donor Paul Marks,” Mr
Dreyfus said.
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Malcolm Turnbull ends the open GST Scott Morrison: Income tax changes will
be ‘modest’ with GST off the table
debate amid ongoing confusion

Malcolm Turnbull has
moved to stem the
government’s bleeding
over a GST hike still favoured by some of his
colleagues, declaring it
will not be in the policy
mix he will take to the
election later this year.
It came after one of
his cabinet members,
Employment Minister
Michaelia Cash, said
on Monday evening
the GST had not been
“completely” taken off
the table, as most people had understood.
In damage control over
the internal confusion,
Mr Turnbull used a
morning press conference in Queensland
where he was touring
with his new Deputy
Prime Minister designate Barnaby Joyce, to
finally and decisively
rule out the GST hike.
“I can assure you that
the government will not
be taking a proposal to
increase the GST to the
election,” he said.
“I have got no doubt
people will be talking
about GST for a long
time. But the work we’ve
done demonstrates that
the so-called GST tax
mix switch does not
give you the economic
dividend, the growth
dividend, that would
justify doing it.”
The new clarity ends
months of speculation over the prospect
of a 50 per cent jump
in the 10 per cent impost, and also draws
to a functional close
the open-ended “public conversation” over
tax reform in which all
ideas were to remain
on the table.
But the denial of the
single largest revenue stream available
to Canberra, at some
$33 billion-a year, will
force the government

to examine some barely
more palatable replacements to make up the
revenue needed to furnish income tax cuts and perhaps, a lowered
company tax rate.
These options include
trimming capital gains
tax along with tightening negative gearing of
investment properties
- as the opposition has
proposed - and winding
in generous tax concessions for superannuation - again, as has
been proposed by Labor. Another option is
dramatically reducing
workplace deductions
Coalition backbenchers are among the most
nervous observers of
this government’s policy meanderings given
that their success in
ruling out the GST had
been driven by voter
feedback. Losing the
GST therefore has actually dialled up the pressure to reduce these tax
expenditures.
Government MPs increasingly want their
leaders to start laying down some genuine markers in the tax
debate, aware that to
date, it has been surrendered to sectional
interest groups such as
the Property Council of
Australia - which plans
to campaign against
negative gearing and
capital gains tax changes, and by a more courageous opposition.
Labor leader Bill Shorten has broken with the
orthodox election year
strategy for an opposition of making itself a
small target to instead
enunciate bold policies
capable of improving
revenue but also likely
to draw government
fire.
Having failed to corral
the tax debate beyond

appearing to back a
larger GST, before the
rug was pulled by Mr
Turnbull,
Treasurer
Scott Morrison will
address the National
Press Club in Canberra
on Wednesday to explain the likely direction
of policy.
Acknowledging global
volatility and “the challenges of a transitioning economy”, the new
Treasurer will hint at a
potentially harsh first
budget in May.
“We need to get expenditure below revenue, not push revenue
through higher taxes
above expenditure,” he
will say, according to
extracts supplied.
Mr Shorten slammed
the government’s approach describing it as
“waffle” while warning
against retrospective
tax changes.
“Any decision that has
any impact on current
investments is a retrospective tax ... it is
imperative for investor
confidence that governments don’t make
changes to taxation
arrangements without
giving investors time to
adjust.
“You can’t change the
rules halfway through
the game - which is why
under Labor’s policy,
all investments currently negatively geared
or purchased before 1
July 2017 will not be affected.”
The comments reflect
Labor’s suspicion that
the government plans
to reduce the capital
gains tax discount or
limit it to a set number
of properties. Another
option would be to limit
the dollar amount of
interest payments able
to be offset against income - i.e. negatively
geared.

Treasurer Scott Morrison Photo:
Andrew Meares

With GST changes off the
table, Australians should
expect only “modest”
income tax relief in this
year’s budget, Treasurer
Scott Morrison says.
Delivering a wide-ranging
address at the National
Press Club on Wednesday,
Mr Morrison described
budget repair as a “Test
match, not a Twenty20 Big
Bash” but was short on
detail about the government’s plans on tax.
Mr Morrison said he and
Prime Minister Malcolm
Turnbull had seriously
considered raising the
GST but ultimately decided
it “was not a goer”.
“The times are not right for
that,” he said. “We looked
at it. We considered it. We
did our homework, we assessed it. We put up with
all the criticism and the
flack and the noise and the
turmoil because we wanted
to make the right decision
for the country. Had it been
the right decision, then we
would have done it.”
And that decision “rescales and rescopes” what
else is possible, he said.
“Previously, what we were
looking at with $30 billion
worth of income tax cuts
would have delivered one
of the biggest changes
to income tax rates and
schedules that we’d seen
in 30 years or more.
“But we know that the cons
of that argument impeded
us from going forward with
that plan.”
Seeking to manage expectations of his election-year
budget, Mr Morrison said
the government was now
looking at “far more modest measures”.
He said the government
would not even be able to

deal with the “past sins” of
bracket creep.
“But there is a modest potential to deal with the fact
that other future sins could
be committed in this area,”
he said.
Mr Morrison said he was
deeply troubled by the
prospect that average
wage earners could move
into the second highest
tax bracket. “We may be
able to prevent that outcome going forward,” he
said, although he attached
a number of caveats.
The Treasurer said that,
while the Coalition government had saved $80 billion,
it had also committed to

$70 billion in new spending.
“We have also cut taxes
on the mining tax and the
carbon tax, which means
that after these last couple
of years, we are basically
in the same position that
we were two years ago,”
he said.
Mr Morrison also declined
to reveal what the government intended to do about
negative gearing.
Shadow treasurer Chris
Bowen dismissed Mr Morrison’s speech as “46 minutes of waffle, slogans and
platitudes”.
“No ideas, no vision, no
policies,” he said.

100 Jobs In 100 Days: Win-Win For The
South West

The Andrews Labor Government’s TAFE Back to
Work program is already
helping South West locals
with 100 apprenticeships
and traineeships created in
just 100 days.
Minister for Training and
Skills Steve Herbert met
with three apprentices from
the 100 Jobs in 100 Days
initiative during a visit to
Toyota Warrnambool this
morning.
The initiative, funded from
the Labor Government’s
$50 million TAFE Back to
Work Fund, is particularly
aimed at tackling the high
rate of youth unemployment in South West Victoria.
100 jobs in 100 days is
part of South West TAFE’s
WORKREADY
program
which received $1.59 million from the Labor Government’s TAFE Back to Work
Fund.
The program is targeted at
young people who would
normally struggle to get
their foot in the door of a
job.
As well as placing the apprentices and trainees, the
WORKREADY
program
provides them with basic
skills training, helps improve their interview skills
and also helps them understand their career options.
The TAFE Back to Work
Fund is just one initiative

supporting South West
TAFE. Since the Labor Government won the election,
the institute has received
$4 million from the TAFE
Rescue Fund and $1 million
from our TAFE Boost fund.
This money is helping the
institute recover from years
of neglect by the former
Coalition Government.
Quotes attributable to Minister for Training and Skills
Steve Herbert
“The Andrews Labor Government is committed to
giving people the skills
they need to get the jobs
they want and this fantastic
program is helping to make
that a reality.”
“This program is a winwin for the local community. Not only is it creating
jobs for local unemployed
youth, but it has engaged
nearly 90 employers in the
region.”
“Developing apprenticeships and traineeships is
not only beneficial to young
people, but also to TAFEs,
employers, industry and
the wider community.”
Quotes attributable to
Member for Western Victoria Gayle Tierney
“It’s fantastic to see the local community embrace this
program. I’m committed to
making sure all locals have
access to quality training to
give them the best start in
their career.”
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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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:

