
Page 22صفحة 22     

كتابات

هثَة. َتَركُت ِظلَل خلياي اللاّ
ِد املشتعل .. على شاطئ التنهاّ
راِخ . أستخلُص من كينونِة الصاّ

لطائَف آهاٍت متناغمة .
يف عزٍف على أعصاِب تكويين .

ة .. ة إَلياّ ُد يفَّ بنشوٍة مولوياّ عاّ يصاَّ
ويلتُف بي إعصاُر التنادِم والتناغم ..
ِة املتمردة .. ِف السرمدياّ بأجنحِة التصواّ

ويعلو التاف.. 
ويعلو ..

وما أن لبسُت أثواَب الثريا..
وشققُت منديَل السحاب ..

حتى َسَقطُت مغشيَّ الدى...
يف قعر ودياِن السراب ...

/قصيدة عاقر/
َقصائدي من صهيِل الريح ...وِلَدت..

ُأنثى..أنكرتها..
َغَلبتين جاهلييت ..

فكتبتها طلسَم سحٍر..
و وأدُتها..

يف مقاِبر الشعِر ...
رِضَعت حليَب األرض..

فنبتت قصبًا منزوعَة اللحِن .. ..
شبَّت على اآلالِم  ...

فكانت ..
ًا بدوِن رحم .. أماّ

حتنو على كل جنني لقلم ...
فأكثر األمهاِت حزنًا ..

لُيتِم شاعر ...
قصيدٌة..عاقر ...

/صلصال/
ق .. خلُّ دوري.. يف زوبعِة التَّ

واالنبعاث..
طفلًة تشرئب ..

ُتاهي ..صروح اجلمال..
بني يدي فنان عتيق..

يرسم خصَر إجاصِة حٍب..
ِر طني .. تولُد من َتَكواّ

ق... فتغدو خابيَة مخٍر ُمعتَّ
ثارت على خلِّ اخلمول..
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الشاعر أنور شعيب

وزعت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  جبائزة اإلبداع العراقي لعام 
2015 على الفائزين بها يف احلقول املعرفية والثقافية اخلمسة: 
والدراسات  املسرحي  واالخراج  التطبيقي  والنقد  والسرد  الرسم 
الشعر  استثناء  بسبب  استياء  هنالك  كان  فيما  االجتماعية، 

واملوسيقى من اجلائزة !!
اعلنت وزارة الثقافة العراقية امساء الفائزين جبائزة االبداع لعام 
2015 يف دورتها االوىل يف جماالت سبق لا ان حددتها من اجل 
التنافس بني املبدعني العراقيني وقد مت اختيار فائز واحد عن كل 
جمال منها ،من خلل اللجنة املركزية العليا للجائزة، اليت شكلها 
األكادميي  وعضوية  برئاسته،  وكانت  راوندزي،  فرياد  الوزير 
الصحن  صاحل  والسينمائي  األكادميي  املهدي  عقيل  واملسرحي 
التشكيلي  والفنان  واألكادميي  ستار   ناهضة  األدبية  والناقدة 
والناقد  واألكادميي  فليح،  نصري  واملرتجم  والشاعر  حممد  بلسم 
الوزارة  مستشار  اللجنة  مقرر  عن  فضًل  العاني،  شجاع  األدبي 

الشاعر الدكتور حامد الراوي.
للجائزة النها مل  انتقادات  العراقيني  املثقفني  العديد من  ووجه 
سياقات  على  البعض  اعرتض  فيما  االبداع  حقول  مجيع  تشمل 
عملها وعلى اللجنة التحكيمية واشار البعض اليها بالـ )عشوائية(، 
مشددين على ضرورة التخطيط والعمل وفق السياقات املتعارف 
عليها عامليا يف توزيع اجلوائز ، فيما ركز  البعض على ضرورة 
تغيري امسها لتكون )جائزة الدولة( فضل عن رفع قيمتها املادية 

.

 الفائزون باجلائزة
وقد حصد الرسام الكبري طالب مكي جائزة أفضل رسم، وحصد 
القاص والروائي حممد الكاظم جائزة أفضل نص سردي فيما نال 
الناقد الدكتور حممد صابر عبيد جائزة أفضل نقد تطبيقي وحصد 
املخرج  املسرحي كاظم نصار جائزة أفضل إخراج مسرحي فيما نال 

عبد اإلله النصراوي جائزة علم االجتماع  .
ووزع على الفائزين اخلمسة اوسكار اجلائزة الذي ميثل عمًل حنتيًا 
مصنوعًا من الربونز على شكل زهرة، وهو من أعمال النحات العراقي 
زيد عدنان، إضافة إىل جائزة نقدية بقيمة 5000 دوالر لكلاّ فائز ، 

يف حفل اقيم يف فندق فلسطني وسط بغداد .

الوزير: نتمناها عاملية 
واكد وزير الثقافة والسياحة واآلثار ورئيس اللجنة العليا للجائزة 
فرياد رواندزي انه يتمنى ان تكون اجلائزة عاملية وقال : جائزة 
السنة  هذه  واحتضنت  الثقافة،  وزارة  أسستها  العراقي  اإلبداع 
الدورة االوىل لعام 2015 ومشلت مخسة حقول معرفية وثقافية، 
لكن الدورة الثانية لعام 2016 سوف تشمل مثانية حقول معرفية 

تضمنت مخسة حقول ابداعية فقط

توزيع جائزة االبداع العراقي لعام 2015 وسط 
انتقادات هلا!

عبد الجبار العتابي

وثقافية.
 واضاف:الغرض من هذه اجلائزة هو ترسيخ لتقليد معني موجود 
يف مجيع دول العامل من اجل ان يكون هناك جائزة باسم الدولة 
توزع على املبدعني، وانا اتنى أن تكون جائزة اإلبداع يف السنوات 
املقبلة جائزة عاملية وليس فقط تقتصر على املبدع العراقي أو 

على الصعيد احمللي وامنا على صعيد الوطن العربي والعامل.

الفواز : تغييب السياقات 
 فقد قال الشاعر والناقد علي حسن الفواز : جائزة االبداع حتتاج 
اىل نظام داخلي واىل بنية مؤسسية، وغياب هذه املعطيات يضع 
اجلائزة أمام اجتهاد البعض يف فرض شروط، أو تغييب سياقات 

تتطلبها أية جائزة ثقافية
الرواية..واحدة  جائزة  وحجب  الشعر،  جائزة  واضاف:.تغييب   
من املظاهر اليت تتطلب مراجعة وتقويم للجائزة  ووضعها ضمن 
أكثر وضوحا، ومنحها خصوصية واستقللية  ميكن  سياق ثقايف 
أن جتعلها أكثر مهنية..وقضية تغييب جائزة الشعر تثري استغرابا  
يف بلد الشعر، وإذا كان احلديث عن طبيعة اجلدل بني القصيدة 
العمودية والقصيدة احلديثة، ومن هو األكثر استحقاقا يف الفوز، 
فإن األمر يفرتض وجود نقاد لم املهارة واملوضوعية واجلدية، 
والذين يعرفون اسرار الكتابة الشعرية لكي يكون حكمهم مهنيا 

وموضوعيا..
 

الشامي : جائزة ال يعتمد عليها
من جهته قال املطرب حممد الشامي : اوال استغرب ان تكون جائزة 
حتمل اسم جائزة االبداع وليس فيها الشعر الذي العراق هو بلده 
منذ  العراقية  احلضارة  اوجه  من  هما  اللذين  والغناء  واملوسيقى 
القيثارة السومرية وحيث اول اغنية يف العامل عراقية ،ومما يزيد 
االستغراب ان اجلهة املنظمة هي وزارة الثقافة ، ورمبا هذا جيعلين 

اقول رمبا ترى الوزارة عدم وجود ابداع يف املوسيقى .
  واضاف: دائما جوائز الدولة اليعتمد عليها وليست لا قيمة فنية 
، النها تعتمد على الوالءات جلهة معينة او اشخاص معينني حتى 
لو كانت جلنة التحكيم حمايدة ، النين ال اعتقد ان الدولة العراقية 
اليوم تعرف معنى احلياد حتى ختتار جلنة حمايدة ، ثم قل لي  كم 
هي قيمة اجلائزة املادية؟ واعتقد ان هذه املادية جتعل من اجلائزة 

يف وضع سيء !!
وتابع: ان مل يكن لدينا مغنون فلدينا عازفون حمرتمون على العود 
خاصة وكذلك القانون ، ولكن اعتقد انهم ينظرون اليها على انها 
حرام ،الن عقولم خفيفة واحساسهم مريض ويشتغل فقط على 
اجلنس ، الن املوسيقى حتتاج اىل عقل رصني واحساس مرهف 

كي تفهم .
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بـارغن وايرهاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء
جــميع أدوات وأنـواع 

الدهان بأسـعار ال 
تنافس

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

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, 
Punchbowl NSW 2196 

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

و  لبنانية  سهرة  انها  نعم 
عربية بأمتياز مع وجوه المعة 
اجتمعنا  الجالية  ابناء  من 
الصديق  الفنان  منزل  يف 
لنستعيد  حدشيتي  اليكس 
الضائع يف هذه  الفني  تراثنا 

الغربة.
فؤاد  املميز  الجالية  شاعر    
نعمان الخوري  اعادنا بشعره 
القروي اىل املاضي الجميل اىل 
ابتعدنا  ألتي  اللبنانية  قرانا 
هذه  وتزينّت  قصريًا،   عنها 
الفريوزي  بالصوت  األمسية 

سـهرة فـنية تـعيدنا الـى الـرتاث والـمحبة يف اجلالية
مارون  فيكي  املطربة  مع 
الصايف  الصوت  وصاحب 
خليل  جان  اللبناني  النجم 
الدكتور  بأغاني  ابدع  الذي 
وديع الصايف وعشنا بحنجرته 
لبنان االرز والجمال، العازفني 
اليكس حدشيتي و مارك ابو 
الفردي  بالعزف  إبداعا  نعوم 
بوصلتهم  النجوم  ورافقوا 
ملنافسه  امتدت  التي  الغنائية 
املميز  الحضور  ومن  الليل  
و  خوري  ايف  الساده: 
كلتوم  وإيلي  ناصيف  جان 

جرمانوس  سعدى  والشاعرة 
واالعالميني الهام حافظ، فادي 

درباس و بادرو الحجة.    
يف  لبنان  تعيش  ان  أجمل  ما 
االغرتاب ونكون سفراء سالم 
تقاليدنا  وننشر  له،  ومحبه 
اصقاع  جميع  يف  وتراثنا 

االرض.
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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

بري من بروكسل: اجمللس النيابي سيكون املرجع إلعادة انتاج الدولة 
سالم يدعو جملس الوزراء اىل مراعاة االمجاع ويرهن استمرار احلكومة بـ »النفايات«

عقد جملس الوزراء جلسة 
العاشرة  عند  عادية 
ظهر  قبل  من  والنصف 
يف  اخلميس  االول  امس 
السراي احلكومي، برئاسة 
رئيس جملس الوزراء متام 

سالم.
اليت  اجللسة  اثر  على 
أربع  من  ألكثر  استمرت 
ساعات، تال وزير االعالم 
املقررات  جريج  رمزي 

الرمسية اآلتية:
رئيس  دعوة  على  »بناء 
عقد  الوزراء  جملس 
اجمللس جلسته األسبوعية 
والنصف  العاشرة  عند 

الواقع  اخلميس  يوم  من 
يف   2016/2/25 التتمة صفحة 31يف 

الرئيس بري مجتمعا مع نظريه البلجيكي سيغريد براك
برئاسة  احلكومي  السراي 
وحضور  الرئيس  دولة 

الوزراء الذين غاب منهم 
حرب  بطرس  الوزراء: 

حاصلة على عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما 

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

مطلوب سيدة للعمل يف 
مطبخ بدوام  كامل

جيب ان تكون ملمة بتحضري 
بعض الوجبات اللبنانية 
واالسرتالية السريعة.
لالتصال بـ جوزيف:
0450050757 

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل

مطلوب أشخاص للعمل جبمع وتركيب 
األملنيوم..اخلربة ضرورية

العمل بدوام كامل.
لالتصال: 1455 9738 02

اجلمعة  إيران  تشهد 
جملَسي  انتخابات  )امس( 
والشورى  القيادة  خرباء 
تعهدت  واليت  )الربملان(، 
»نزيهة  تكون  أن  احلكومة 
ورّجح  وقانونية«، 
املتحالفون  اإلصالحيون 
حسن  الرئيس  أنصار  مع 
فيها.  فوزهم  روحاني، 
ترقب  االقرتاع  ويواكب 
وسط  ودولي،  داخلي 
تطورات إقليمية، خصوصًا 
االتفاق  تطبيق  يلي  انه 
الدول  مع  امُلربم  النووي 
الست، ورفع العقوبات عن 

طهران.
املرشحون محالتهم  وأنهى 
أمس  صباح  الدعائية 

»اإلصالحيون« يرّجحون فوزهم يف 
االنتخابات االيرانية

التتمة صفحة 31

أخذت األزمة املتصاعدة بني 
السعودية  العربية  اململكة 
التعاون  جملس  ودول 
ولبنان  جهة،  من  اخلليجي 
من جهة ثانية تلقي بثقلها 
السياسي  الوضع  على 

تطيح  وكادت  الداخلي 
تيار  بني  الثنائي  باحلوار 
»املستقبل« و »حزب اهلل« 
أول من أمس، لوال تدخل 
بري  نبيه  الربملان  رئيس 
املوجود يف اخلارج، والذي 

فرنسا توفد مسؤوالً إىل الرياض للبحث يف وقف اهلبة للبنان

التتمة صفحة 31

ساعة   24 قبل  االول، 
االقرتاع  مراكز  فتح  من 
اليوم.  صباح  الثامنة  يف 
كل  احلمالت  تلك  ومشلت 
االنتخابية،  الدعاية  أنواع 
مواقع  عرب  فيها  مبا 
اليت  االجتماعي  التواصل 
مكثف  شكل  يف  اسُتِغلَّت 
وكان  الناخبني.  ملخاطبة 
هذه  ُتغَلق  أن  ُيفرتض 
السلطات  لكن  املواقع، 
أبقتها مفتوحة، وطلبت من 
الكّف  االنتخابية  املاكينات 
شكل  يف  استخدامها  عن 

منّظم.
جلنة  رئيس  وأعلن 
حسني  حممد  االنتخابات 

وحممد  املشنوق  ونهاد 
املشنوق.

الرئيس  دولة  إفتتح 
اىل  باإلشارة  اجللسة 
عن  النامجة  األزمة 
اختذتها  اليت  االجراءات 
اململكة العربية السعودية 
يف  أخرى  خليجية  ودول 
على  مؤكدا  لبنان،  حق 
يف  جتلى  الذي  االمجاع 
املاضي  االثنني  جلسة 
عن  الصادر  البيان  حول 

جملس الوزراء. للبنان.
الرئيس  دولة  ومتنى 

اللقاء  برئيس  استنجد 
وليد  الدميوقراطي  النيابي 
احلكومة  ورئيس  جنبالط 
عقد  أجل  من  سالم  متام 
باألشخاص  جلسة خمتصرة 
انتظار  يف  لياًل،  والوقت 

وزعيم  بري  بني  لقاء 
»املستقبل« الرئيس سعد 
احلريري حملاولة ثين األخري 
عن قرار جتميد هذا احلوار 
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 عقد رئيس جملس النواب نبيه 
بري يف اليوم الثالث من زيارته 
ناجحة  عمل  جلسة  لربوكسل، 
البلجيكي  الربملان  رئيس  مع 
حول  تركزت  براك  سيغريد 
يف  للبنان  املساعدات  تقديم 
مواجهة ازمة النازحني السوريني 
عرضها  اليت  لالقرتاحات  وفقا 
االوروبي  الربملان  ورئيس  معه 
يف  خصوصا  شولتز،  مارتن 
القروض  بتأمني  يتعلق  ما 
استثمارية  ملشاريع  التفضيلية 
يستفيد منها لبنان والنازحون، 
اخلزينة  سندات  فوائد  ودعم 
عدا عن مشاريع تتعلق بالتعليم 
سبل  اىل  باالضافة  والصحة، 
وتعزيزه.  اللبناني  اجليش  دعم 
وعلم انه جرى التفاهم واالتفاق 
مع الربملانني االوروبي والبجيكي 
على هذه االقرتاحات اليت كانت 
موضع ترحيب، مع العلم ان جلنة 
الربملان  لبنان يف  الصداقة مع 
االوروبي سرتفع عريضة نيابية 
املفوضية  اىل  الشأن  هذا  يف 

االوروبية.
وتناول الرئيس بري مع نظريه 
الذي  االجتماع  يف  البلجيكي 
مبنى  يف  اليوم  ظهر  عقداه 
لبنان  يف  االوضاع  اجمللس 
بري  الرئيس  وجدد  واملنطقة. 
السياسي  »احلل  على  التأكيد 

يف سوريا«.
وبراك  بري  الرئيسان  وحتدث 
مائدة  بعد  الصحافيني  اىل 
الغداء اليت اقامها رئيس جملس 
شرفه  على  البلجيكي  النواب 

والوفد املرافق.
براك

للغاية  »سررت  براك:  وقال 
اليت  واحملادثات  بالزيارة 
بري،  الرئيس  مع  اجريناها 
يف  لبنان  دور  ان  واعتقد 
الشرق االوسط مهم، خصوصا 
للتعايش  منوذجا  يشكل  ألنه 
مهم  ذلك  وان  الطوائف،  بني 
يف  التواصل  وسنتابع  للغاية، 
ما ميكن ان نفعله، ال سيما يف 

 بري من بروكسل: اجمللس النيابي سيكون املرجع إلعادة انتاج الدولة ومفتاح احلل يف املنطقة هو التقارب السعودي االيراني
اليت يواجهها  باالعباء  ما يتعلق 
لبنان من جراء هذا العدد الكبري 
السوريني  النازحني  من  للغاية 

وبلدان اخرى«.
ان اشكر دولته  »اريد  اضاف: 
على هذه الزيارة اليت يف رأيي 
اتفاق  لدينا  االخرية.  تكون  لن 
وقد  اجمللسني،  بني  تعاون 
اتفقنا على متابعة هذا االتفاق 
وقد  بيننا.  التعاون  اطار  يف 
سعدت للدعوة اليت وجهها الي 
الرئيس بري لزيارة لبنان. وال 
باملقرتحات  أنوه  ان  لي من  بد 
العملية اليت طرحها الرئيس بري 
السوريني  النازحني  شأن  يف 
يف لبنان. وأشكره على األفكار 

اليت زودنا اياها«.
بري

من جهته، قال بري: »تشرفت 
براك  الرئيس  دولة  بلقاء 
الدعوة  بهذه  شرفين  الذي 
فرصة  لي  واتاح  بلجيكا  اىل 
االوروبي  بالربملان  االجتماع 
خمتصة،  وجلانا  وبرملانا  رئيسا 
وال اريد ان ازيد عما تفضل به 
ولكن اريد ان اذكر ان عالقات 
 1944 عام  بدأت  ببلجيكا  لبنان 
وكانت عبارة عن ممثلية حتولت 
يوجد   .1958 عام  سفارة  اىل 
جسر إنساني بني لبنان وبلجيكا 
عبارة عن 11 الف مغرتب لبناني 
العلمية  امليادين  هنا يف شتى 
عناية  موضع  وهم  والتجارية، 
ومن  بلجيكا  دولة  من  مشكورة 

دولة الرئيس بالذات«.
اليت  االمور  باقي  »اما  اضاف: 
يتعلق  ما  يف  فيها  حتدثنا 
واملساعدات  الالجئني  مبوضوع 
والعالقة  وماهيتها  للبنان 
تطابق  هناك  فكان  الربملانية، 
لبنان  االراء، وسنلتقي يف  يف 

ان شاء اهلل«.
الكالم  ترمجة  كيفية  عن  سئل 
مساعدة  حول  اليوم  االوروبي 
ازمة  مواجهة  يف  لبنان 
انه  »اعتقد  اجاب:  النازحني، 
واالقرتاحات  اكثر  تفهم  حصل 
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اقرتاحات  بها هي  تقدمت  اليت 
عملية ال حتمل اعباء على اخلزينة 
لبنان  تفيد  لكنها  االوروبية، 

كثريا والالجئني«.
مع  قصرية  دردشة  ويف 
الصحافيني، قال براك: »زيارة 
حلظة  يف  تأتي  بري  الرئيس 
املستوى  على  خصوصا  مهمة 
االقليمي يف الشرق االوسط وما 
ينجم عن االحداث والتوترات يف 
سوريا. ومن الضروري ان يرتكز 
احلديث حول هذين الشأنني مع 
الذي يلعب دورا  الرئيس بري 

يف هذا اجملال«.
وبعد الظهر حضر الرئيس بري 
النواب  جمللس  عامة  جلسة 
الرئيس  استهلها  البلجيكي 
براك بالرتحيب به ودعا النواب 

اىل التصفيق حتية له.
لقاء السفراء العرب

استهل  بري  الرئيس  وكان 
بلقاء  زيارته  من  الثالث  اليوم 
يف  املعتمدين  العرب  السفراء 
ما  انه  امامهم  وقال  بروكسل، 
يزال يرى »ان مفتاح احلل يف 
ـ  السعودي  احلوار  هو  املنطقة 
االيراني الذي ال بد منه من اجل 

االمتني اإلسالمية والعربية«.
اصبح  لقد  »لالسف  واضاف: 
جلوس العرب اىل طاولة واحدة 
متفرقني  دمنا  وما  نادرا.  أمرا 
سيكون  مصرينا  أن  فأعتقد 
اعطي  ان  اريد  ال  وأنا  أسوأ. 
لكن لالسف هذا  جوا متشائما، 
وبرسم  واحلقيقة.  الواقع  هو 
من ال يعلم فإن سايكس ـ بيكو 
إنتهى وقد اصبح اخلطر يطاول 

اجلميع«.
وتابع: »الفتنة هي يف اكثر من 
احلساسية  وان  ومنطقة  دولة 
ابعد  اىل  تستغل  املذهبية 
شيء  ال  بأن  العلم  مع  احلدود 
الدين  او  الشيعي  الدين  امسه 

السين، بل كلنا مسلمون«.
»اىل  السعي  على  شدد  واذ 
خالل  من  والوحدة  التضامن 
سارعنا  »لقد  قال:  احلوار«، 
من  لبنان  حوار محى  اجياد  اىل 
هو  له  املظلة  وأوجدنا  الفتنة، 
احلكومة  لنحمي  الوطين  احلوار 
أيضا. وقد خرجنا بنتيجة عكس 
االمور  لبنان  ففي  حولنا.  ما 
لقد  معكوسة.  لبنان  يف  اليوم 
أوجدنا األمن، لكن يف السياسة 
حنو  منذ  رئيس  بال  نزال  ال 
احيانا  متر  واحلكومة  سنتني، 
شبه  وتكون  وهزات  بارباكات 
معطلة، ولبنان اليوم واحة أمنية 

بالنسبة اىل املنطقة«.
اسئلة  على  بري  الرئيس  ورد 
فقال:  السفراء،  من  عدد 
قبلتنا  كانت   1948 عام  »منذ 
وكان  فلسطني،  السياسية 
واملسلمني،  العرب  لكل  قبلة 
بل املسيحيني أيضا وهي اليت 
موحدين  وكنا  جتمعنا،  كانت 
فلسطني  تزال  ال  فهل  عليها. 
حنن  سياسية؟  قبلة  أو  أولوية 
العرب مبن فيهم الفلسطينيون 
تقسمنا وتشتتنا بعد أن أصبحنا 
الفلسطينية  القضية  ان  نرى 
وهنا  عندنا.  األولوية  ليست 
اليوم  املطلوب  العلة.  مصدر 
العودة اىل هذه األولوية، وأن 

نعيد فلسطني اىل الواجهة«.
»هل  قال:  سؤال  على  ورد 

هو  وإيران  العرب  بني  ما  أن 
والواليات  إيران  بني  مما  أكثر 
كان  من  األمريكية؟  املتحدة 
 +  5 إتفاق  حيصل  أن  يصدق 
1 النووي؟ مع اإلشارة إىل انين 
أن  مرة  أتوقع وقلت غري  كنت 
الشأن  هذا  يف  املفاوضات 
ستصل إىل نتيجة. وأعتقد بأن 
وإيران   1  +  5 بني  التقارب 
بني  التقارب  من  أصعب  كان 
ولذلك  وإيران.  السعودية 
بني  واحلوار  التقارب  إن  أقول 
من  أكثر  هو  والرياض  طهران 
ضروري. وهذا اإلقتناع جيب أن 
يتعمم لكن ويا لألسف األحداث 
احملاوالت  كل  وختربط  تتسارع 
ذلك  مع  التمهيدية.  واللقاءات 
ال أزال أرى أن مفتاح احلل هو 

هذا التقارب«.
السلك  عميد  اللقاء  حضر 
سفري  العربي  الديبلوماسي 
مصر،  وسفراء:  املغرب 
سلطنة  األردن،  السعودية، 
فلسطني،  السودان،  عمان، 
جملس  ممثل  العراق،  البحرين، 
القائمون  اخلليجي،  التعاون 
اجلزائر  سفارات  بأعمال 
وقطر  وسوريا  واإلمارات 

واليمن«.
لقاء الجالية اللبنانية

ومساء االربعاء اقامت السفارة 
على  حاشدا  استقباال  واجلالية 
مقر  يف  بري  الرئيس  شرف 
ثم  افرادها،  وصافح  إقامته، 

القى الكلمة اآلتية:
دفء  اليكم  أمحل  لبنان  »من 
يف  والتحنان  احلنان  حكايات 
هذا الشتاء القارس ومع تباشري 
براعمه  ازرار  تلوح  الذي  الربيع 
وامحل  وطننا.  مساحة  على 
ومترد  جبالنا  ثلج  نصاعة  اليكم 
افراس موجنا وهي متد كف املاء 
ارغفة  لتملح  الرب  اىل  البحر  من 
فوح  اليكم  وامحل  احلواكري. 
ازهار  ثوب  والوان  البيلسان 
الشذا  وهمس  املتأهبة  اللوز 

وهديل احلمام«.
الوطن  اليكم من  اضاف: امحل 
وعاصمته  جهاته  من  لبنان 
شوق  ومسائه  وبره  حبره  من 
لكم  بالعبري  املفعمة  الصباحات 
غربتكم  يبارك  متوجعا  وصمتا 
الربيع  وقمرا ينتظر على شرفة 
القادم وقد تعب اهلجرة واهلجري 
الشمل  جيمع  وعدا  ويرقب 
القلب  ضفة  على  امكنة  ويعمر 
يساوره  وال  مبحبتكم  ناضجة 
غربتكم  يف  عليكم  قلق  اال 
قلق  سوى  يساوركم  ال  كما 
وبعد،  وبعد  إقامته  يف  عليه 
اشكر  بداية  الكريم  احلفل  ايها 
براك  سيغريد  الرئيس  لدولة 
البلجيكي  النواب  رئيس جملس 
لزيارة  لي  دعوتهم  واجمللس 
الصديق  اجلميل  البلد  هذا 
الذي تربطنا مع جملسه اتفاقية 
ترسخ  وهي  برملاني  تعاون 
وتطورها  الربملانية  العالقات 
القوانني  صناعة  جمال  يف 
وكما جتمعنا  الربملانية  واالدارة 
على  دأبت  جالية  البلد  هذا  مع 
احرتام القوانني واالشتغال يف 
خمتلف انواع االعمال واملشاركة 
البلجيكي كما  حياة اجملتمع  يف 
حصل  وقد  بعضكم  يشارك 
يف  البلجيكية  اجلنسية  على 

مساهمات  ويقدم  الدولة  حياة 
يف انتاج احلياة السياسية وهو 
الدميقراطية  التجربة  يعزز  ما 

للبنانيني«.
اقدم  ان  بداية  »اود  وتابع: 
املبنى  بإفتتاح  للجالية  التهاني 
عن  اعرب  وان  للسفارة  اجلديد 
تقديري العالي وشكري لسفري 
مرتضى  رامي  االستاذ  لبنان 
واركان السفارة لتنظيمهم هذا 
اللقاء احلميم الذي يفتح الباب 
الطالعكم على ما قد تتشوقون 
او لسماعه بصدد  لعدم مساعه 

التطورات اللبنانية وابرزها:
اوال: اننا اصبحنا اقرب واقرب 
اجناز  من  مضى  وقت  اي  من 
االستحقاق الرئاسي على قاعدة 
التوافق الوطين كالعاده ال غالب 
وال مغلوب ألن هذا االمر خيدم 

متطلبات العيش املشرتك.
بني  الوطين  احلوار  ان  ثانيا: 
كافة املكونات الوطنية وممثليها 
مستمر وهو يشكل ضمانة وحدة 
ومؤسسات  وشعبا  ارضا  لبنان 
وانه وطن نهائي جلميع ابنائه.

ان احلوار يبحث النقاط اليت سبق 
السابعة  الذكرى  يف  واعلنتها 
والثالثني لتغييب االمام الصدر 
والثالثني  احلادي  يف  ورفيقيه 

من آب 2015.
ان هذا احلوار انعقد خالل اربعة 
عشر جلسة وميثل اسلوبا ونهجا 
واحللول  املخارج  لبحث  وطنيا 
على  الضاغطة  للمشكالت 

وطننا.
ثالثا: ان احلوار الثنائي بني تيار 
املستقبل وحزب اهلل الذي انعقد 
يف اربعة وعشرين لقاء متكن من 
خفض سقف التوترات واجهاض 
املذهبية وقد  الفتنة  نوازع  كل 
االلتقاء  نقاط  تطوير  فيه  جرى 
نقاط  حول  اهلوة  وتضييق 
الواحد  الدين  ضمن  االختالف 
واكد ان بإمكان اللبنانيني ادارة 
وحفظ  واختالفاتهم  اتفاقاتهم 
الوطن حديقة باردة لالختالفات 
رياح  عصفت  مهما  االقليمية 
وزادت  االقليمية  االختالفات 
على  اجلارية  الساخنة  احلوارات 

غري ساحة.
النيابي  اجمللس  ان  رابعا: 
مصدرا  شكل  الذي  اللبناني 
احلرب  بعد  فيما  للسلطات 
االهلية اليت »تنذكر وما تنعاد« 
سيكون بالتأكيد املرجع الصاحل 
وادوارها  الدولة  انتاج  إلعادة 
الرئاسة  انتخابات  من  انطالقا 
لالنتخابات  قانون  واصدار 
فتح  يتضمن  مبا  التشريعية 
الباب ملشاركة املرأة ضمن كوتا 

معينة والشباب واالغرتاب.
خامسا: رغم التوترات السياسية 
على  سلبا  نفسها  عكست  اليت 
ادوار جملس النواب التشريعية 
متكن  اجمللس  ان  اال  والرقابية 
يف جلسة 12 و13 تشرين الثاني 
2015 من اصدار مجلة تشريعات 
على  حريص  لبنان  ان  اكدت 
مسعة اسواقه املالية ونظافة اليد 
ماليا وانه ليس موقعا لتبييض 
وال  والتجاري  السياسي  املال 
املتصل باملمنوعات او االرهاب 
واملصريف  املالي  السوق  وان 
قوة  االكثر  زال  ال  اللبناني 
الشرق  يف  وفعالية  وخربة 
وضع  فإن  وبالتالي  االوسط 

لبنان ورجال االعمال اللبنانيني 
على منظار التصويب هو برأينا 
اتهامات  جمرد  عن  ناتج  اجراء 
تتطلب تربئة املتهم حتى تثبت 

ادانته.
قوانني  النواب  أقر جملس  لقد 

حول:
االموال  نقل  التصريح عن   -  1

عرب احلدود
2 - تبادل املعلومات الضريبية

االموال  تبييض  مكافحة   -  3
ومتويل االرهاب.

اللبنانية  للحكومة  االجازة   -  4
االنضمام اىل االتفاقية الدولية 
املوقعة  االرهابي  متويل  لقمع 

يف نيويورك اواخر عام 1999.
رغم ذلك وهذه القوانني اقوى 
من قوانني الكونغرس االمريكي 
فقد صدرت مذكرات حبق عدد 
من اللبنانيني ويف هذا الصدد 
اىل  كتاب  ارسال  اىل  بادرنا 
رئيس  اوباما  باراك  الرئيس 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
نيابيا  وفدا  ارسلنا  كما  باراك 
بإجراء  اآلن  اىل واشنطن يقوم 
وجودنا  مع  بالتوازي  اتصاالت 
اآلن يف بلجيكا - كما ان هناك 
وفدا برئاسة وزير املال اللبنانية 
سيتوجه اىل واشنطن يف االطار 
نفسه ولشرح القوانني اللبنانية 
انطالقا من ان اجلميع يعرف ان 
هو  لبنان  املصريف يف  القطاع 
الدولي  لالرهاب  اساسي  هدف 
وان لبنان قاوم منذ سبعة عقود 
سوقه  قوة  تفكيك  حماوالت 
املالي وخربته املصرفية والثقة 
اليوم  وهو  بقطاعاته  الدولية 
تشويهه  حماولة  على  سينتصر 
االعمال  رجال  مسعة  وتشويه 
بهم  التهم  والصاق  اللبنانيني 
دون ان يثبت احد ادانتهم على 

االطالق.
موارد  جتفيف  ان  اؤكد  اني 
ومصادر االرهاب تتطلب البحث 
خارج لبنان عن هذه الظاهرة اذ 
للبنان  ينتمي  مال  هناك  ليس 
حركة  صورة  اطار  يف  يتحرك 
خمططات االرهاب ال يف املاس 
وال يف جتارة السيارات وال يف 
االرهاب  دور  او  ذلك  خالف 
واالستقرار  االمن  تهديد  يف 

االقليميني والدوليني.
ان التشريع االخري الذي اصدره 
جملس النواب حول حتديد شروط 
للمنتشرين  اجلنسية  واستعادة 
جملس  اصرار  يؤكد  اللبنانيني 
االغرتاب  مشاركة  على  النواب 
الدولة  حياة  يصنع  ما  كل  يف 

واجملتمع.
سادسا: لقد استعادت احلكومة 
الروح بعد طلوع الروح ومتكنت 
الدفاع  عناصر  انصاف  من 

املدني.
ان تفعيل عمل احلكومة واصدار 
الجراء  الضرورية  القرارات 
موعدها  يف  البلدية  االنتخابات 
يشكل  ذلك  ان  يعين  ال  امر 
االنتخابات  اجراء  عن  تعويضا 

الرئاسية.
لبنان صالبته وقوته  اثبت  لقد 
وهو يستوعب احد ابلغ تشظيات 
املتمثلة مبليون  السورية  االزمة 
ونصف مليون نازح من االشقاء 
حلوالي  اضافة  السوريني 
االشقاء  من  الف  مخسماية 

التتمة على الصفحة 31
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استقبل الرئيس سعد احلريري 
مساء اليوم، يف »بيت الوسط«، 
وزير العمل سجعان قزي الذي 
»كنت سعيدا  األثر:  على  قال 
بلقاء الرئيس احلريري يف بيت 
الوسط، يف بريوت، يف لبنان، 
ألننا حباجة إىل وجوده بيننا ويف 
يناضلون  الذين  القادة  طليعة 
الدميقراطي  لبنان  سبيل  يف 
الذي  املستقل،  السيد  احلر 
اآلخرين  شؤون  يف  يتدخل  ال 
ويف حروب اآلخرين، كما يفعل 
واألحزاب  املكونات  بعض 
احلرب  يف  لبنان  يف  األخرى 
كان  التدخل  وهذا  السورية. 
من أحد تداعياته، املوقف الذي 
وصديقة  شقيقة  دول  تتخذه 
ولكن  وتساعده،  لبنان  حتب 
عليها  التهجم  من  كيلها  طفح 

نهارا وليال«.
اإلطار،  »حنن يف هذا  أضاف: 
العربية  اململكة  على  نتمنى 
كل  أن  تتفهم  أن  السعودية 
لبنان صديق هلا، وفيه أطياف 
ال  واحد  فريق  وليس  كثرية 
حيمل الود للمملكة وسياستها، 
ورمبا يكون سعيدا هذا الطرف 
لكي  املواقف  هذه  تتخذ  بأن 
لن  ولكننا  لبنان.  عن  يبعدها 
ندع هذا األمر يتم، حنن حباجة 
إىل السعودية لتبقى إىل جانبنا 
السراء  يف  جانبها  إىل  وحنن 
والضراء، ألن لبنان حني كان 
جرحيا كانت هي موجودة، وحني 
كان شهيدا ومفلسا ويف ضيقة 

كانت هي موجودة، وحني كان 
اجليش حباجة إىل السالح كانت 
اهلبة السعودية األوىل للحكومة 
الرئيس  عرب  والثانية  مباشرة 

احلريري«.
أن  نتمنى  »لذلك  وتابع: 
وحنن  العالقات،  هذه  تستمر 
كحزب كتائب معروف عنا منذ 
للسعودية  عقود وعقود حمبتنا 
اململكة  وأمراء  ملوك  وصداقة 
بيار  الشيخ  املؤسس  للرئيس 
اجلميل ولفخامة الرئيس الشيخ 
العالقة  واليوم  اجلميل،  أمني 
ورئيس  اململكة  بني  مفتوحة 

احلزب الشيخ سامي اجلميل«.
للجهة  تقولون  ماذا  له:  قيل 
اليت ما تزال تصر على مهامجة 

اململكة؟
أن  وجيب  »واضح،  أجاب: 
نقوهلا بصراحة، وسبق أن قلنا 
ذلك، ولكن بعض اإلعالم يقطع 
هناك  فيشوهها،  التصاريح 
حزب حنرتمه ال شك، وهو حزب 
تسيء  سياسته  ولكن  اهلل، 

احلريري استقبل سفري اندونسيا وخري
قزي: اللتزام حزب اهلل بعدم شن محالت إعالمية على 

السعودية حبا باللبنانيني هناك

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

واللبنانيني.  لبنان  مصاحل  إىل 
مصاحل  إىل  تسيء  كانت  لو 
لبنان الشجرة والصخرة واملياه 
ماديات،  هذه  لقلنا  واجلبال، 
اللبنانيني.  إىل  تسيء  ولكنها 
أوال  اهلل،  حزب  ندعو  هنا  من 
وقبل أن يقدم اعتذارا، وهو حر 
أم  االعتذار  هذا  يقدم  أن  يف 
ال، أن يلتزم بعدم شن محالت 
العربية  اململكة  على  إعالمية 
باململكة  حبا  ليس  السعودية، 
إمنا على األقل حبا بأبناء جلدته 
يعيشون  الذين  اللبنانيني 
يعيشون  الذين  وأولئك  هنا، 

هناك«.
قد  احلريري  الرئيس  وكان 
يف  إندونيسيا  سفري  استقبل 
وعرض  مخيدي،  أمحد  لبنان 
معه األوضاع العامة والعالقات 

الثنائية.
العام  األمني  استقبل  كما 
رئيس  للدفاع  األعلى  للمجلس 
اهليئة العليا لالغاثة اللواء حممد 

خري. 

الوطنيني  حزب  رئيس  استقبل 
مشعون  دوري  النائب  األحرار 
للحزب  املركزي  املقر  يف 
احلزب  من  وفدا  بالسوديكو، 
من  موفدا  االشرتاكي  التقدمي 
الدميوقراطي«  »اللقاء  رئيس 
النائب وليد جنبالط، ضم مفوض 
الريس  رامي  احلزب  اإلعالم يف 
ورئيس منظمة الشباب التقدمي 

سالم عبد الصمد.
يف  العام  األمني  اللقاء  وحضر 
الوطنيني األحرار الدكتور الياس 
االعالم  عام  أمني  عاصي،  أبو 
اجمللس  عضو  العلية،  إميل 
مشعون،  دوري  كميل  األعلى 
سيمون  الطالب  منظمة  ورئيس 

درغام.

شمعون
بعد اللقاء، قال مشعون: »نستقبل 
االشرتاكي،  احلزب  وفد  اليوم 
فالبحث تعدى املواضيع الطالبية 
والرتبوية اىل التطورات احلاصلة 
يف لبنان واملنطقة، وكان اتفاق 
بعضنا  مع  األيدي  شبك  على 
ليس  البلد  وضع  ألن  البعض 
مرحيا. وحنن نؤكد ألهل الشوف 
بل  طائفيا  خالف  أال  واجلبل 
لبنان  على  للحفاظ  توجه  هناك 
ومت  واستقالله.  واستقراره 
التعاون  على  الوفد  مع  التأكيد 
الوطين  الشعور  وزيادة  سويا 

والدفاع عن لبنان«.
وعن مستجدات العالقة بني اململكة 
العربية السعودية ولبنان، قال: 
»إن اململكة، رغم القرارات اليت 
لبنان،  ترتك  لن  فهي  اختذتها، 
عنها،  يتخلى  لن  لبنان  وكذلك 
من  اخللق  فشة  من  نوع  فهناك 
السعودية من بعض املسؤولني 
يفرتض  كان  الذين  لبنان،  يف 
ومواقفهم  قراراتهم  تكون  أن 

 مشعون استقبل وفدا من التقدمي: السعودية لن ترتك لبنان ولبنان لن يتخلى عنها
غري سلبية جتاه السعودية. وإن 
التواصل  إنقطاع  يعين  ال  األمر 
حربا  هناك  وأن  البلدين،  بني 
خائفا  لست  وأنا  األبواب،  على 
السعودية  بني  العالقات  على 

ولبنان«.

الريس
من جهته، قال الريس: »تشرفنا 
وليد  النائب  من  بتكليف  اليوم 
جنبالط بزيارة مقر حزب الوطنيني 
األحرار للتشاور مع قيادة احلزب 
الوضع  يف  دوري  والرئيس 
واملستجدات  الداخلي  السياسي 

الحريري مستقبال قزي

األخرية على الصعيد االقليمي«.
من  »رسالة  نقل  أنه  إىل  ولفت 
حزب  لقيادة  جنبالط  النائب 
األحرار حول سبل البحث يف تعزيز 
مناخات اإلستقرار الداخلي يف هذه 
املستوى  على  املشتعلة  اللحظة 
اإلنقسام  حلظة  ويف  اإلقليمي، 
على  التعمق  اآلخذة يف  الداخلي 
ويف  العناوين  من  عدد  خلفية 
كيفية متتني املصاحلات الداخلية 
بني اللبنانيني واالبتعاد عن أي 
شكل من األشكال عن التشويش 
قد  الذي  اإلعالمي  أو  السياسي 

يصيب هذه املصاحلات«.

عقدت اهليئة اإلدارية يف »جتمع 
اجتماعها  املسلمني«  العلماء 
بيان  بعده  صدر  االسبوعي 
العربية  »اململكة  ان  اىل  لفت 
تصعيد  على  تصر  السعودية 
املوقف السياسي واإلعالمي على 
تفتقد  بطريقة  اللبنانية  الساحة 
الديبلوماسية  األعراف  أدنى  إىل 
مسح  ال  يؤدي،  قد  بشكل 
اللبنانيني  بني  فتنة  إىل  اهلل، 
العدو  سوى  منها  يستفيد  ال 

الصهيوني«.
بلد  »لبنان  ان  التجمع  واكد 
ألي  له  تبعية  وال  حر  دميقراطي 
قياداته  وعلى  العامل  بلدان  من 
أن تكون املصلحة الوطنية لديهم 

مقدمة على أي عنوان آخر«.
»يكون  أن  رفضه  عن  واعرب 
أو  مساعدة  بإيقاف  التهديد 
سببا  لبنانيني  مواطنني  طرد 
السلطة  أو  اللبنانيني  إذالل  يف 
اخلسائر  وإن  اللبنانية  الوطنية 

املادية ال قيمة هلا أمام اخلسارة 
السيادة  متس  اليت  املعنوية 

واالستقالل«.
واعترب ان »الذي يرتاجع يف هبته 
أو يقطع أرزاق الناس اليت هي 
مثل قطع الرقاب هو الذي جيب 

أن يالم«.
اللبنانية  »احلكومة  وطالب 
الذي  بالدستور  بااللتزام 
اهلبات  عليها عدم قبول  يفرض 
املشروطة وبالتالي عدم التوسل 
للحصول عليها ألن هذا ليس من 
صالحياتهم بل هو خمالفة واضحة 

للدستور«.
كما طالب احلكومة »باعادة طرح 
اهلبة اإليرانية على بساط البحث 
تذرعت  الذي  املانع  زوال  بعد 
إىل  والعائد  لرفضها  سابقا  به 
كانت  اليت  الظاملة  العقوبات 
متمنيا  إيران«،  على  مفروضة 
»إعادة  اإليرانية  القيادة  على 

تفعيل هذه اهلبة«. 

جتمع العلماء: لبنان بلد حر دميقراطي وال تبعية له 
ألي من بلدان العامل
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القوات  حزب  رئيس  إستقبل   
اللبنانية مسري جعجع يف معراب، 
وفدا من حزب االحتاد السرياني 
مراد،  ابراهيم  برئاسة  العاملي 
يف حضور عضو اهليئة التنفيذية 

يف القوات إدي أبي اللمع.
مراد  أسف  اللقاء،  وعقب 
به  مير  الذي  الراهن  »للوضع 
شؤون  يف  تسيب  من  البلد 
الدولة  وسياسة  املواطن 
ميكن  اليت  واخلارجية  الداخلية 
أن تودي بنا اىل خالفات كبرية 
مع الدول احلليفة لنا، فاحلكومة 
للحفاظ  متضامنة  غري  اليوم 
النريان  خضم  يف  لبنان  على 

املستعرة يف املنطقة«.
القوات  »تبين  ان  اىل  ولفت 
اللبنانية لرتشيح العماد ميشال 
صفحة  طي  إطار  يف  جاء  عون 

 جعجع التقى وفدين من االحتاد السرياني 
العاملي ومن مثبيت الدفاع املدني

املاضي األليمة املليئة بالدماء، 
األمر الذي أثبت ان املسيحيني 
قادرون على التضامن والتوحد 
حقوقهم  السرتجاع  جديد  من 
من  عاما   30 خالل  اليت ضاعت 

الوصاية السورية«.
االحتاد  حزب  »ان  مراد  وأكد 
يف  سيتحالف  السرياني 
القوات  مع  البلدية  االنتخابات 
اللبنانية إليصال شرحية شبابية 

تنمي البلدات واملدن«.
الدفاع املدني

جعجع  التقى  أخرى،  جهة  من 
املدني  الدفاع  مثبيت  من  وفدا 
يف حضور االمني العام املساعد 
لشؤون املصاحل يف »القوات« 
ورئيس  يارد  غسان  الدكتور 
احلزب  يف  النقابات  مصلحة 

احملامي شربل عيد.

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 

»أن  الرئيس جنيب ميقاتي  أكد 
دول اخلليج العربي ويف مقدمها 
مل  السعودية  العربية  اململكة 
تبخل على لبنان بالدعم واإلسناد 
عليه،  للحفاظ  الدؤوب  والعمل 
أصعب  يف  جانبه  اىل  والوقوف 
اللبنانيني  واحتضان  الظروف 

ورعايتهم رعاية أخوية كرمية«.
لبنان  عروبة  »أن  على  وشدد 
جيب أال تكون يف أي حلظة مدار 
نقاش، فلبنان عربي االنتماء وال 
ميكن أن خيرج عن اإلمجاع العربي 

حتت أي ظرف«.
وقال خالل رعايته يف جممع العزم 
الرتبوي يف طرابلس حفل تكريم 
الدكتوراه  طالب  من  اخلرجيني 
ألحباث  العزم  »مركز  يف 
وتطبيقاتها«،  البيوتكنولوجيا 
للدكتوراه  العالي  للمعهد  التابع 
يف  والتكنولوجيا  العلوم  يف 
اجلامعة اللبنانية: »ما دام هناك 
تبقى  املنطقة  هذه  يف  صراع 
اليت  بالنفس  النأي  سياسة 
مطلبا  اليوم  وباتت  إجرتحناها 
هذه  تتبعه  ونهجا  األفرقاء  لكل 
األمثل  السياسة  هي  احلكومة، 
انقشاع  حتى  لبنان  حلماية 

العواصف«.
ولفت اىل أن »نهج الوسطية هو 

ميقاتي: النأي بالنفس هو األمثل حلماية لبنان حتى انقشاع العواصف
معتقداتنا  حلماية  الوحيد  السبيل 
من  أمتنا  ومحاية  بل  وأهلنا، 
واملرحلة  والتطرف،  الشطط 
املقبلة ستشهد بالتأكيد ترسيخا 
األزمات  من  للخروج  النهج  هلذا 

املتالحقة اليت تعصف بنا«.
أضاف: »عاد احلديث يف األسابيع 
األخرية عن عروبة لبنان وهويته 
القومية. وحنن من هنا نؤكد أن 
هذا األمر جيب أال يكون يف أي 
مدار نقاش، فلبنان عربي  حلظة 
عن  خيرج  أن  ميكن  وال  االنتماء 
ظرف،  اي  حتت  العربي  اإلمجاع 
وتارخينا  وجغرافيتنا  حميطنا  ألن 
االجتاه.  هذا  يف  هي  وإنتماءنا 
الساعني  من  نزال  وال  كنا  لقد 
أفضل  إلقامة  الدوام  على 
األقرب  حميطنا  مع  العالقات 
اال  للبنان  عدو  فال  واألبعد. 
اسرائيل اليت تسعى اىل اإلفادة 
من كل الظروف لتثبيت خمططها 
واهلوية  االرض  حساب  على 
ونكرر  قلنا  لطاملا  الفلسطينية. 
العربي  اخلليج  دول  إن  اليوم 
العربية  اململكة  مقدمها  ويف 
لبنان  على  تبخل  مل  السعودية 
بالدعم واإلسناد والعمل الدؤوب 
للحفاظ عليه، والوقوف اىل جانبه 
واحتضان  الظروف  أصعب  يف 

نظمت منسقية بعلبك يف »تيار 
مركز  يف  لقاء  املستقبل« 
خالله  جرى  بعلبك،  يف  التيار 
التضامن  »وثيقة  على  التوقيع 
مع االمجاع العربي«، يف حضور 
صلح  حسني  بعلبك  منسق 
من  وحشد  املنسقية  واعضاء 

املواطنني.
افتتاحا النشيد الوطين ثم ألقى 
صلح كلمة قال فيها: »اجتمعنا 
التضامن  وثيقة  لنوقع  اليوم 
تؤكد  اليت  العربي  االمجاع  مع 
تضامننا وموقفنا الداعم للملكة 
العربية السعودية يف مواقفها، 
بالوضع  يتعلق  ما  يف  سواء 
بوجه  وموقفها  الراهن  العربي 
باملنطقة  احمليطة  االخطار 
العربية او دعمها للبنان حكومة 

وشعبا«.
مل  »اململكة  ان  اىل  ولفت 
لبنان  دعم  عن  يوما  تتوان 
خالل كل احلروب اليت شهدها، 
اىل  واقفة  دائما  كانت  فهي 
واعمارا  وماديا  سياسيا  جانبنا 
ابنائنا  ولدينا مئات اآلالف من 
يف  املتواجدين  اللبنانيني 
العربي  اخلليج  ودول  اململكة 
لبنان  اقتصاد  يدعمون  الذين 
املالية.  حتويالتهم  خالل  من 
يقفوا  ان  اللبنانيني  وواجب 
وفاء ملواقف اململكة املتضامنة 
له  واحملتضنة  لبنان  مع  دائما 

 لقاء يف منسقية بعلبك لتيار املستقبل ختلله 
توقيع وثيقة التضامن مع االمجاع العربي

السلم  محاية  على  والعاملة 
االهلي فيه منذ ما قبل توقيع 
اتفاق الطائف وصوال اىل يومنا 

هذا«.
اضاف: »ال نستطيع اال ان نقول 
ان اململكة كانت وما زالت مع 
الشعب اللبناني دون متييز بني 
كل مكوناته الطائفية والوطنية، 
وهي مل تنحاز او متيز بني طائفة 
جانب  اىل  وقفت  بل  واخرى 
الدستورية  مبؤسساته  لبنان 
وقال:  واالمنية«.  والعسكرية 
التنوع  مدينة  بعلبك  »من 
والفكري،  واملذهيب  الطائفي 
العروبية،  مبواقفها  املعروفة 
من  يوم  يف  تشهد  مل  واليت 
العروبية  املواقف  اال  االيام 
النضال  يف  دائما  واملنخرطة 
العربي، ال ميكن ان تتنكر اىل 
تارخيها العروبي وهي ستستمر 

مبواقفها هذه«.
حتية  نوجه  بعلبك  »من  وختم: 
العربية  اململكة  قيادة  اىل 
مواقفها  يف  السعودية 
البالد  على  احلفاظ  احلامسة يف 
العربية ضد كل املشاريع اليت 
ونعلن  املنطقة،  تستهدف 
وقوفنا اىل جانب اململكة ملكا 
يف  وسنستمر  وشعبا  وحكومة 
هذا املوقف الداعم ألن اململكة 
للبنان  اخلري  كل  لنا  قدمت 

واللبنانيني«.

على  الثالث  لليوم  تواصل 
الشخصيات  توافد  التوالي، 
والدينية  والسياسية  الرمسية 
اململكة  سفارة  اىل  والشعبية 
مع  تضامنا  السعودية  العربية 
استقباهلم  يف  وكان  اململكة، 

السفري علي عواض عسريي.
وحضر وزير الشؤون االجتماعية 
مجال  والنواب:  درباس  رشيد 
اجلراح، هنري حلو، انطوان سعد، 
اوغاسبيان،  جان  السعد،  فؤاد 
جمدالني،  وعاطف  اجلسر  مسري 
الشرعي  اجمللس  رئيس 
االسالمي االعلى الوزير السابق 
وفدا  مرتئسا  مسقاوي  عمر 
السابق  الوزير  اجمللس،  من 
وفدا  مرتئسا  اخلوري  ناظم 
الوزير  اجلمهورية«،  »لقاء  من 
مرتئسا  منيمنة  حسن  السابق 
وفدا من املكتب السياسي يف 
تيار »املستقبل«، نائب رئيس 
احلكومة السابق عصام ابو مجرا 

والوزير السابق خالد قباني.
لبنان  جبل  مفيت  ايضا  وحضر 
من  وعدد  اجلوزو  حممد  الشيخ 
املناطق،  خمتلف  من  املشايخ 
العربية  العشائر  احتاد  رئيس 
وفدا  مرتئسا  العسكر  جاسم 
تيار  من  نسائي  وفد  كبريا، 
»املستقبل« ووفود شعبية من 

املناطق.
وقال درباس بعد الزيارة: »ما 
تأكيد  إعادة  هو  اليوم  جيري 
ان خيرجنا من  أحد ميكنه  ان ال 
الدم  يف  شركاء  إننا  العروبة، 
أخطر  يف  وشركاء  واملصري 
العربية.  االمة  بها  متر  مرحلة 
وحنن نناشد السعودية ان ترى 
املناسبة  هي  الفرصة  هذه  ان 
عضدنا  وتقوي  ازرنا  تشد  كي 
لنمنع لبنان من االنزالق ونصمد 

يف وجه املؤامرات«.
أما حلو فرأى ان »العالقة بني 
املصاحل  على  مبنية  البلدين 
اللبنانيني  وعلى  املشرتكة 

الذين ساهموا يف بناء اململكة«، 
ذكر  »الدستور  أن  اىل  مشريا 

بأن انتماءنا عربي«.
وقال انطوان سعد: »السعودية 
رغم  وهمومه،  للبنان  حاضنة 
أننا  اال  ارتكب،  الذي  اخلطأ 
النظر  تعيد  أن  عليها  نتمنى 

بقراراتها«.
ومحل »حزب اهلل« مسؤولية ما 

حدث.
متضامن  »أنا  جمدالني:  وقال 
وشعبا  قيادة  اململكة  مع 
ومتضامن مع الشرحية االكرب من 
اللبنانيني الذين يكنون العرفان 
ان  يعترب  ومن  للمملكة.  واخلري 
من  شيء  فيه  التضامن  إعالن 
التزلف فهو إما مريض او جاهل 
من  يريد  سيئة  نية  او صاحب 
خالل ذلك قطع الطريق الصالح 
االخطاء اليت ارتكبها هو وفريقه، 
واهلدف واضح، رمي لبنان يف 
املناهض  املشروع  أحضان 
اللبنانيون  والعروبة.  للعرب 
هذا  سيفشلون  والسعوديون 
املخطط وسنبقى بلد العروبة«.

كلقاء  »جئنا  فقال:  اخلوري  أما 
العالقة  عمق  لنؤكد  مجهورية 
انها  البلدين،  بني  وجتذرها 
عالقات تارخيية متشعبة انسانية 
واقتصادية وذات اهداف واحدة، 

جتمعنا العروبة االصيلة«.
اللبنانيون  ذهب  »كما  أضاف: 
يف  وساهموا  السعودية  اىل 
كذلك  واخلليج،  اململكة  اعمار 
ساعدت السعودية لبنان وكانت 
االعتداءات  رفع  يف  يد  هلا 
من  تهدم  ما  بناء  وإعادة 
وأمتنى  االسرائيلي.  العدوان 
جمراها  اىل  العالقات  تعود  ان 

الطبيعي«.
وذكر ان »االولوية هي النتخاب 
ويكون  للجمهورية،  رئيس 
واملرجعية  السقف  بعبدا  اعالن 
له  لبناني  موقف  لكل  االوىل 

عالقة باملنطقة العربية«.

اللبنانيني ورعايتهم رعاية أخوية 
كرمية«.

بداية  منذ  أدركنا  »ألننا  وتابع: 
أن  واملنطقة  الصراع يف سوريا 
انقسام اللبنانيني حاد وعمودي، 
وأن الوحدة الوطنية هي السبيل 
إجرتحنا  البلد،  لتحصني  الوحيد 
وكم  بالنفس.  النأي  سياسة 
والبعيد  القريب  من  تعرضنا 
أحيانا على  وللتجريح  حينا  للنقد 
اليوم  باتت  اليت  السياسة  هذه 
مطلبا لكل األفرقاء ونهجا تتبعه 
هذه احلكومة، وأعادت تأكيده يف 
هناك  دام  وما  األخري.  اجتماعها 
تبقى  املنطقة  هذه  يف  صراع 
هذه السياسة هي األمثل حلماية 

لبنان حتى انقشاع العواصف«.
بالعمل  انطالقنا  »منذ  وقال: 
السياسي ارتضينا الوسطية نهجا 
اقتناع مقرون  وسبيال ألننا على 
من  الكثري  أن  تارخيية  بشواهد 
جتد  كانت  واحلروب  املواجهات 
نهاية هلا من خالل اعتماد حلول 
أفرقاء  حوهلا  يلتقي  وسطية 
وال  منتصر  ال  حيث  النزاعات، 
االقتناع  بات  وكما  منهزم. 
راسخا عند غالبية اللبنانيني بأن 
النأي بالنفس هو السبيل الذي 
فإنين  االخطار،  من  وطننا  حيمي 
هو  الوسطية  نهج  بأن  مقتنع 
معتقداتنا  حلماية  الوحيد  السبيل 
من  أمتنا  ومحاية  بل  وأهلنا، 
واملرحلة  والتطرف،  الشطط 
املقبلة ستشهد بالتأكيد ترسيخا 
األزمات  من  للخروج  النهج  هلذا 

املتالحقة اليت تعصف بنا«.
االنتخابات البلدية

البلدية  االنتخابات  ملف  وعن 
»يقودنا  قال:  واالختيارية 
اىل  املقبلة  املرحلة  عن  احلديث 
على  موجز  بشكل  ولو  االضاءة 
البلدية  االنتخابات  استحقاق 
ندعو  إننا  املقررة.  واالختيارية 
يف  االستحقاق  هذا  إجراء  اىل 
موعده لضخ دم جديد يف احلياة 
مبجالس  واإلتيان  الدميوقراطية 
االمناء  عجلة  تدفع  فاعلة  بلدية 
والبلدات  واملناطق  املدن  يف 
طرابلس  اىل  بالنسبة  اما  كافة. 
لدينا  االولوية  فإن  وامليناء 
من  املدينتني  ابناء  متكني  هي 
فاعلني  بلديني  جملسني  اختيار 
العرب  أخذ  مع  ومتجانسني، 
االنتخابيتني  التجربتني  من 

السابقتني.
الناس،  لدى  األولوية  هي  هذه 
هذه  أهلنا  مع  سنلتزم  وحنن 
اىل  القوى  وندعو كل  األولوية، 
طرابلس  أهل  إلرادة  اخلضوع 
مجيع  إرادة  هي  بل  وامليناء، 
كافة  املناطق  ويف  اللبنانيني 
احملاصصات  سئموا  والذين 
اليت مل تنتج أكثر من تصدعات 
اعتماد  إذ جندد  إننا  وصراعات. 
سياسة اليد املمدودة، فإننا لن 
تكون  بأن  أي ظرف  نسمح حتت 
للتجارب  البلدية حقال  االنتخابات 
هي  فالبلديات  املغامن.  وتوزيع 
الناس  خلدمة  احمللية  اإلدارات 
السياسيني،  خلدمة  وليس 
واهلل  الثابتة سنعمل  هذه  وعلى 

املوفق«.
وعن مناسبة االحتفال قال: »إن 
هذا االحتفال يؤكد صوابية قرار 
مجعية العزم والسعادة، منذ سبع 
سنوات، بتقديم الدعم إىل اجلامعة 

اللبنانية، من أجل إقامة وجتهيز 
مركز العزم ألحباث البيوتكنولوجيا 
يف طرابلس، ليكون منارة علمية 
اتفاق  وينص  متقدمة.  وحبثية 
وأربع  مئة  تقديم  على  التعاون 
يف  دكتوراه،  منحة  وأربعني 
البحث  استمرارية  تأمني  سبيل 
العلمي املتقدم يف هذا املركز، 
اجملتمع يف خمتلف  تنمية  بهدف 
حماور العلوم والتكنولوجيا، اليت 
يف  األساس  العصب  تشكل 
وتنمية  العمل،  فرص  استحداث 
نثمن  كذلك  الوطين.  االقتصاد 
مركز  بني  املثمر  التعاون  عاليا 
البيوتكنولوجيا،  ألحباث  العزم 
اجملتمع  مؤسسات  وخمتلف 
املدني، هذا التعاون الذي نرغب 
مؤسسات  ليثمر  تطويره،  يف 
صناعية وجتارية جديدة وتطويرا 

ملؤسسات قائمة«.
االحتفال شخصيات  وشارك يف 
اكادميية وتربوية وطبية وصحية 
واجتماعية  وعسكرية  وروحية 
وطالب. وحتدث أيضا مدير »مركز 
البيوتكنولوجيا  ألحباث  العزم 
وتطبيقاتها« الدكتور حممد خليل، 
متاما  سنوات  ست  »منذ  وقال: 
األستاذ  الرئيس  دولة  افتتح 
الصرح  هذا  ميقاتي  جنيب 
اىل  يضاف  الذي  املميز  العلمي 
الثمينة  العلمية  طرايلس  كنوز 
والعريقة. انه مركز العزم الحباث 
البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها التابع 
يف  للدكتوراه  العالي  للمعهد 
اجلامعة  والتكنولوجيا يف  العلوم 
أمال  أعطى  والذي  اللبنانية، 
اللبنانية  اجلامعة  لباحثي  وفرصة 
للعمل حنو النمو والتطور، وفتح 
هلم أفقا لتنفيذ احباثهم ونشرها 

يف ارفع احملافل الدولية«.
سنوات  ست  »يف  أضاف: 
العزم  مركز  من  الباحثون  نشر 
للبيوتكنولوجيا مئة ومخسني مقاال 
يف جمالت عاملية، وشاركوا يف 
أكثر من مئيت مؤمتر علمي عاملي، 
ونظموا املؤمترات وسجلوا براءات 
عدة  شهادات  ونالوا  اخرتاع 
اخلريطة  على  طرابلس  ووضعوا 

البحثية يف الدرجات االوىل«.
وألقى حممد بدوي الشهال كلمة 
عدنان  اللبنانية  اجلامعة  رئيس 
فيها:  وجاء  حسني،  السيد 
»نشكر دولة الرئيس ميقاتي على 
تشجيعه ودعمه املتواصل للبحث 
العلمي وللباحثني واعطائهم منحا 
مالية تساعدهم على امتام واجناز 

احباثهم العلمية.
يشجع  االكادميي  اللقاء  هذا  إن 
عنصرا  بوصفه  العلمي  البحث 
العمل  آليات  تطوير  يف  مميزا 
مستوى  اىل  ودفعه  االكادميي 
تعنى  اليت  املتطورة  اجلامعات 

بالبحث العلمي«.
وحتدث أيضا عميد املعهد العالي 
للدكتوراه يف العلوم والتكنولوجيا 
فواز العمر، ويف اخلتام مت توزيع 
مت  كما  اخلرجيني،  على  الدروع 
توزيع دروع من اجلامعة اللبنانية- 
إىل  للدكتوراه  العالي  املعهد 
ويف  للمركز  الداعمة  اجلهات 
مقدمتهم الرئيس جنيب ميقاتي، 
أعقب  املركز.  مع  واملتعاونني 
بني  تعاون  اتفاق  توقيع  ذلك 
مركز العزم للبيوتكنولوجيا وكل 
واحتاد  الكورة،  مستشفى  من 

بلديات زغرتا.

رمسيون وشخصيات ووفود أموا السفارة السعودية متضامنني
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اشار النائب ياسني جابر املوجود 
يف واشنطن، يف اتصال هاتفي 
يف  االذاعية  االنباء  دائرة  مع 
»الوكالة الوطنية لالعالم«، اىل 
انه والوفد النيابي يف طريقهم 
االمريكي  »الكونغرس  اىل 
النواب  من  اضايف  عدد  للقاء 
عقدنا  كنا  ان  بعد  االمريكيني، 
اجتماعات مع االدارة على خمتلف 
اخلارجية  كوزارة  املستويات، 
والدفاع«،  القومي  واالمن 
خالل  من  ملسناه  »ما  وقال: 
قدر  وجود  هو  الزيارات  هذه 
كبري من التعاطف مع لبنان يف 
نية كبرية  ومع  احلالية  الظروف 
لدعمه يف املواجهة اليت خيوضها 
ضد االرهاب التكفريي، وايضا 
كبرية  العباء  حتمله  موضوع  يف 
من جراء اللجوء السوري، فهناك 
املستويات  كل  على  تفهم 
واعراب عن دعم كبري، وقد ظهر 
هذا الدعم من خالل زيارة قائد 

اجليش اىل واشنطن«.
اضاف: »اآلن بالنسبة للمواضيع 
اليت يتم التحدث عنها كموضوع 
حنن  طبعا  وغريه،  العقوبات 
استفضنا يف شرح وضع لبنان، 

 جابر من واشنطن: هناك قدر كبري من التعاطف 
مع لبنان ونية لدعمه يف مواجهة االرهاب

ذلك،  يتفهمون  هم  قلت  وكما 
هناك عمل على وضع االجراءات 
وقد  بها،  العمل  سيتم  اليت 
مراعاة  هناك  يكون  بأن  وعدنا 
للوضع اللبناني عند صياغة هذه 

التدابري االجرائية«.
جابر:  قال  سؤال  على  وردا 
وأوضحنا  تفهم،  هناك  »بالطبع 
هو  الذي  لبنان  به  يقوم  ما 
حتارب  اليت  املنظومة  من  جزء 
يف  اننا  هلم  شرحنا  االرهاب، 
عني العاصفة، وشرحنا ما يقوم 
والتزام  اللبناني،  اجليش  به 
لبنان على كل املستويات بكل 
دليل  واكرب  الدولية  االجراءات 
هو ما حصل يف االسبوع املاضي 
حاكم  سعادة  عنه  تكلم  وقد 
مصرف لبنان خالل مؤمتر منظمة 
»غايف« واملنظمات التابعة هلا، 
متويل  مكافحة  مواضيع  السيما 
القوانني  اقر  فلبنان  االرهاب، 
املطلوبة  واالتفاقيات  املطلوبة 
كلها ومل يعد مطلوبا منه شيء، 
شهادة  يقال  كما  اعطي  وقد 
املؤمتر،  هذا  من  تقدير  حسن 
وجيد  مقبول  الوضع  فواقعا 
ونأمل ان يسري اىل االفضل«. 
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انه  الضاهر  خالد  النائب  اكد 
املستقبل  كتلة  مع  كان  »سواء 
تيار  مع  فسيكون  يكن  مل  او 
الن  البلد،  هذا  خلدمة  املستقبل 
الرئيس سعد احلريري يعمل من 
أجل بناء الدولة وهو حريص على 
البلد«، مشريا اىل ان »عالقته مع 

كتلة تيار املستقبل ممتازة«.
مواجهة  اىل  حباجة  »اننا  وقال: 
الفراغ الذي يعمل حزب اهلل على 
تفعليه ويسعى عربه اىل اضعاف 
»احلوار  الدولة«، مشريا اىل ان 
مل ينتج شيئا واحلكومة مل تعاجل 
ان  مؤكدا  النفايات«،  موضوع 
»اداء احلكومة ومنذ انطالق عملها 

مل يكن باملستوى املطلوب«.
وأشار اىل انه »من غري املمكن 
التقدم بدعوة ضد الوزير السابق 
ميشال مساحة طاملا ان القضية 
العسكرية«،  احملكمة  يف  هي 
احلكومة  جلسة  »بعد  انه  موضحا 
املشهورة اليت أدت اىل طفحان 
الكيل مع وزير العدل املستقيل 
أشرف ريفي، كان جواب احلكومة 
حماكمة  يرفض  من  هناك  أن 

مساحة مبحاكم عدلية لبنانية«.
يعرقل  من  »هناك  ان  واعترب 
مشددا  لبنان«،  يف  العدالة 
على ان »حزب اهلل يسيطر على 

الضاهر: احلوار مل ينتج شيئا وأختار 
العماد عون ليكون رئيسا

احلكومة«.
أضاف: »املطلوب التزام القانون 
والدستور بسبب تسلط حزب اهلل 
أن يصور  الدولة وحماولته  على 
ارهابيون،  أنهم  على  السنة 
واكثر من ألف شاب من عرسال 

معتقلني بشبهة االرهاب«.
»السعودية  أن  على  وشدد 
تسعى الستقرار لبنان ومساعدته 
اثار  ورفع  واالعمار  باالمناء 
العدوان االسرائيلي منذ عشرات 
»اتفاق  أن  مذكرا  السنوات«، 
سعودي  بدعم  حصل  الطائف 
اليقاف احلرب، وبعد ذلك بقيت 
استقرار  على  تعمل  السعودية 
كما  املساعدات  وتقديم  لبنان 
فتائل  كل  نزع  على  حرصت 
على  يعتمد  حل  الجياد  اخلالف 
املصاحلة واملساحمة«، الفتا اىل 
والنظام  اهلل  حزب  »رفض  أن 
اليت  ايران  بسبب  هو  السوري 
املنطقة«،  على  تهيمن  أن  تريد 
لبنان  حيكم  »بأن  رفضه  مؤكدا 

من قبل دويلة حزب اهلل«.
ونفى الضاهر أنه »يقوم بإنشاء 
»حنن  وقال:  ريفي«،  مع  حلف 
نريد محاية سيادة البلد عرب سلطة 
»احلكومة  أن  معتربا  شرعية«، 
وما  ارهابي  حلزب  غطاء  اضحت 
حول عرسال حمتل من قبل حزب 

اهلل«.
العماد  أختار  »انين   : وختم 
رئيسا  ليكون  عون  ميشال 
اىل  وصل  اذا  النه  للجمهورية 
جيدا  أداؤه  فسيكون  الرئاسة 
الدولة  استعادة  اىل  وسيؤدي 
ان  اىل  واشار  ومؤسساتها«، 
»طرابلس هي اليت منعت سقوط 

لبنان ليصبح والية فارسية«.

National 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

صدر عن وزير العدل املستقيل 
البيان  ريفي  أشرف  اللواء 
مواقع  على  »إنتشر  األتي: 
فيديو  اإلجتماعي  التواصل 
املدعو  بصوت  لنشيد  مصور 
حتريضا  تضمن  بركات  علي 
مذهبيا وطائفيا وإساءات لقادة 
معتمدين  ولدبلوماسيني  عرب 
يهدد  الذي  األمر  لبنان،  يف 
وميس  الداخلي  اإلستقرار 
أشقائه  مع  لبنان  بعالقات 
فتنة  بإشعال  وينذر  العرب، 
مستوى  وعلى  داخلية  مذهبية 

العامل العربي واإلسالمي«.
وقطعا  عليه،  »بناء  اضاف: 
احملاوالت  هذه  أمام  للطريق 
العصبيات  إلستثارة  املستمرة 

 ريفي: قدمت إخبارا ضد املدعو علي بركات 
النشاده نشيدا تضمن حتريضا مذهبيا وطائفيا

شرخ  ألي  ومنعا  الطائفية 
الوطين،  املستوى  على  إضايف 
لبنانيا  مواطنا  بصفيت  قدمت 
التمييزية  العامة  للنيابة  إخبارا 
الفاعلني  مالحقة  مبوجبه  طلبت 
ومن يقف وراءهم سندا ألحكام 

قانون العقوبات اللبناني«.

مرسيل غامن: ال اعرف كيف وصل ابي رميا اىل النيابة!!
هاجم االعالمي مرسيل غامن عرب 
النائب  الناس«  »كالم  برناجمه 
اياه  متهمًا  رميًا  ابي  سيمون 
وال  جيدًا  منطقته  يعرف  ال  انه 
وصل  كيف  مستغربًا  ابنائها، 
سدة  اىل  رميا  ابي  النائب 

الربملان...
هلجومه  تكملة  هو  غامن  هجوم 
مشروع  على  املاضي  االسبوع 

بكثافة  له  الذي سّوق  جنة  سد 
الوقفات  مستغال  برناجمه  عرب 
قبل  مشاهد  لتمرير  االعالنية 
صورتها  كما  وبعدها  جنة  سد 

خميلته...
على  رميا  ابي  النائب  رد  وقد 
هذه احلملة عرب بيان ارسله اىل 
مل  االخري  ان  إال  غامن،  مرسيل 
باهلجوم  مكتفيًا  البيان  يقرأ 

الصاعق على النائب اجلبيلي.
ابي  فان  فقط  وللتذكري 
من  األعلى  النسبة  حصد  رميا 
بني  جبيل  قضاء  يف  االصوات 
كل املرشحني، ووصل اىل سدة 
على  حقيقية  باصوات  الربملان 
ومع  البرتودوالر،  نواب  عكس 
االموال  هذه  استطاعت  االسف 
وإعالميني  نوابًا  تشرتي  ان 
يعانيه  ما  إىل  لبنان  أوصلوا 

اليوم من ويالت وكوارث..

الثالث  اليوم  متيز   - واشنطن 
لزيارة الوفد النيابي الذي يضم 
النواب: ياسني جابر، حممد قباني، 
روبري فاضل، باسم الشاب، آالن 
عون ومستشار الرئيس بري علي 
انطوان  السابق  والسفري  محدان 
كثيف  بنشاط  لواشنطن،  شديد 

يف الكونغرس األمريكي.
مع  أولية  صباحية  جلسة  فبعد 
على  تركزت  الدولي  البنك 
تلتها  الفقراء،  دعم  برنامج 
جلسة عن الربامج األخرى، إنتقل 
عقد  حيث  الكونغرس  إىل  الوفد 
سلسلة لقاءات مع أعضائه كان 
الشؤون  جلنة  رئيس  مع  أبرزها 
كانت  حيث  رويس  اد  اخلارجية 

مناسبة ملناقشة الوضع اللبناني 
وانعكاشات األزمة السورية عليه 
اجليش  ودعم  النازحني  ومشكلة 
اليت  املالية  والضغوط  اللبناني 

يتعرض هلا لبنان.
أعضاء  تباعا  الوفد  والتقى 
املتحدر  حلود  داريل  الكونغرس 
من أصل لبناني، مارسي كابتور 
ويرب  راندي  الدفاع،  جلنة  عضو 
التقى  كما  اخلارجية،  جلنة  عضو 
شاهني  جني  السناتور  الوفد 
وجرى  كاين،  تيم  والسناتور 
لبنان  أوضاع  يف  النقاش 
التعاون  تفعيل  وسبل  واملنطقة 
بني الكونغرس األمريكي وجملس 

النواب اللبناني.

لقاءات يف الكونغرس للوفد النيابي اللبناني
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كانت عبارة الرئيس نبيه بّري 
الربملان  يف  استقباله  بعد 
الفتة،  بتحية  االوروبي 
بني  الفارق  البراز  كافية 
بروكسل  كان جيري يف  ما 
وما يتالحق يف بريوت: هنا 
يهنئوننا على احلوار وهناك 

مثة َمن ال يريده.
ظهر  بعد  منذ   | بروكسل 
االتصاالت  تكّثفت  االربعاء، 
برئيس  اهلاتفية من بريوت 
بري  نبيه  النواب  جملس 
بروكسل،  يف  املوجود 
حيث كان حيضر جلسة عامة 
على  االوروبي.  للربملان 
الوزير  كان  اآلخر،  اجلانب 
خيطره  خليل  حسن  علي 
املستقبل  تيار  برفض 
احلوار  جلسة  يف  املشاركة 
)االربعاء( يف  اهلل  حزب  مع 

هكذا »أنقذ« بري حوار حزب اهلل - املستقبل
نقوال ناصيف

واإلصالح  التغيري  تكّتل  عقد 
برئاسة  األسبوعي  اجتماعه 
ميشال  العماد  الرئيس  دولة 

عون يف دارته يف الرابية.
الوزير  تال  االجتماع  وبعد 
جريصاتي  سليم  السابق 

مقررات التكتل، فقال:
أواًل، عالقات لبنان مع اململكة 
ودول  السعودية  العربية 
لسوء  التكّتل  يأسف  اخلليج: 
استغالل موقف وزير اخلارجية 
التيار  رئيس  واملغرتبني، 
الوطين احلّر، املؤيد من دون 
بل  ال  احلكومة،  لبيان  حتّفظ 
إّن موقفه كان أكثر تقّدمًا يف 

هذا اجملال.
إّن املقاصد والغايات مفقوهة 
لدينا وحنتقظ بها طبعًا، ولن 
املنصوبة  األفخاخ  يف  نقع 
إستحقاقاتنا  طريق  على  لنا 
القائمة  حتالفاتنا  مواقع  ويف 
نهج  ضمن  من  واملستجّدة، 
يف  اجلميع  على  انفتاحنا 

لبنان.
عرٌب حنن يف هوّيتنا، وانتمائنا 
جامعة  مؤّسسي  من  ولبنان 
فيها،  وعامٌل  العربّية  الدول 
على ما ورد يف وثيقة الوفاق 
الوطين، ويف مقّدمة دستورنا 
اليت تنّص على املبادئ اليت 
لنظامنا  الثابتة  األركان  تؤّلف 
الوطنّية  وعقيدتنا  السياسي 

والقومّية.
ملواقفنا  حتريفًا  كفى  لذا، 
وممارساتنا  واقتناعاتنا 
مكشوف  فاألمر  والتزاماتنا 
لدينا. للتذكري، يف 12 كانون 
الثاني 2016 إّتذ التكّتل القرار 
التالي: »املوقف اللبناني يف 
العرب  اخلارجّية  الوزراء  مؤمتر 
يف القاهرة، هو موقف يشّرف 
الرائدة  وديبلوماسّيته  لبنان، 
املصلحة  على  احلفاظ  يف 
تسمو  اليت  العليا  اللبنانية 
أن  من دون  إعتبار  كّل  فوق 
ُيسّمى  ما  املوقف  هذا  ميّس 
العربي.  واإلمجاع  التجانس 
وزير  إّتذه  الذي  املوقف  إّن 
اخلارجّية، رئيس التيار الوطين 
احلّر، املهندس جربان باسيل، 
الدول  ميثاق  بني  يزاوج 
العربّية وحتديدًا املاّدة الثامنة 
منه، واتفاقييّت فيينا للعالقات 
واالتفاقّية  الديبلوماسّية 
ال  اإلرهاب  ملكافحة  العربّية 
سّيما الديباجة واملاّدة الثانية 
اإلرهاب  ُتعّرف  اليت  منها، 
الشعوب  كفاح  وتستثين 
عدوان  أّي  لصّد  املسّلح 
واعتداء من أجل التحّرر وتقرير 
املصري. كما أيضًا حيرتم هذا 
املوقف اتفاقية الدفاع العربي 
املشرتك، كما املاّدة 55 من 
ميثاق األمم املّتحدة وهو على 
سياسة  عن  يعرب  حال  كّل 
يف  مبّينة  هي  كما  احلكومة 

البيان الوزاري«.
الثاني 2016،  يف 19 كانون 
»حيرص  للتكّتل:  آخر  موقٌف 
عالقات  تأكيد  على  التكّتل 
الدول  مع مجيع  اجلّيدة  لبنان 
املاّدة  على  املبنّية  العربّية 
اجلامعة  ميثاق  من  الثامنة 

العربّية، واليت تقوم على عدم 
الداخلّية  بالشؤون  التّدخل 
للدول العربّية يف ما بينها أو 
من خارج هذه الدولة، ويعترب 
أساس  القاعدة  إحرتام  أّن 
سّيما  ال  السياسي  عمِله 
الداخلّية  التفاهمات  ظّل  يف 
القائمة. كما ويعترب أّن اجلهد 
هذا  ُيبَذل يف  أن  الذي جيب 
اإلجتاه من كّل الكتل النيابّية، 
يف  واللبنانيني  لبنان  حيمي 
اإلنتشار ويف الدول العربّية، 
والعمل  املبدأ  هذا  واحرتام 
على تطبيقه من األسس اليت 
نراها أساسّية يف عمل لبنان 

وسياسته اخلارجّية«.
كانون  يف  وايضًا  أيضًا 
آخر  موقٌف   ،2016 الثاني 
على  التكّتل  »يؤّكد  للتكّتل: 
النيابّية  الكتل  كاّفة  دعوة 
احرتام  على  احلرص  إىل 
العربّية  الدول  جامعة  ميثاق 
منه،  الثامن  البند  سّيما  ال 
والذي يتضّمن رفض التّدخل 
للدول  الداخلية  الشؤون  يف 
إىل  التكّتل  ويدعو  العربية، 
ضمن  معها  العالقات  أفضل 
إطار املرجعية الدستورية اليت 
يف  اللبنانية  احلكومة  متثلها 

بيانها الوزاري ومقرراتها«.
هذه هي وثائقنا ومستنداتنها 
عالقاتنا  نهجنا يف  ومرتكزات 
مع اململكة العربية السعودية 
يف  ألحد  ميكن  وال  واخلليج، 
علينا  يزايد  أن  ُذكر  ما  ضوء 
اململكة  على  حرصنا  يف 
ودول  السعودية  العربية 
دول  أنها  منطلق  من  اخلليج 
احلرص  وهذا  شقيقة،  عربية 
هو بالتأكيد مبقدار حرص هذه 
أو  امُلقيم  لبنان  على  الدول 
املنتشر يف أرجاء هذه الدول، 
ورساميل  عاملة  مهاراٍت 
مفهوم  هو  هذا  ومشاريع. 
هو  الذي  العربي  التضامن 
اإلمجاع  وهو  الطبيعي،  املمر 
كل  يف  نتمناه  الذي  العربي 
حني ومبعرض عن أّي إشكاٍل 

عربي.
هذا  إخراج  التكتل  يتمنى 
السجاالت  من  املوضوع 
للمعاجلة  متهيدًا  اإلعالمية 
ما  على  الرصينة  اهلادئة 
املهاترات  وتفادي  شرحنا، 
واملزايدات الفارغة والزائفة.

امللف الثاني، ملف النفايات. 
املوقف املبدئي لتكّتل التغيري 

واإلصالح:
صوابية  على  التأكيد  أواًل، 
العام  منذ  التيار  موقف 

.2009
ثانيًا، ماذا كان حصل لو كان 
عن  مسؤولني  التيار  وزراء 
يطالب  هنا  من  امللف؟؟  هذا 
الشاملة  باملساءلة  التكتل 
والفورية عن كّل مفاصل هذا 

امللف:
1- احلل التقين. يرى التكتل 
بإعادة  يبدأ  التقين  احلل  أن 
املتوافرة، مبا  باملطامر  العمل 
فيها مطمر الناعمة، واملتوافر 
الصحية  الشروط  أيضًا  فيها 
احلوافز  إعطاء  مع  والبيئية، 
الالزمة بصورٍة متساوية، من 

دون متايٍز أو تفضيل.
2- أولوية املعاجلة الالمركزية 
التكتل  يؤّكد  حيث  اإلدارية، 
أيضًا على الالمركزية اإلدارية 
أي  امللف،  هذا  معاجلة  يف 

عرب:
منفردة  البلديات  تشجيع  أ- 
حلوٍل  اعتماد  على  متحدة  أو 

ذاتية.
من  البلديات  منع  عدم  ب- 
عند  الناجعة  احللول  اعتماد 
مشع  يوجد  ال  حيث  توافرها، 
أمحر على إجناز نوعي مبوضوع 

النفايات.
الدورية  املداخيل  توفري  ج- 
املستحقة للبلديات عرب تنفيذ 
مرسوم توزيع أموال البلديات 
دون  من  اخللوي  عائدات  من 

أي حسم.
من  املتوافر  تقويم  إعادة  د- 
قائمة  كانت  اليت  املعاجلات 
كما نتائج املناقصة احلاصلة، 

وذلك على املدى القصري.
التفكك  تقنية  اعتماد  ه- 
احلراري، واملباشرة باإلجراءات 

الالزمة يف سبيل ذلك.
يكون  السياسي  احلل  ثالثًا، 

عرب:
املادية  االستفادة  وقف   -1
ملف  من  السياسة  ألهل 

النفايات.
املشاريع  عرقلة  وقف   -2
البيئية للتالزم بني املعاجلات 

البيئية على أنواعها.
امللفات  أسر  فك   -3
االسرتاتيجية يف الدولة، مثل 
التلوث  إن  النفط.  الكهرباء، 
اإلقتصادي هو خبطورة التلوث 
على  أدهى  ونتائجه  البيئي، 

الدولة والشعب من األخري.

الوزير جريصاتي بعد اجتماع التكّتل:
جيب اعتماد الالمركزية اإلدارية يف معاجلة ملف النفايات

وحبثنا يف االوضاع يف املنطقة، والدور االساسي 
الذي يلعبه لبنان يف العالقة اليت تربط اجلهات 
التحديات  يف  ايضا  حتدثنا  باملنطقة.  االوروبية 
الكربى اليت تواجه لبنان واملنطقة اليت متر بأزمة 
االوضاع  عن  حتدثنا  كما  استقرارها،  تقّوض 
السوريني  ليس  الالجئني،  ومشكلة  سوريا  يف 
الوافدين اىل لبنان فحسب، بل الالجئني برمتهم 
املقيمون  الفلسطينيون  الالجئون  ذلك  يف  مبا 
االحتاد  ان  على  واتفقنا  عقود.  منذ  لبنان  يف 
اىل  الرامية  بوعوده  يفي  ان  ينبغي  االوروبي 
تقديم املساعدة املطلوبة مبا يف ذلك املساعدات 
املادية هلذا البلد. عندما حتدثنا عن ارقام الالجئني 
املوجودين يف لبنان اليوم، وكذلك عندما درست 
نسبة الالجئني مقارنة بامجالي السكان يف لبنان، 
فنحن  اخلجل.  من  بكثري  اوروبيا  بصفيت  شعرت 
يف اوروبا نتجادل يف ما يتعلق بامكان استقبالنا 
اوروبي  مليون   500 اىل  ينضمون  الجىء  مليون 
ويوزعون على 28 دولة اوروبية. وبالتالي عندما 
قارنت اجلدل القائم على مستوى االحتاد االوروبي 
شعرت  لبنان  يعيشه  ما  حيال  املضمار  هذا  يف 
بالفعل خبجل كبري«. واشاد جبهود بري »من اجل 
اضفاء االستقرار على الوضع السياسي من خالل 
رعايته احلوار بني اجملموعات واالحزاب والالعبني 

على الساحة السياسية اللبنانية«.
ورد بري بالقول: »طالبت بان يصري اىل الرتكيز 
على احلل السياسي لالزمة السورية قبل البحث بأي 
»لعب  على  االوروبي  الربملان  وحض  مساعدة«، 
دور كبري حيال عالقات اجلوار بني الدول العربية 
السعودية  العربية  اململكة  وخصوصا  اخلليجية 
من  وحذر  االيرانية«.  االسالمية  اجلمهورية  وبني 
لالخوة  »ما حصل  اىل  السورية  احلرب  تؤدي  ان 
الفلسطينيني وتهجريهم من وطنهم فلسطني«. 

واقرتح:
»1 ـ تأمني قروض تفضيلية ملشاريع استثمارية 

يستفيد منها النازحون السوريون.
ما  اخلزينة  سندات  فوائد  دعم  اهلبات،  اىل  ـ   2
ان  سيما  التحمل  على  اللبنانية  املالية  سيساعد 
 17 هي  السوريني  الالجئني  نتيجة  لبنان  خسائر 

مليار دوالر منذ مخس سنوات حتى اليوم«.
للربملان  عامة  جلسة  بري  حضر  الظهر  وبعد 
كلمة  والقى  شولتز  رئيسه  به  فرحب  االوروبي 
اىل  احلاضرين  االوروبيني  النواب  دعا  ثم  حتية 
استقباله بالتصفيق. وقال شولتز: »يتحمل بلدكم 
عبئا كبريا من خالل استضافة مليون ونصف نازح 
سوري اضافة اىل نصف مليون الجىء فلسطيين. 
بلدكم  مع  االوروبي  االحتاد  وقوف  لكم  نؤكد 
يوم  كان  لقد  العبء.  هذا  يف  شخصيا  ومعكم 
4 شباط مناسبة لرتمجة ذلك يف لندن وسنحرص 

على حتقيق الوعود اليت مت االعالن عنها«.
ثم عقد بري جلسة مع جمموعة الصداقة مع لبنان 
يف الربملان االوروبي برئاسة رامونا مانيسكو اليت 
اكدت دعم االحتاد االوروبي وارادته يف مساعدة 

لبنان يف سبيل استمرار استقراره.

عني التينة.
وليد  النائب  اىل  التحدث  خليل  من  بري  طلب 
جنبالط للتوّسط لدى الرئيس سعد احلريري وثنيه 
االتصال  املال  وزير  عاود  احلوار.  مقاطعة  عن 
جنبالط،  حماولة  باخفاق  البالغه  اجمللس  برئيس 
فطلب منه التوجه اىل رئيس احلكومة متام سالم، 
ارفضاض  بعد  بدوره اىل مكاملته  يبادر  ان  قبل 
اجتماع جلنة الصداقة مع لبنان املنبثقة من الربملان 

االوروبي.
متسك بري بانعقاد جلسة احلوار بعدما بلغه اقرتاح 
احلريري تأجيلها اىل وقت الحق، على ان يصدر 
التأجيل عن رئيس اجمللس. رفض، وأصر على 
نادر  على  مقتصرًا  ناقصًا،  وإن  احلوار  انعقاد 
اظهر  ثم  املال.  ووزير  خليل  وحسني  احلريري 
مرونة من ضمن هذا االصرار مقرتحًا اجتماع الثالثي 
بعض الوقت ليتقرر اثره تأجيل استكمال احلوار. 
ظل احلريري رافضًا متشبثًا بالغياب عن احلوار يف 
سياق محلته وتياره على حزب اهلل. فلفت رئيس 
اجمللس اىل ان تأجيل اجللسة يف التوقيت احلالي 
سيكون بالغ اخلطورة نظرًا اىل وفرة التفسريات 
اليت ستعطى له وحتّمله أسبابا شتى. ال ميانع فيه 
لكن بعد اجتماع جلسة االربعاء املقررة سلفًا بعدما 

وافق الطرفان على حضورها.
اليه اىل ان قال: تعطيل طاولة احلوار  مل ُيصغ 
يعين ضرب احلكومة، ومن ثم طاولة احلوار. ماذا 

يريدون؟
مل خيف رئيس اجمللس قلقه من تداعيات توقف 
الوطين  احلوار  وطاولة  احلكومة  على  ليس  احلوار 
فحسب، بل ايضا على الشارع، وبدا انه يتحدث 
عمن يلعب بالنار. تبلغ من خليل موقف احلريري 
برئيس  جيتمع  ان  على  احلوار  تأجيل  ومفاده 
اجمللس بعد عودته ويناقشان املشكلة. رد بري 
كان: مستعد لالجتماع به ما شاء بعد عودتي. لكن 

بري أمام الربملان األوروبي )حسن إبراهيم(

احلوار اواًل والليلة.
رئيس  بري  خابر 
عليه  ومتنى  احلكومة 
احلريري  حمادثة  ايضًا 
االجتماع  ان  وابالغه 
وليس  سلفًا  مقرر 

جديدًا او طارئًا، خصوصًا ان وزير الداخلية نهاد 
املشنوق كان يناقش جدول اعمال اجللسة قبل 
ان ينقلب احلريري عليها ويقرر مقاطعة احلوار. 
واعاد على مسامع سالم قلقه من اعطاب احلكومة، 
وملس مقامسة رئيس احلكومة اياه هذه املخاوف 

عليها.
رئيس اجمللس  تبلغ  املساء  من  يف وقت الحق 
تبعا  التينة  عني  يف  بالثالثي  الطاولة  التئام 

القرتاحه بغية استعادة احلوار انفاسه.
زيارته  من  الثاني  اليوم  واصل يف  بري  وكان 
بروكسل لقاءاته، فالتقى رئيس الربملان االوروبي 
مارتن شولتز الذي قال على االثر: »تبادلنا االراء 

وسّط بري سالم 
وجنبالط لثني 
الحريري عن 

مقاطعته الحوار
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دعا رئيس جملس الوزراء الكوييت 
الشيخ جابر املبارك الصباح ايران 
اىل »تعديل الكثري من السياسات 
التوتر يف  لنزع فتيل  والتوجهات 
العربي«،  املشرق  بقع كثرية يف 
رافضًا الرتويج ألي حروب جديدة 
ان هناك  يرى  املنطقة، وهو  يف 
واجتاهات سياسية خمتلفة  »قوى 
التشدد  تتفاوت يف  ايران  داخل 
من  ان  نعتقد  وحنن  واالعتدال 
العرب  وجريانها  ايران  مصلحة 
اتباع سياسة حسن اجلوار واحرتام 
ضفيت  على  الدول  مجيع  سيادة 

اخلليج«.
اخلامسة  الذكرى  يف  وجدد، 
والعشرين على حترير الكويت من 
الكويت  إدانة  العراقي،  االحتالل 
هلا  تعرضت  اليت  لالعتداءات 
السعودية  الديبلوماسية  البعثات 
وقال:  ومشهد،  طهران  يف 
تلعبه  الذي  الدور  ثقة يف  »كلنا 
احلرمني  خادم  بقيادة  السعودية 
بن  سلمان  امللك  الشريفني 

عبدالعزيز وحكمته«. 
قرن  ربع  بعد  الكويت  ان  وأكد 
اهلل،  بإذن  »آمنة  التحرير  من 

الكويت تدعو إيران لتعديل سياساتها

متوج  منطقة  يف  اننا  قدرنا  لكن 
وحنن  واالضطرابات  بالتغريات 
وشدد  فيها«،  حرجة  حافة  على 
على وحدة الكويتيني مع قيادتهم 
وعلى  التحديات  مواجهة  يف 
التضامن  نهج  الكويت  التزام 
جملس  دول  يف  شقيقاتها  مع 

التعاون اخلليجي.
وعن اكتشاف خلية من املواطنني 
ايران  ملصلحة  تعمل  الكويتيني 
القضاء حبيازة أطنان من  ودانها 

»من  جابر  الشيخ  قال  األسلحة 
املؤسف جدًا ان يتورط اي كوييت 
وطنه«  ضد  اجرامي  نشاط  يف 
مشريًا اىل ان هذه القضية ال تزال 

موضع نظر حمكمة االستئناف.
»يقظة  األمنية  األجهزة  إن  وقال 
وال تتوانى يف رصد ومالحقة اي 
ضد  إرهابي  ختطيط  او  تنظيم 
الكويت او اخلارج ايًا كان مصدره 

او هويته«.
من  جزء  الكويت  ان  وأكد 

»التحالف االسالمي« الذي تقوده 
جوية  وحدات  »ولدينا  السعودية 
دعم  جهود  يف  تشارك  وبرية 
ان  وقال  اليمن«.  يف  الشرعية 
التبلور  يف  آخذًا  »اجتاهًا  هناك 
مشرتك  اسالمي  عربي  لعمل 
يعزز االستقرار يف املنطقة ومينع 
امتداد التوتر والتهديد اىل مناطق 

جديدة«.
الشديد  الكويت  أمل  عن  وأعرب 
من احملن والقتل والتهجري الذي 
السوري  الشعب  له  يتعرض 
عن  بالبحث  التعجيل  اىل  داعيًا 
حلول سياسية تنهى هذه املآساة 

الكربى.
»مما  الكوييت  املسؤول  وقال 
حيزن أكثر مسعى بعض االطراف 
اىل تهميش حمنة الشعب السوري 
ضد  حرب  اىل  القضية  وحتويل 
اإلرهابية  واملنظمات  داعش 

األخرى«.
بالعراق  الكويت  عالقة  ووصف 
»مير  العراق  لكن  »جيدة«  بأنها 
بظروف صعبة«. وأرجع مسؤولية 
»فشل  اىل  العراق  يف  التعثر 
الفئة  جتاوز  يف  الساسة  بعض 

والطائفة والعرق«.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر املبارك الصباح

طرابلس ضربة  وجهت سلطات 
قوية لتنظيم »داعش«، باعتقاهلا 
إقدام  غداة  قياداته،  من  ثالثة 
التنظيم على ذبح 12 من عناصر 
صرباتة  مدينة  يف  الشرطة 
تونس.  مع  احلدود  من  القريبة 
مقتل  على  أيام  بعد  تأتي  كما 
تونسيون  معظمهم  إرهابيًا   50
على  أمريكية  جوية  ضربة  يف 

معسكر للتنظيم يف املدينة.
مدير  إعالن  مع  ذلك  تزامن 
املركزية  االستخبارات  وكالة 
أن  برينان  جون  األمريكية 
دعم  إىل  تسعى  واشنطن 
وبناء  اإلرهاب  مكافحة  عمليات 
اعرتف  فيما  ليبيا،  احلكومة يف 
اللييب  اجليش  يف  بارز  ضابط 
بقيادة الفريق خليفة حفرت، بأن 
مستشارين عسكريني فرنسيني 
معارك  تنسيق  يف  يساعدون 
تنظيم  ضد  الليبية  القوات 

»داعش« يف بنغازي.
اخلاصة«  الردع  »قوة  وأعلنت 
يف  الداخلية  لوزارة  التابعة 
اعتقاهلا حممد  طرابلس،  حكومة 
»ابو  بـ  امللقب  التاجوري  سعد 
التنظيم  نصبه  الذي  سليمان« 
 70( صرباتة  ملدينة  »أمريًا« 
الليبية(.  العاصمة  غرب  كلم 

التاجوري،  برفقة  اعتقل  كما 
امللقب  العماري  سامل  مساعده 
بـ »أبو زيد«، إضافة إىل املدعو 
أمحد دحيم امللقب بـ »أبو محزة 
باملهام  واملكلف  التاجوري« 

اللوجيستية للتنظيم.
مسؤول  النعاس  سليم  وأكد 
املشرتكة  األمنية  الغرفة 
الثالثة  أن  طرابلس،  يف 
األربعاء  ليل  واعتقلوا  ليبيون 
حماولتهم  أثناء  اخلميس،   -
االنتقال من سرت )وسط( إىل 
صرباتة أقصى الغرب، لإلشراف 
على تنفيذ عمليات إرهابية يف 

مناطق متفرقة.
الردع«  »قوة  يف  مصدر  وأبلغ 
أن الثالثة اعتقلوا إثر دهم منزل 
تاجوراء  ضواحي  يف  مستأجر 
يستخدمه  طرابلس(  )شرق 
التنظيم خمبأ لعناصره يف هذه 
الشبهات.  من  اخلالية  املنطقة 
املعتقلني  صور  القوة  ووزعت 
الثالثة، كما بثت شريط فيديو 

عن مالبسات اعتقاهلم.
وقال املصدر ذاته إن الوصول 
إىل املنزل املستخدم كمخبأ يف 
على حتقيقات  بناء  مت  تاجوراء، 
بينهم  للتنظيم  معتقلني  مع 
بوجود  اعرتفوا  تونسيون، 
يف  نائمة  خاليا  بني  تواصل 
»داعش«  وقيادة  املدينة 
وأفادت  )وسط(.  سرت  يف 
مجع  التنظيم  بأن  معطيات 
وعمد  وأسلحة  ناسفة  شحنات 
أجل  من  عناصر،  تدريب  إىل 
تنفيذ عمليات إرهابية يف أحناء 

البالد، خصوصًا يف طرابلس.
جهاز  أن  إىل  املصدر  وأشار 
غريان  يف  اجلرمية  مكافحة 
)جنوب العاصمة( اعتقل الثلثاء 
»داعش«،  لـ  ينتمي  تونسيًا 
كعامل يف حمل جتاري.  يتسرت 
ومت ذلك بعد مراقبته لفرتة، إثر 
معلومات عن تواصله مع شباب 
التنظيم.  ملصلحة  لتجنيدهم 
النيابة  إىل  املعتقل  وأحيل 
اعرتافه  بعد  حملاكمته  العامة 
ووجود  »داعش«،  لـ  باالنتماء 
شهادات ضده من شباب حاول 

جتنيدهم.
مدينة  على  التنظيم  ويسيطر 
سرت، ويسعى اىل التوسع يف 
املناطق احمليطة بها، وهو تبنى 
العاصمة  داخل  عدة  هجمات 
عناصره  انتشار  لكن  الليبية، 
شكل  يومني  قبل  صرباتة  يف 
أول ظهور علين له يف املدينة 
الساحلي  الطريق  على  الواقعة 
بني العاصمة واحلدود التونسية 
واليت تضم مدينة أثرية رومانية 
- فينيقية، كما أن الغارة اجلوية 
معسكراته  أحد  على  األمريكية 
وجود  كشفت  املدينة،  يف 
التنظيم،  عناصر  من  عشرات 
دول  ومن  تونسيون  معظمهم 

عربية أخرى.

طرابلس تعتقل »أمريًا« لـ »داعش« ومساعَديه

محمد سعد التاجوري

حكوميت  بني  التوتر  عاد 
السودان  وجنوب  السودان 
جارتها  اخلرطوم  اتهام  بسبب 
متمردين  باستقبال  اجلنوبية 
مناهضني هلا ودعهم بالسالح، 
التقارب  أسابيع من  بعد  وذلك 
وفتح احلدود بينهما، فيما أجرى 
بان  املتحدة  لألم  العام  األمني 
الرئيس  مع  مون حمادثات  كي 
جوبا  يف  ميارديت  سلفاكري 
تطبيق  على  رّكزت  أمس، 
اتفاق السالم واالنتهاكات حبق 

املدنيني.
يف  رمسية  تقارير  وذكرت 
جوبا  حكومة  أن  اخلرطوم 
بوقف  تعهدات  عن  تراجعت 
»احلركة  متمردي  وإيواء  دعم 
وحركات  الشمال«   – الشعبية 
»حركة  لـ  ومسحت  دارفور، 
برئاسة  السودان«  حترير 
يف  ندوة  بعقد  نور  عبدالواحد 
أحد فنادق العاصمة ُحّرض فيها 
وُدعي  السودانية  احلكومة  ضد 
شبان دارفور إىل االنضمام إىل 
القوات  لقتال  احلركة  صفوف 

السودانية.
وكشفت التقارير ذاتها أن وفدًا 
الشعبية  »احلركة  متمردي  من 
العام  أمينها  بقيادة  –الشمال« 
مشاورات  أجرى  عرمان  ياسر 
قادة  مع  جوبا  يف  مغلقة 
مسؤولني  حبضور  عسكريني 
يف وزارة الدفاع ناقشت إمداد 
املتمردين السودانيني بشحنات 
لشن  متنوعة  وذخائر  أسلحة 
هجمات يف والييت جنوب كردفان 
والنيل األزرق املتامختني جلنوب 

السودان.
يف املقابل، نفت حكومة جنوب 
اخلرطوم  اتهامات  السودان 
وجددت  هلا،  مناهضني  بدعم 
التعاون  باتفاقات  التزامها 
واتهمت  البلدين  بني  املوقعة 
جهات مل تسمها بالوقوف خلف 

تلك االتهامات.
اجلنوبي  الدفاع  وزير  وقال 
ال  حكومته  إن  ميانغ  كوال 
تدعم متمردي »احلركة الشعبية 
لديها  وليست  الشمال«   –

أن  مؤكدًا  ملساعدتها،  إمكانية 
عرمان ليس موجودًا يف جنوب 

السودان.
جنوب  خارجية  وزير  أكد  كما 
أن  بنجامني  برنابا  السودان 
املتكررة  السودانية  االتهامات 
لبالده ال أساس هلا، ورأى أنها 
عالقات  على حتسني  تساعد  ال 
البلدين،  بني  اجلوار  حسن 
تدعم  ال  حكومته  أن  مؤكدًا 
وحركات  الشعبية«  »احلركة 
تقدمه  ما  لديها  وليس  دارفور 
هلم، وترى أنه ليس من مصلحة 
البلدين أن يكون هناك توتر أو 

أزمة.
األمني  أجرى  أخرى،  جهة  من 
كي  بان  املتحدة  لألمم  العام 
مون أمس، حمادثات مع رئيس 
سلفاكري  السودان  جنوب 
ميارديت عقب وصوله إىل جوبا 
الكنغولية  العاصمة  من  قادمًا 

كينشاسا.
يف  رئاسي  مسؤول  وصرح 
جوبا أن بان ناقش مع سلفاكري 
السالم  اتفاق  تطبيق  خطوات 
املتمردين  زعيم  وبني  بينه 
رياك مشار، وشدد على ضرورة 
يف  االنتقالية  احلكومة  تشكيل 
عن  تأخرت  بعدما  وقت  أقرب 
العام  األمني  ودعا  موعدها. 
الطرفني إىل اجلدية بهدف جتاوز 
والرتكيز  األهلية  احلرب  مرحلة 
على تضميد جراح شعب جنوب 

السودان.
إىل ذلك، رفضت جوبا تهديدات 
جون  األمريكي  اخلارجية  وزير 
كريي بفرض عقوبات على طريف 
النزاع يف جنوب السودان إذا ما 
فشال يف تطبيق اتفاق السالم، 
ورأت أنه جيب توجيه اللوم إىل 
املتمردين وليس إىل الرئيس. 
وقال كريي إن سلفاكري ومشار 
قد يواجهان عقوبات فردية إذا مل 
يلتزما باتفاق السالم. وأضاف: 
إىل  بالنسبة  حرجة  حلظة  »هذه 
ومن  السودان،  جنوب  بقاء 
املهم بالنسبة اىل َمن يعتربون 
أنفسهم زعماء أن يقوموا فعليًا 

بدور الزعامة«.

بان كي مون يف جوبا ملناقشة تطبيق اتفاق السالم
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The Turnbull government 
is preparing to abandon 
serious tax reform.
It has ruled out major 
change in favour of a 
pair of savings measures 
seen as politically safe: 
curbing the excessive 
use of negative gearing 
by wealthy investors, 
and reducing extensive 
parking of pre-tax in-
come in superannuation 
accounts.
The minimalist reform 
approach would raise 
sufficient funds to of-
fer marginal tax relief 
to middle-income earn-
ers while also freeing 
the government to pros-
ecute a massive scare 
campaign against Labor, 
claiming its negative 
gearing policies would 
smash the economy, 
wiping $278 billion off 
the national balance 
sheet through a 5 per 
cent plunge in housing 
values.
The government’s final 
package, due to be pre-
sented within weeks, 
will not restrict negative 
gearing to new houses, 
as Labor has proposed, 
but merely impose caps 
on the dollar amount 
of losses claimable, 
while also reducing the 
amount able to be di-
rected into superannua-
tion contributions.
The proceeds, perhaps 
just a few billion per 
year, will be available to 
fund an upward adjust-
ment of the $80,000 tax 
threshold, providing re-

Turnbull walks away from tax reform: only caps on super, negative gearing left

lief to only the top 25 per 
cent of earners.
The government again 
struggled to get its lines 
right on Wednesday, af-
ter Assistant Treasurer 
Kelly O’Dwyer contra-
dicted Prime Minister 
Malcolm Turnbull’s pre-
diction of falling house 
prices under Labor’s 
policies, by declaring 
they would actually rise.
“They have got a policy 
that will increase the cost 
of housing for all Austra-
lians, for those people 
who own a home and for 
those people who would 
like to get into the hous-
ing market through their 
negative gearing policy,” 
she told Seven’s Sunrise 
program.
Fairfax Media under-
stands the Coalition has 
seriously considered 
and rejected a scheme 
that would have taxed all 
superannuation contri-
butions at the taxpayer’s 
marginal rate minus a 
discount, which most 
likely would have been 
15 percentage points.
The Prime Minister and 
colleagues were con-
cerned that although 
the scheme would have 
been fairer, extending 
the same discount to 
all taxpayers, it would 
have made earners in 
the $37,001 to $80,000 
bracket slightly worse 
off, taxing their super 
contributions at 17.5 
rather than 15 per cent 
and exposing the gov-
ernment to a scare cam-

paign.
Instead they have opted 
to tighten the generous 
caps on how much high 
earners can contrib-
ute to super out of pre-
tax income. At present 
$30,000 for most tax-
payers and $35,000 for 
those over the age of 50, 
the annual caps would 
be cut to nearer $20,000. 
Fairfax Media has been 
told they are also look-
ing at tightening the 
separate, so-called non-
concessional cap that 
allows contributions out 
of after-tax wages of up 
to $180,000 per year.
Mr Turnbull’s office de-
clined to comment when 
asked.
The measures will go 
some way to deliver-
ing on Treasurer Scott 
Morrison’s promise of 
ensuring that superan-
nuation is used for re-
tirement incomes rather 
than estate planning.
They will leave un-
touched the tax-free sta-
tus of super withdrawals 
and super fund earnings 
in retirement.
The government has 
also rejected the option 
of more fully taxing capi-
tal gains, opting instead 
to curb negative gear-
ing “excesses” by im-
posing a generous limit 
on either the number of 
properties that can be 
negatively geared or on 
the dollar value that can 
be deducted. One limit 
under consideration is 
$50,000 per year.

Mr Turnbull said Labor’s 
policy of allowing nega-
tive gearing only on new 
properties might knock 
10 per cent off the price 
of a typical home.
“If it comes down by 10 
per cent, that family will 
have lost one-third of 
their net worth,” he said. 
“The honourable mem-
bers opposite ask us to 
believe that that is not 
going to have any im-
pact on their investment, 
on what they will spend, 
they have. We all know 
what will happen.”
The minimalist approach 
set to be adopted by the 
Turnbull government 
will allow it accuse the 
opposition of reckless-
ness while raising a 
small amount of money 
to spend easing bracket 
creep.
Calculations by the Grat-
tan Institute suggest that 
it would cost only $600 
million to lift the entry 
point for the second-
highest tax bracket from 
$80,000 to $85,000. The 
sum is small because 
only about one quarter 
of taxpayers earn more 
than $80,000 and be-
cause the jump between 
the bands is only from 
32.5 to 37 per cent.
The Prime Minister and 
Treasurer might be able 
to fund deeper tax cuts 
by winding back allow-
able income tax deduc-
tions. They are waiting 
on a report on deduc-
tions they commis-
sioned from a House of 
Representatives com-
mittee. However, they 
are understood to be un-
enthusiastic about the 
idea because they don’t 
want to create aggrieved 
losers.
The package will be 
sold as an attempt to 
clean up abuses rather 
than recast the system. 
Decisions about some 
measures, including the 
company tax rate, may 
be postponed until after 
the election.

Prime Minister Malcolm Turnbull says Labor’s policy of allowing negative gearing only on new properties 
might knock 10 per cent off the price of a typical home. Photo: Alex Ellinghausen

Australia’s new fleet of 12 
submarines will cost at least 
$50 billion just to build, the 
Turnbull government’s De-
fence white paper has re-
vealed - at stark odds with 
public claims by shipbuilders 
that they can be constructed 
at a fraction of that price.
The price tag of more than $4 
billion per boat is spread over 
the next 30 years, but it does 
not include lifetime mainte-
nance of the submarine fleet, 
which is likely to be at least 
that much again and perhaps 
twice as much, bringing the 
total of the program to a stag-
gering $150 billion. 
The white paper, released on 
Thursday, outlines Austra-
lia’s plans to defend itself for 
the next 20 years.
On submarines, the white 
paper commits to a “rolling 
acquisition”, which means 
that by the time the final boat 
is built, the first one will be 
ready to retire, creating a 
continuous build indefinitely.
While shipbuilders bidding to 
construct the submarine fleet 
have put the cost as low as 
$20 billion or less, the white 
paper states clearly that De-
fence estimates the cost of 
designing and constructing 
the fleet alone - not including 
sustainment - will be at least 
$50 billion.
Concerns about future 
threats of cyber attacks has 
been dramatically under-
scored by the white paper’s 
announcement that there will 
be 800 new personnel com-
mitted to cyber defence and 
a further $300 million on cy-
ber hardware.
And the regional instabil-
ity sparked by China’s rise 
features strongly in the gov-
ernment’s thinking, with the 
white paper noting that “as 
China grows, it will continue 
to seek greater influence 
within the region”.
Australia calls on China to 
provide “reassurance to its 
neighbours by being more 
transparent about its defence 
policies”.
Critically, the government has 
promised not to cut any of its 
promised $30 billion boost to 
defence no matter what hap-
pens to economic growth.
The government will meet its 
pledge to spend 2 per cent 
of GDP on defence by the 
2020-21 financial year - three 

years earlier than promised. 
But now that the white paper 
is locked in, it will be “de-
coupled” from GDP growth, 
meaning money won’t be cut 
even if GDP forecasts are 
scaled back.
The white paper reveals the 
government will also signifi-
cantly boost its maritime sur-
veillance capabilities, buy-
ing an additional seven P-8 
surveillance planes on top of 
the eight already announced, 
and purchasing seven Triton 
surveillance drones.
The white paper also commits 
the government to boosting 
the ADF’s uniformed person-
nel by 2500 above current 
plans.
The change will increase the 
permanent force to its largest 
size since 1993.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull said the white paper 
was a plan to “become more 
powerful on land and in the 
skies and more commanding 
both on the seas and beneath 
them”.
“The government’s continu-
ous build strategy for the 
Australian submarine indus-
try recognises the long con-
struction timelines for the 
new submarines,” he said.
“We will ensure the Austra-
lian submarine involvement 
is sustainable over the lon-
ger term by building a new 
force of 12 regionally superi-
or submarines, doubling the 
size of our current fleet.”
The defence budget will rise 
from $32.4 billion this year to 
$58.7 billion in 2025-26.
Nine per cent of the $195 bil-
lion that will be spent over 
the next decade on defence 
capability projects will go to-
wards hi-tech areas of intel-
ligence, electronic warfare, 
space and cyber capabilities.
One quarter of the $195 bil-
lion will go to the navy, in-
cluding initial work on the 12 
new submarines, but also on 
building nine anti-submarine 
warfare frigates and 12 off-
shore patrol vessels.
It will also include land-based 
anti-ship missiles stationed 
in the country’s north.
A further quarter will be 
spent on “enablers” such as 
upgrades to bases, airfields 
and ports, improvements to 
information technology and 
new simulators and training 
facilities.

Defence white paper: new submarine 
fleet to cost taxpayers $150 billion
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كوينزالند  والية  رئيسة  اعلنت 
ان املزاعم القائلة ان حكومتها 
الطفلة   البقاء  األطباء  شجعت 
بريزبن  مستشفى  يف    Asha
ملنع عودتها اىل ناورو هي هراء 

وعارية عن الصحة.
 Annastacia تصرحيات  وجاءت 
زعيم  على  ردا   Palaszczuk
سربينغ،  لورانس  املعارضة 
الذي تساءل عما إذا كان وزراء  
كبار يف احلكومة قد أثروا على 

قرارات األطباء.
السيد  املعارضة  زعيم  وقال 
»رمبا  كورب  لنيوز  سربينغبورغ 
هذا إىل أبعد من دور املستشفى 
ودخل يف جمال سياسة طاليب 

اللجوء« 
 Palaszczuk السيدة  ولكن 
على  االربعاء،  يوم  أصرت، 
القرارات  يتخذون  األطباء  ان 
صحة  اىل  استنادا  السريرية 

املرضى وليس أكثر.
وقالت »ان هذا هراء، وميكنين 
فربكة  هذا  ان  أقول جمددا  أن 

لورانس سربينغبورغ«.
والية  رئيسة  واوضحت 
يتخذون  »األطباء  ان  كوينزالند 
القرارات السريرية - الوزراء ال 
يتدخلون يف القرارات السريرية 

لألطباء.«
آشا،  الطفلة  سراح  اطالق  ومت 
ثالثة  من  أكثر  قضت  اليت 
السيدة  جناح  يف  أسابيع 
سيلينتو لألطفال يف مستشفى 
بريزبن، إىل االعتقال اجملتمعي 
بني  مواجهة  بعد  االثنني  يوم 
األطباء واحلكومة ملدة 10 أيام.

وكان االطباء قد رفضوا االفراج  
سنة  )عمرها  الطفلة،  عن 
حروق  من  عانت  اليت  واحدة(، 
املاء الساخن يف معتقل ناورو، 
ستتوجه  أنها  يضمنوا  ان  قبل 

رئيسة كوينزالند تنفي مزاعم تأثريات حكومية 
البقاء الطفلة Asha يف املستشفى

إىل بيئة منزلية مقبولة.
 Palaszczuk ويأتي انتقاد السيدة
من منافسها السياسي بعد أن 
بيرت  اهلجرة  وزير  مع  تورطت 
داتون يف تبادل شتائم بسبب 

هذه القضية.
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السيد  الوالية  رئيسة  واتهمت 
»سياسة«  يلعب  بأنه  داتون 
وجه  ان  بعد  الناس  حياة  مع 
الوالية  حكومة  اىل  انتقادات 
يف  الطيب  الطاقم  لدعمها 
املستشفى وأسرة الطفل آشا.

أبوت  أنقالب مالكوم ترينبول على طوني  منذ 
رئيس  من  التوقعات  كانت   2015 أيلول  يف 

احلكومة اجلديدة كثرية وعالية السقف.
كثرية  أفكار  عريضة،  آمال  بّراقة،  شعارات 
وبالفعل جنح اإلنقالب يف رفع شعبية احلكومة 
زعيم  على  بأشواط  تقّدم  الذي  ورئيسها 

املعارضة يف كل استطالعات الرأي.
حقق  ماذا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن 

مالكوم ترينبول وحكومته خالل تلك الفرتة؟
الوزارية،  الفضائح  والغموض،  الضبابية 
الرباقة  الوعود  عن  الرتاجع  احلزبية،  اخلالفات 
لصورة  مالزمة  أصبحت  الكالم  على  واللعب 
اإلصالح  شعار  مثاًل  أخذنا  فإذا  احلكومة، 
الضرييب فإن كل األمور الضريبية كانت على 
النهائي  اإلستبعاد  قبل  ما  إىل  البحث  طاولة 
لضريبة السلع واخلدمات )جي اس تي( ألنها 
الفوز  يف  احلكومة  بفرص  وتّضر  شعبية  غري 
باألنتخابات بسبب احلملة التخويفية اليت بدأها 
اإلنتخابات  ذكرنا  قد  أننا  ومبا  العمال،  حزب 
يف  ستكون  هل  حزورة  أصبحت  ذاتها  فإنها 
موعدها أو جتري يف وقت مبكر بعد حّل جملسي 
النواب والشيوخ، وهنا طبعًا ال بد من اإليضاح 
أن هذا األسلوب يفيد احلكومة حتى ال تعطي 
للحمالت  لإلستعداد  فرصة  أي  املعارضة 

األنتخابية.
إذًا، حكومة القرن الواحد والعشرين كما مّساها 
الوزراء عند إنقالبه على أبوت ال متلك  رئيس 
خطة لإلصالح الضرييب أو العالقات الصناعية 
وتتبنى بالكامل مواقف حكومة أبوت من قضايا 
املثليني  زواج  الالجئني،  املناخية،  التغيريات 
الدستور  يف  األصليني  بالسكأن  واإلعرتاف 
متامًا  مغايرة  مواقف  ترينبول  لرئيسها  أن  مع 
لذلك باإلضافة إىل موقفه من حتويل اسرتاليا 
العام 1999 على  إىل مجهورية حيث كان يف 
رأس تلك احلركة وكأن احلكومة مل تتعظ من 
حماولة أبوت - هوكي فرض ضريبة امليديكري 
دفعات  خصخصة  حتاول  هي  فها   2014 عام 

امليديكري.
رئيس حكومة القرن الواحد والعشرين نفسها 
ويف أقل من مخسة أشهر أجرى تعدياًل وزاريًا 
كبريًا بسبب استقالة اثنني من وزرائه، رئيس 
وارن  الوزراء  رئيس  ونائب  الوطين  احلزب 
باإلضافة  روب  أندرو  التجارة  ووزير  تراست 
إىل ذلك فاحت روائح الفضائح لوزراء آخرين 
مال براف وزير الدولة لشؤون الواليات بسبب 
وفضيحة  اشيب   - سليري  فضيحة  ضلوعه يف 
خلفية  على  بركس  جيمي  املدن  شؤون  وزير 
باإلضافة  املوظفات  بإحدى  جنسية  حترشات 
على  روبرت  ستيوارت  الوزير  فضيحة  إىل 
خلفية زيارته للصني وخمالفته قواعد السلوك 

الوزارية.
اجلديدة  حكومته  إن  الوزراء  رئيس  يقول 
)املعدلة( تتصف بالديناميكية حيث أدخل فيها 
وجوهًا شابة باإلضافة إىل زيادة عدد النساء 
إىل ست يف الصفوف األمامية وعشر وزيرات 

مساعدات.
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه، هل ستكون 

الدنياميكية على نفس الوترية السابقة؟
ال شك أن هذه الديناميكية برزت بوضوح حتى 
قبل التعديل الوزاري بعد أن ختّلت احلكومة عن 
بسمعة  احلائط  عرض  ضاربة  األنساني  حّسها 
اسرتاليا احلسنة يف معاملة طاليب اللجوء، بعد 
أن قررت ترحيل 237 من طاليب اللجوء إىل جزر 
ناورو ومانوس الذين احضروا إىل اسرتاليا من 
أجل العالج من األمراض اليت أصابتهم بسبب 
الظروف الغري صحية يف مراكز اإلحتجاز هناك، 
هريالد  مورنيغ  سدني  حسب  وأنه  هنا  يشار 
الصفحة   2016/20802 بتاريخ  الصادر  العدد 
األوىل إىل أن حكومة ترينبول جتري حمادثات 
مع دول عدة من بينها الفيليبني، أندونيسيا  
اللجوء  طاليب  استقبال  أجل  من  وماليزيا 
املوجودين يف جزر ناورو ومانوس، ويذكر أن 
حزب األحرار كان قد عارض إتفاق حكومة جوليا 

غيالرد مع ماليزيا لنقل الالجئني يف ما عرف 
العليا  احملكمة  اعتربته  والذي  املاليزي  باحلل 

الحقا غري قانوني.
احلدود  محاية  يف  التشدد  أرضية  وعلى 
وحماربة مهّربي البشر، رفضت أسرتاليا عرضًا 
ناورو  من  الجئ   150 إلستقبال  نيوزيلندا  من 
جياري  العمال  حزب  أن  واملعروف  ومانوس 

احلكومة يف سياستها اخلاصة بطاليب اللجوء.
يف  اإلستمرار  احلكومة  تستطيع  هل  أخريًا، 
الدالئل  كل  والضبابية؟  الغموض  سياسية 
ترتاجع يف  بدأت  حيث  ذلك  إىل عكس  تشري 
استطالعات الرأي وآخرها أعطت 50% للحكومة 
واملعارضة بعد احتساب األصوات التفضيلية، 
للحكومة  املؤيدة  األولية  األصوات  وتراجعت 
إىل 43% وارتفعت أصوات العمال األولية إىل 
35% وهي أقل من املستوى  املطلوب للفوز 
39%، وقد تراجعت أيضا شعبية رئيس الوزراء 
ويتوقع  للوزراء،  مفضل  كرئيس   %48 إىل 
مقاعد يف  احلكومة عشرة  أن ختسر  املراقبون 
حال ذهابها إىل انتخابات مبكرة واليت أصبحت 
احتمااًل جديًا يف حال مت مترير التغريات املقرتحة 
واليت  الشيوخ  جملس  انتخاب  طريقة  على 
والسينتور  اخلضر  حزب  بدعم  مبدئيًا  حتظى 
وضع  التغيريات  من  واهلدف  زينفون،  نيك 
بنسبة  الشيوخ  جملس  إىل  نواب  لوصول  حد 
ضئيلة جدًا  من األصوات )0.5%( يف احدى 
احلاالت، وقد القى االقرتاح انتقادات شديدة 
من النواب املستقلني الذين اعتربوه استهدافًا 
هلم من األحزاب الكبرية علمًا أن حزب العمال 

ينقسم حول هذا اإلقرتاح .
أن  الوحيد  احلكومة  حظ  من حسن  يكون  وقد 
الرأي  استطالعات  يف  تقدمت  وإن  املعارضة 
للفوز  مؤهلة  تكون  ال  قد  فأنها  االخرية، 
باإلنتخابات وهذا ما أكده النائب  البارزغاري 
غري من غرب اسرتاليا الذي قال من املستبعد 
الفوز باإلنتخابات واجلدير ذكره أن غري واثنني 
من زمالئه من غرب اسرتاليا قرروا عدم الرتشح 
لإلنتخابات القادمة )س م ه 2016/2/18 ص 
4( علمًا أن استطالع نيوز بول األخري أظهر نسبة 
أعلنها  اليت  الضريبية  للسياسة  مرتفعة  تأييد 
نيو  يف  العمال  حزب  مؤمتر  يف  شورتن  بيل 
سوث ويلز يف 2016/2/13 واليت كان أهمها  
القطاع  يف  السليب  باإلستثمار  يتعلق  ما  يف 
والذي  غرينغ(  )نيغاتيف  املعروف  العقاري 
عام  متوز  من  اجلديدة  املنازل  على  سيقتصر 

2017 اذا فاز العمال يف اإلنتخابات القادمة.
أزمة  أن احلكومة تواجه  يف اخلتام، نشري إىل 
مرشحيها  اختيار  خلفية  على  داخلية  حزبية 
أن  خيفي  ال  ذلك  لكن  القادمة،  لإلنتخابات 
كسب  هي  وضوحًا  األكثر  احلكومة  سياسة 
أصوات الناخبني على حساب املصلحة الوطنية 
ومصارحة الناخبني مبا جيب اختاذه من إجراءات 
البالد، وهذا ما  حلفظ املستوى املعيشي يف 
بعينه،  موريسن  سكوت  اخلزينة  وزير  يفعله 
ألن  تذكر  ال  وأفعال  وغامض  كثري  كالم 
موريسن وزير اهلجرة ومحاية احلدود والسرية 
غري  هو  الوزراة  تلك  يف  عمله  رافقت  اليت 
مورسن وزير اخلزينة، فالتشدد والغموض يف 
األوىل يدر األصوات اإلنتخابية، بينما التشدد 
معكوسة  بنتائج  يأتي  الثانية  يف  والغموض 
متامًا، لذلك حتى تارخيه ال نعرف اذا كنا نواجه 
سيعود  متى  او  إنفاق  أزمة  أو  مداخيل  أزمة 
الفائض إىل امليزانية وقد دخل رئيس الوزراء 
األصوات  وكسب  الغموض  سياسة  خط  على 
العمال  سياسة  على  ختويفية  محلة  بشن 
فبدل  السليب،  باإلستثمار  املتعلقة  الضريبية 
أن يعلن عن سياسة حكومته أعلن أن سياسة 
العمال سوف تؤدي إىل انهيار أسعار املنازل 
احلملة لإلنتقاد  البالد وقد تعرضت  تلك  يف 
وهذا إن دّل على شيء فإنه يّدل على أن شهر 

العسل احلكومي قد أنتهى وال شك .
عباس علي مراد 
سدني

حكومة ترينبول اللعب على الكالم..
نـهاية شــهر العــسل
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انتهى شهر العسل مع أسرتاليا، 
رمسيا، لرئيس الوزراء مالكومل 

تورنبول.
فقد أظهر استطالع لآلراء قامت 
ونشرته  نيوزبول  مؤسسة  به 
صحيفة »االسرتاليان« االثنني 
مستوى  يف  كبريا  اخنفاضا 
لتستقر  لالئتالف،  التأييد 
املئة  يف   50 على  النتيجة 
وحزب  االئتالف  من  لكل 
االصوات  احتساب  بعد  العمال 

التفضيلية..
واألمر املثري حلكومة تورنبول هو 
أيضا، دعما  اظهار االستطالع، 
كبريا من اجملتمع لسياسة حزب 
اعفاءات  على  بالقضاء  العمال 
السلبية  االستعادة  ضريبة 
 )negative gearing tax breaks(

للمستثمرين األثرياء.
من  سلسلة  أعقاب  ففي 
وغياب  الوزارية  الفضائح 
اآلن  حتى  واضحة  إشارة  اي 
السياسة  أعمال  جدول  على 
يف  الدعم  تراجع  االقتصادية، 
لالئتالف  األساسي  التصويت 
املئة  يف   43 إىل  نقاط  ثالث 

خالل ثالثة أسابيع فقط.
تعادل  االستطالع  واظهر 
يف  العمال  وحزب  االئتالف 
-50 مستوى  على  التصويت 
للزميلة  وفقا  منهما  لكل   50
محلة  مع  »االسرتاليان«، 
انتخابية على األرجح يف غضون 

األشهر الستة املقبلة.
االساسي  الدعم  ارتفع  فقد 
العمال نقطة واحدة إىل  حلزب 

ارتفع  املئة، يف حني  35 يف 
حلزب اخلضر من 11 يف املئة 

إىل 12 يف املئة.
موجات  االستطالع  ارسل  وقد 
صادمة اىل غرفة حزب االحرار، 
بطوني  لالطاحة  صوت  الذي 
ابوت يف ايلول املاضي لصاحل 

السيد تورنبول.
االداء  عن  الرضى  تدنى  كما 
للسيد  اخلاص  الشخصي 
تورنبول كرئيس مفضل للوزراء 

من 59 إىل 55 يف املائة.
مالكومل  السيد  يزال  وال 
تورنبول يتصدر، بفارق كبري، 
شورتن  بيل  السيد  منافسه 
بشكل  له  التأييد  ارتفع  الذي 
طفيف من 20 إىل 21 يف املئة 

كرئيس مفضل للوزراء. 
حلزب  الناخبني  احنراف  واتى 
العمال بسبب ختبط احلكومة يف 
الضريبية  اجندتها  عن  التعبري 

واالقتصادية.

فقد وافق ما يقرب من نصف 
املئة،  يف   47 املستطلعني، 
من  احلد  على  العمال  حزب 
االعفاءات الضريبية لالستعادة 
االستثمارات  على  السلبية 
من  ابتداء  اجلديدة  السكنية 
على  احلسم  وخفض   2017
أرباح رأس املال من 50 املئة 

إىل 25 يف املئة.
ثلث  من  أقل  يتفق  ومل 
يف   31 اي   املستطلعني، 

املئة، مع هذه السياسة.
هذه  ترمي  أن  املرجح  ومن 
احلملة  على  باردا  ماء  النتيجة 
تورنبول  للسيد  التخويفية 
ضد سياسة السيد شورتن مع 
مزاعم بانها »خِطرة« وستخفض 

أسعار املنازل.
تورنبول  السيد  يكشف  ومل 
ووزير خزانته سكوت موريسون 
حتى اآلن ما إذا كانا سيضّمنان 
لالستعادة   سقوفا  سياستهما 

استطالع نيوزبول:اخنفاض دراماتيكي يف الدعم لالئتالف

رئيس الحكومة مالكولم تورنبول
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لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.

من  كجزء  السلبية  الضريبية 
جدول مدخراتها.

بعد  للحزبني،  التصويت  وهذا 
احتساب االصوات التفضيلية،  
للسيد  بالنسبة  األسوأ  هو 
االول  تشرين  منذ  تورنبول 
من العام املاضي عندما كانت 
اىل  كتفا  الرأي  استطالعات 
كتف بعد فرتة وجيزة من توليه 

القيادة.
تورنبول  السيد  متكن  وقد 
رفع  الثاني من  حبلول تشرين 
بعد  لالئتالف  التصويت  نسبة 
التفضيلية  االصوات  احتساب 
إىل 53 مقابل 47 حلزب العمال 
وهي النسبة نفسها اليت كانت 
عندما فاز السيد ابوت باحلكم.

استطالعات  أرقام  وتعطي 
الذخرية  من  مزيدا  هذه  الرأي 
لنواب االحرار الذين ال يزالون 
بالسيد  االطاحة  على  يغلون 

ابوت.
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لوزارة  بيضاء  ورقة  كشفت 
حبري  أسطول  بناء  عن  الدفاع 
بكلفة  غواصة    12 من  جديد 
ما ال يقل عن 50 مليار دوالر، 
وذلك على خالف صارخ ملزاعم 
عامة مع بناة السفن بأنه ميكن 
من  صغري  جبزء  بناؤه  يتم  أن 

هذا املبلغ.
الغواصة  بناء  كلفة  وتبلغ 
مدى  على  دوالر  مليارات   4
املقبلة،  عاما   30 الـ  مدى  على 
أسطول  تشمل صيانة  ال  لكنها 
الغواصات مدى احلياة، اليت من 
املرجح أن تكون على األقل اكثر 
ضعفي  ورمبا  بنائها  كلفة  من 
لتصل كلفة جمموع  املبلغ،  هذا 
الربنامج اىل  150 مليار دوالر.

البيضاء،  الورقة  وتتضمن 
االول  امس  يوم  صدرت  اليت 
العريضة  اخلطوط  اخلميس، 
عن  الدفاع  يف  أسرتاليا  خلطط 
الـ  السنوات  مدى  على  نفسها 

20 املقبلة.
مبدأ  البيضاء  الورقة  تلتزم   
مما  املتداول«،  »االستحواذ 
الذي  الوقت  حبلول  أنه  يعين 
يتم فيه بناء الغواصة النهائية، 
تكون أول غواصة مت بناؤها يف 
االسطول على وشك االحالة اىل 
مستمرا  بناء  التقاعد، مما خيلق 

إىل أجل غري مسمى.
بناء  شركات  تقدم  وبينما 
أسطول  لبناء  مناقصات  السفن 
الغواصات بكلفة منخفضة تصل 
إىل 20 مليار دوالر أو أقل، فان 

بشكل  تنص  البيضاء  الورقة 
تقدر  الدفاع  دائرة  بان  واضح 
األسطول  وبناء  تصميم  تكلفة 
وحدها - دون اعمال الصيانة - 

على األقل بـ 50 مليار دوالر.
وبشأن املخاوف من التهديدات 
قراصنة  هلجمات  املستقبلية 
الكمبيوتر أكدت الورقة البيضاء 
عنصر   800 هناك  سيكون  انه 
ضد  بالدفاع  ملتزمني  جديد 
وكذلك  الكومبيوترية  القرصنة 
لالنفاق على  مليون دوالر   300

األجهزة اإللكرتونية.
االستقرار  عدم  حالة  دفعت  و 
يف املنطقة، اليت اثارها صعود 
اىل  احلكومة  بقوة،  الصني 
البيضاء،  الورقة  مع  التفكري، 
سوف  الصني،  منو  »مع  بأنه 
تستمر يف السعي لقدر أكرب من 

النفوذ يف املنطقة«.
إىل  الصني  اسرتاليا  ودعت 
توفري »طمأنة جلريانها بأن تكون 
سياساتها  بشأن  شفافية  أكثر 

الدفاعية«.
وستفي احلكومة بتعهدها بانفاق 
احمللي  الناتج  من  املائة  يف   2
من  بدءا  الدفاع  على  اإلمجالي 
السنة املالية 2020-21 اي قبل 
الذي  الوعد  من  سنوات  ثالث 
جرى  اآلن  لكن  عنه.  اعلنت 
»فصل« الورقة البيضاء عن منو 
وهذا  اإلمجالي،  احمللي  الناتج 
قطعه  يتم  لن  املال  ان  يعين 
الناتج  حجم  تراجع  ولو  حتى 

احمللي اإلمجالي.

كانبريا بصدد بناء اسطول غواصات 
جديد بكلفة 150 مليار دوالر

زعيم املعارضة بيل شورتن
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 
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مقاالت  وتحقيقات

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 

زوق  بلدية  من  أعضاء  أعاد 
أحد  من  مببادرة  مصبح، 
الدعوى  حتريك  املواطنني، 
ضد  املرفوعة  القضائية 
مرعب  شربل  البلدية  رئيس 
رفع  وطلب   ،2012 عام 
مرعب  ُيتهم  عنه.  احلصانة 
أموال،  وهدر  فساد  مبلفات 
الزفت  ملفّي  يف  خاصة 
حلّل  ُصرفت  اليت  واألموال 
مشكلة النفايات يف البلدة. 
املوجهة  التهم  مرعب  ُينكر 
إطار  إياها يف  إليه، واضعًا 
البلدية  لالنتخابات  اإلعداد 

امُلقبلة

بلدية زوق مصبح: الرئيس متهم بالفساد
ليا القزي

يتهم نائب سابق مرعب بتقاضي حصة من اشرتاكات املولدات الكهربائية 
)مروان بو حيدر(

أعرتف بصرف 
مليار و350 

مليون لرية على 
النفايات

من اجمللس البلدي إىل التمّرد عليه، حماولني بعد 
مرور ثالث سنوات على إنتخابه عدم التجديد له. 
تقول مصادر مطلعة ان هؤالء جلأوا اىل اخلازن 
»بغية طلب مساعدته، إال أن األخري عقد اتفاقا 
مع مرعب يقضي بأن حيميه اخلازن مقابل املوافقة 
على عمل اجلبالة. الرئيس يوحي باالصالح ولكنه 

يسعى إىل تسيري أموره«
املوجهة  التهم  الرياضيات،  أستاذ  مرعب،  ينكر 
ضده، فأصحابها »هدفهم احلصول على حّصة من 
األرباح من املشاريع«. يف مّلف الزفت، »دفعنا 
12 مليار لرية من أجل تزفيت الطرقات. اعرتض 
متعهدا  يريدون  ألنهم  األعضاء  من   5 حينه  يف 
خيصهم، لذلك قدموا الدعوى«. يؤكد مرعب أن 
اخلازن أبلغه وجود عدد من األعضاء املعرتضني 
»مل  ولكن  لـ«انقالب«،  اإلعداد  أرادوا  الذين 
حيصل بيننا أي اتفاق، فأنا حتى الساعة مل أوقع 
على  بناء  تعمل  وهي  اجلبالة  عمل  على  املوافقة 

مهٍل إدارية«.
عضوا  هما  مرعب  على  األساسيان  املعرتضان 
البلدية ايلي صابر وعبدو احلاج، »األول كان يف 
السابق يدير البلدية على اهلاتف، حني وصلت أنا 
تبدّلت األمور. هو مدير يف أحد البنوك ويشرتط 
فتح  املنطقة  يف  والشركات  املتعهدين  على 
وأنا  عملهم  ُيسهّل  حتى  لديه  مصرفية  حسابات 
الثاني،  أما  مرعب.  يقول  مسؤول عن كالمي«، 
يف  االعالنات  قطاع  عن  مسؤوال  »كان  فهو 
االعالنات  نظمت  البلدية  استلمت  حني  الزوق. 
السنة  يف  لرية  املليار  قرابة  فأمنا  ورخصتها، 

األوىل للمجلس«.
شقيقه.  اىل  املوّجهة  االتهامات  مرعب  ينفي 
شقيقي  سأقيل  فأنا  اتهام  أي  ثبت  »لو  يقول 
من وظيفته«. أما يف ما خص »الفساد« يف مّلف 
الصناعية،  املنطقة  النفايات، ووضع حمرقة يف 
»فنعم أنا أعرتف بصرف مليار و350 مليون لرية 

من أجل عالج ما بني الـ45 والـ50 طن يوميا«.
وكان اجمللس البلدي قد وافق يف جلسة عقدها 
يف الرابع من أيلول 2015 على »معاجلة النفايات 
املوجودة يف املنطقة الصناعية مببلغ مقطوع قدره 
أن يتوىل صرفها رئيس  ألف دوالر، على   160
منصوص  هو  ملا  وفقا  سلف،  مبوجب  البلدية 
قانون  من   82  |5595 الرقم  املرسوم  يف  عنه 
تتعدى  منه، وال   37 املادة  البلديات، وال سيما 
السلفة الواحدة الـ80 مليون لرية«، ويف جلسة 
الثاني وافق اجمللس على  عقدت يف 2 تشرين 
»متابعة معاجلة النفايات ودفع 95 دوالرا للطن 
عوضا  املبالغ  الرئيس  يصرف  أن  وعلى  الواحد 

عن سلف«.
 يقول مرعب: »دفعت حتى الساعة 930 مليون 
ُأبلغت أن  لرية ومل أكشف صندوقي بعد، فيما 
بلدية زوق مكايل مثال ُكشف صندوقها على 800 
مليون لرية«. ُيدافع مرعب عن احملرقة »املتوقفة 
عن العمل حاليا ألن هناك ثالث سلف مل يوافق 
املعنية  الوزارات  األعضاء على صرفها. كشفت 
أّن  إال  بالبيئة«،  مضرة  غري  أنها  وأكدت  عليها 
الداخلية من إستدعاء مرعب  ذلك مل مينع وزارة 
أن  وأخربتهم  كافة  املستندات  قدمت  »وقد 

اجمللس البلدي هو الذي كّلفين«.

والتسّلط  والفساد 
زوق  أبناء  عن 
مصبح وساكنيها«، 
الرغم  فعلى 
»الفضائح  من 
املقّدمة  الشكاوى 

طلب  أّن  إال  املخالفات…  بسبب  مرعب  بوجه 
نفس  يف  لغاية  األدراج  يف  يزال  ال  ابراهيم 
يعقوب«. لذلك، كان ال ُبّد من اللجوء إىل الوزارة 
للسارق  جيوز  ال  لكونه  املهزلة…  هذه  »لوقف 
رقيب«.  دون  من  طليقا  يبقى  أن  والفاسد 
فليفل:  من  ليوس  طلب  الثاني،  الكتاب  يف 
قبل  باملالحقة  اإلذن  باعطاء  باالسراع  »التفضل 
االعالم«،  ووسائل  املختصة  املراجع  ُنراسل  أن 
إعطاء  عن  متنعكم  اليت  »اخللفيات  عن  متسائال 
اإلذن بالرغم من احليثيات الواضحة والصرحية«. 
حاولت »األخبار« االستفسار من فليفل اال انه مل 

جيب عن االتصاالت املتكررة به.
توافق معظم  نتيجة  للبلدية  انُتخب مرعب رئيسا 
دائمًا  كان  ولكنه  والعائالت،  السياسية  الكتل 
حُيسب على التيار الوطين احلر. سانده التيار يف 
معركته ضّد شركة »إلكا«، أي ضد النائب السابق 
معمال  اقامت  اليت  وإخوته،  اخلازن  هيكل  فريق 
الصناعية،  املنطقة  يف  )جبالة(  اجلاهز  للباطون 
كما أّن التيار دعمه حني تّرشح إىل رئاسة إحتاد 
رئيس  أمام  فيها  خسر  اليت  كسروان،  بلديات 

بلدية زوق مكايل نهاد نوفل.
انه  نائب سابق يف كسروان على مرعب  يعيب 
»وصل إىل البلدية نتيجة توافق سياسي ومسح 
آلل افرام يف استعماله يف معركة احتاد البلديات 
بهدف حرق نوفل«، إضافة إىل »عدم وضعه حّدًا 
لتصرفات شقيقه يف البلدية املتهم بالتشبيح على 
السكان«. ويصر النائب السابق على ان مرعب 
»يأخذ حصة من اشرتاكات املولدات الكهربائية«، 
ويشري اىل »هدر بقيمة مليار ونصف مليار لرية 
أعضاء  األمور، دفعت  النفايات«. هذه  يف ملف 

تدهور اوضاع »دويتشه بنك« وغريه من املصارف 
االهتمامات  واجهة  إىل  قفز  العامل،  يف  الكربى 
املصرفية يف لبنان. مجعية املصارف سألت حاكم 
قيمة  يف  التدهور  انعكاسات  عن  لبنان  مصرف 
أن  فأجابها  العاملية،  املصارف  وسندات  أسهم 
الرقابة  جلنة  اما  للقلق«.  يدعو  ما  هناك  »ليس 
القطاع  انكشاف  أن  فكشفت  املصارف،  على 
يزيد  ال  بنك«  »دويتشه  على  لبنان  يف  املالي 

حجمه عن 400 مليون دوالر.
املخاطر  على  األيام  هذه  يف  املصرفيون  يرّكز 
حممّية  احمللية  عملهم  ساحة  ان  يرون  اخلارجية. 
لبنان.  مصرف  ينفذها  اليت  املالية  باهلندسات 
وهي هندسات تسعى اىل جذب العمالت األجنبية 
الالزمة لتكوين احتياطات تعينه يف سياسة تثبيت 
سعر صرف اللرية، اال انها حتمي رحبية املصارف، 

عمدًا أو صدفة.
يف األسواق اخلارجية خيتلف االمر متامًا، إذ تبدو 
هذه املخاطر مرتبطة بظروف خارجة عن السيطرة، 
حمليًا  املفروضة  التدابري  كل  من  الرغم  على 
يأتيان  املخاطر  هلذه  مصدرين  أبرز  لتجّنبها. 
املصارف  ومن  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من 
ورد  ما  حبسب  أوضاعها،  تتدهور  اليت  العاملية 
يف اللقاء الشهري األخري بني حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة وجملس إدارة مجعية املصارف وجلنة 

الرقابة على املصارف.
اللقاء الشهري املنعقد يف 12 شباط 2016. تضّمن 
بعالقات  متصلة  وهي مجيعها  أساسية،  نقاط   5
املصارف مع اخلارج وانعكاس التطورات اخلارجية 
»التقلبات  إىل  سالمة  تطّرق  البداية  يف  عليها. 
واليت  العاملية،  األسواق  تشهدها  اليت  احلادة 
الصني،  يف  وخصوصًا  النمو،  تباطؤ  إىل  تعود 
سيما  وال  األولية،  املواد  أسعار  اخنفاض  وإىل 
السلبية«.  الفوائد  معدالت  واستمرار  البرتول، 
ثم أوضح أن هذه املخاطر أّدت إىل تراجع نتائج 
لبنان،  »يف  العامل، لكن  املصارف املنتشرة يف 
املصارف حمّيدة عن بعض هذا األثر لكونها تلتزم 
التعاميم القاضية بعدم التوظيف يف اخلارج ألكثر 
ذات  دول  ويف  أمواهلا،  رؤوس  من   %50 من 
االستثمار،  درجة  تفوق  أو  تعادل  تصنيف  درجة 
نسبته %50  تسليف  احرتام سقف  أيضًا  وعليها 
املفرتض  والسندات  األسهم  حمفظة  قيمة  من 

املخاطر اخلارجية ُتقلق املصارف اللبنانية
محمد وهبة

جورج لّيوس »مواطن من بلدة زوق مصبح أعاني 
من  البلدي  اجمللس  وأعضاء  األهالي  مثل  مثلي 
فساد وتسّلط رئيس البلدية، فاختالس األموال 

العامة واهلدر يفوق التصور«.
متهيدا  لّيوس،  خّطها  اليت  الرسالة  نص  هذا 
بلدية  املقامة ضد رئيس  الدعوى  العادة حتريك 

زوق مصبح )كسروان( شربل مرعب.
بريوت  يف  املالي  العام  النائب  أصدر  فقد 
تشرين   28 بتاريخ  قرارًا  ابراهيم  علي  القاضي 
األول عام 2014، طلب فيه اإلذن مبالحقة مرعب 
»جبرم االختالس وهدر األموال«، بناًء على دعوى 
 ،2012|2367 الرقم  محلت  »أحدهم«  من  ُمقّدمة 
أدراج حمافظة جبل  »ال يزال طّي  الطلب  ان  اال 
لبنان وبعلم وزارة الداخلية«، فيما يواصل مرعب 
االتهامات  وتتواصل  البلدية  راس  على  مهماته 
له بالفساد واملخالفات. انطالقا من ذلك، بادر 
لّيوس إىل مراسلة كّل من وزير الداخلية والبلديات 
نهاد املشنوق وحمافظ جبل لبنان فؤاد فليفل. 
يف الكتاب األول طلب من املشنوق »رفع الظلم 

أن تغرّي هذه املصارف من أمناط ومناذج عملها«.
تداعيات  له  ستكون  اخلارج  على  لبنان  انكشاف 
كبرية على حتويالت املغرتبني اللبنانيني. فقد قال 
سالمة إن »تراجع أسعار النقد )يف الدول( ينعكس 
حكمًا على حجم التحويالت، ولكنه يف املقابل يوفر 
على خزينة الدولة مبالغ كبرية ساعدت على ضبط 
األمر،  بهذا  املقصود  مقبولة«.  حدود  عند  العجز 
أن الدول اليت تعتمد على صادرات النفط لتمويل 
بعد  خمتلف  وضع  يف  اآلن  أصبحت  موازناتها، 
تدني سعر برميل النفط إىل أقل من 35 دوالرًا 
مقارنة بـ100 دوالرًا قبل حنو سنتني، وهذا األمر 
انعكس سلبًا على إنفاقها االستثماري، واّثر سلبًا 
جممل  فإن  وبالتالي  العمالت،  بعض  أسعار  يف 
هذا الوضع انعكس سلبًا على حتويالت املغرتبني 
اسعار  اخنفاض  لكن  البلدان،  تلك  يف  العاملني 
ل  أّثر إجيابًا يف الفاتورة النفطية اليت متوَّ النفط 

من جيوب اللبنانيني ومن اخلزينة العامة.
قاد النقاش يف هذا األمر حنو موضوع آخر طرحته 
يتعلق  الشهري،  اللقاء  طاولة  على  املصارف 
بالزيارة املرتقبة من مؤسسات التصنيف الدولية 
»درجة  مصري  عن  سألت  املصارف  لبنان.  إىل 
التصنيف السيادية«، وال سيما أنه »على الرغم 
حتويالت  واخنفاض  احملروقات  أسعار  تراجع  من 
اخلزينة إىل مؤسسة الكهرباء، يستمّر عجز املالية 
املطلوبة«. سالمة  اجناز االصالحات  العامة وعدم 
عّلق على األمر مستبعدًا »جلوء مؤسسات التصنيف 
األوضاع  تتدهور  مل  إذ  التصنيف،  خفض  إىل 
االصالحات«،  إقرار  عدم  من  الرغم  على  املالية 
للفرتة  البرتول  أسعار  عن  التوقعات  إىل  ولفت 
ما دون  االخنفاض إىل  تراوح بني  اليت  املقبلة، 
مستواها احلالي، أو االرتفاع إىل حّد أقصى يبلغ 
إنه ليست هناك عودة  50 دوالرًا للربميل، »أي 
إىل املستويات السابقة، لكن ميكن جتّنب ارتفاع 
تسليم  عقود  إجناز  خالل  من  احملروقات  فاتورة 

طويلة األجل حاليًا«.
أيضًا، كانت هناك خماطر خارجية إضافية نوقشت 
الشهري. فقد طلبت مجعية املصارف  اللقاء  يف 
لبنان  مصرف  قرار  من  الثانية  املادة  توضيح 
 .2015/12/22 الصادر يف   136 الرقم  االساسي 
األمساء  لوائح  مراقبة  املصارف  يلزم  القرار  هذا 
األمن،  جمللس  السوداء  الالئحة  على  الواردة 
الالئحة  هذه  على  الواردة  احلسابات  وجتميد 
وإبالغ هيئة التحقيق اخلاصة عنهم، وتشري املادة 
الثانية منه على أنه يطبق هذا القرار على الفروع 
التابعة للمصارف خارج  أو  واملؤسسات الشقيقة 
التشريعات  »إن  املصارف:  سألت  لذلك  لبنان. 
والنظم املعمول بها يف بعض الدول، حيث تعمل 
املصارف اللبنانية، متنع أعطاء أمساء أو معلومات 
فرّد  دوهلا«.  يف  الزبائن  وأمساء  عمليات  عن 
تبليغ  إليهم  يطلب  ال   136 التعميم  بأن  سالمة 
هيئة التحقيق يف لبنان عن عمالء هلم يف اخلارج 
أدرجت أمساؤهم على لوائح عقوبات األمم املتحدة، 
بل إبالغها للسلطات املعنية يف الدول اليت هم 

فيها«.

االتصاالت مع واشنطن
قال رئيس مجعية املصارف جوزف طربيه إنه تلقى 
كتابًا من القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي 
للبنك االحتياطي الفدرالي األمريكي ـــ نيويورك، 
توماس باكسرت، يتمنى فيه على مجعية مصارف 
لبنان، أن ترعى، جنبًا إىل جنب مع احتاد املصارف 
العربية، املؤمتر الذي سيعقد يف 18 نيسان 2016. 
وحبسب طربيه، فإن اجلمعية ستستكمل بعد مؤمتر 
قد  كانت  اليت  واشنطن،  إىل  زيارتها  نيويورك 

تأجلت يف مطلع كانون الثاني بسبب الطقس.
طلب حاكم مصر لبنان رياض سالمة من املصارف 
املراسلة،  املصارف  اجتاه  يف  حتّركاتها  تكثيف 
 Compliance( وحتديدًا مع مسؤولي االلتزام لديها
خّص  ما  يف  موقعهم،  ألهمية  نظرًا   ،)Officers
الـــ De Risking. يأتي  استمرار العالقة، وجتنب 
قانونًا  املتحدة  الواليات  أقّرت  بعدما  الطلب  هذا 

ملكافحة متويل حزب اهلل حول العامل.

االحتفاظ بها وإداراتها يف 
حسابات مستقلة«.

أّمنت  احلماية  هذه 
للمصارف عازاًل عن األزمة 
يف  انفجرت  اليت  املالية 
نهاية عام 2008، إال أنها 
املصارف  انكشاف  تبقي 

على اخلارج مفتوحًا. حتى اآلن، تبنّي للجنة الرقابة 
أزمة  على  املصارف  انكشاف  أن  املصارف  على 
»دويتشه بنك« )راجع التقرير الذي نشرته األخبار 
http:// :عن أزمة دويتشه بنك على الرابط اآلتي

يزيد  ال   )252168/www.al-akhbar.com/node
على 400 مليون دوالر، أي إنه رقم صغري قياسًا 
على موجودات املصارف اليت تزيد على 185 مليار 

دوالر.
ان  اال  القلق،  عدم  إىل  املصارف  دعا  سالمة 
عن  االستفسار  من  املصارف  متنع  مل  تطميناته 
انعكاسات أزمة دويتشه بنك وغريه من املصارف 
العاملية على لبنان. وحبسب التعميم الداخلي املوّزع 
على ادارات املصارف، الذي يلّخص حمضر اللقاء 
تساؤاًل  اجلمعية  »أثارت  يلي:  ما  ورد  الشهري، 
تدهور  جراء  من  علينا  املمكنة  االنعكاسات  عن 
العاملية  املصارف  بعض  وسندات  أسهم  قيمة 
من   %30 السوق  )أسعار  وغريه  بنك  كدويتشه 
أنها )أي تدهور  الدفرتية(. فرأى احلاكم  قيمتها 
قيمة االسهم والسندات( واقعة بني ارتفاع أعباء 
التحقق وااللتزام لديها من جهة، وضرورة حتقيق 
أرباح من جهة ثانية، ويراقب املستثمرون كيف 
ومن أين ستحقق هذه املصارف أرباحها، متوقعًا 

يستبعد 
سالمة خفض 
تصنيف لبنان 

االئتماني
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مقاالت وتحقيقات

حزب  رئيس  أراد  عديدة  رسائل 
إىل  إمرارها  اللبنانية  القوات 
العام.  والرأي  واألخصام  احللفاء 
اختار  صحايف،  مؤمتر  عن  عوضًا 
جعجع استقبال عدد من الصحافيني 
تيار  مع  العالقة  »دميومة«  لتأكيد 
نفسه  الوقت  ويف  املستقبل، 
ميشال  النائب  مع  احللف  »أزلية« 
بأمرين:  »احلكيم«  يؤمن  عون. 
سقوط بشار األسد وانتخاب رئيس 

للجمهورية يف مهلة شهرين.
18 شباط 2015، مسري جعجع ُيغّرد 
معايدًا النائب ميشال عون: »أمتّنى 
قبل عيد ميالدك املقبل أن نكون 
قد أمتمنا اتفاقنا الكامل، وكّل عام 

وأنت خبري«. 
صدقت متنيات جعجع، فوّقع غرميا 
ُتوجت  نيات  ورقة  األهلية  احلرب 
معراب  من  عون  ترشيح  بتبين 
 19 املاضي.  الثاني  كانون  يف 
جعجع يكشف  2016، مسري  شباط 
الصحافيني  من  ضيوفه  أمام 
امللف  على  طرأت  تطورات  عن 
لتعطي  األقصى  »حّدها  الرئاسي، 
املقبل«.  نيسان  هو  نتيجتها 
هذه  ماهية  يكشف  أن  يرفض 

جعجع: الرئيس حتماً قبل نيسان

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 

والنصف والظهر«. ترن أصوات الشَوك والصحون، 
قبل أن »جتتاح« أنطوانيت املكان منشدًة للقدس!

قاعة  حائط  يزينان  وعلمها  القوية«  »اجلمهورية 
االجتماعات اليت يطغى عليها اللون األبيض: غطاء 
األوراق…  الكراسي،  غطاء  املستطيلة،  الطاولة 
الصحافيون  يأخذ  رمادية.  جعجع  كرسي  وحدها 
الطاولة،  حول  موقعهم  »األصدقاء«  واإلعالميون 
جزء  هي  اإلعالمية.  اجللسة  النطالق  حتضريًا 
فبعد  اجلديدة،  اإلعالمية  معراب  اسرتاتيجية  من 
»دردشتني« مع النائب أنطوان زهرا، اختار جعجع 
أن يكون هو »املصدر« هذه املّرة، ليوضح نقاطًا 
بـ«هفوة«  بدءًا من رئاسة اجلمهورية، مرورًا  عدة، 
اإلقليمية  للتطورات  نظرته  إىل  وصواًل  البيال، 

والوضع امليداني يف سوريا.
»يا ذوات«، يدخل جعجع القاعة ُمرحبًا. قبل البدء، 
»قهوة بال كافيني. مع إنو منيح أوقات«. االرتياح 
ظاهر على مالمح رئيس حزب القوات اللبنانية الذي 
»ما يف مسّلة حتت باطو«. رئيس »أكثر األحزاب 
للرأي  استطالع  آخر  ذمة  على  للطوائف«،  العابرة 
أعّدته »القوات«، رّكز يف خطابه على ثالث نقاط: 
التحالف مع تيار املستقبل، عدم العودة إىل زمن 
االصطفاف الطائفي، واحللف مع عون ال تراجع عنه. 
بيخرب«،  حكيم  ما يف  يللي  »البيت  النهاية:  يف 

يقول بامسًا.
لطرح  وتنافسهم  أمس  الصحافيني  »عجقة« 
األسئلة، وأحيانًا اإلجابة عن أسئلة بعضهم البعض 
مسؤول  دفعت  املضيف،  على  املزايدة  باب  من 
لعب  إىل  رياشي  ملحم  واإلعالم  التواصل  جهاز 
دور رئيس جملس النواب نبيه بري: »بالنظام إذا 
يتابع  أن  قبل  اجلانبية  األحاديث  قامعًا  برتيدوا«، 

»شخبطته«.
إىل  وقت  من  أزورها  واليت  »احللوة  بشّري  ابن 
»الثورة  عبارة  استخدام  على  ُيصّر  يزال  ال  آخر«، 
السورية«. بالنسبة إليه، ال يبدو أن القوات العربية 
مؤازرة  تشرتط  »فالسعودية  سوريا  إىل  ستدخل 
الواليات املتحدة األمريكية وأشك بأن يقبل باراك 
أوباما بذلك«. األمور لن تتبدل »قبل انتخاب رئيس 
لن  فِرح،  يفرحّن  »ال  ولكن،  أمريكا«.  يف  جديد 
التطورات  أّن  صحيح  رئيسًا.  األسد«  بشار  يبقى 
امليدانية »هي لصاحل روسيا وإيران ولكن هناك مّد 
وجزر، سيطرأ أمر يوقف تقدمهم«. احلرب الكونية 
يف سوريا، كما يصفها جعجع، لن »تؤدي إىل حّل 
اجليش أو اإلدارات. التغيري سيكون على مستوى 

الفئتني األوىل والثانية« يف النظام.

ل ق

حتجب  األشجار  من  غابات 
والعمران  املدينة  صخب 
هو  والسبب  العشوائي، 
اختذت  غوسطا  »بلدية  أّن 

التدابري الالزمة«، على حّد قول جعجع »احملسود« 
على اهلواء النظيف الذي يتنشقه.

األمنية  باإلجراءات  املشهورة  املعرابية«  »القلعة 
املتشددة، غرّيت عادتها: مهمة التفتيش أوكلت، 
حصرًا، إىل عناصر القوى األمنية عند احلاجز »األمين« 
األول. عند احلاجز القواتي الثاني، يكتفي الشباب 
بالتأكد من هوية الضيف، والـ«أهال وسهال«، باللغة 
احلّد،  هذا  عند  »املشوار«  ينتهي  ال  الفرنسية. 
املركبات  تكن  مل  املّرة،  هذه  العادة.  درجت  كما 
القواتية حاضرة لنقل الزوار ومل تتَل عليهم »الئحة 
احلاجز،  باخرتاق  للسيارات  مُسح  فقد  املمنوعات«، 
وصواًل صوب »منزل سرتيدا ومسري جعجع«. هذا 
الشهر  قرابة  قبل  شهد  الذي  نفسه،  املكان  هو 
لرئاسة  مرشحًا  عون  ميشال  استقبال  »معجزة« 

اجلمهورية.
اإلعالمية  »احلكيم«  مكتب  مسؤولة  »تسيطر« 
النساء،  وحقائب  اهلواتف  على  جعجع  أنطوانيت 
األرزة  اللقاء.  انتهاء  حتى  مكتبها  يف  فتحجزها 
القاعة،  مدخل  حترسان  احلمراء  ودائرتها  القواتية 
هناك سيقف »احلكيم« ليلتقط الصورة اجلماعية مع 

الصحافيني الذين استضافهم.
لألكل  طاولتان  »فرشت«  املدخل،  يسار  على   
الذي  الطعام  هو  للصائمني،  املخصص  »القاطع« 
ربنا مجيلة«.  نرّبح  »ألنه صحّي. متا  ُيفّضله جعجع 
كان  أن  منذ  اعتاد  فقد  يصوم،  ال  معراب  سّيد 
يف الزنزانة »تناول الطعام ما بني احلادية عشرة 

التطورات امليدانية 
هي لصالح روسيا 
وإيران لكن سيطرأ 

ما يوقف تقدمهم

»انشاهلل.  جديد؟  رئيس  سُينتخب  هل  التطورات. 
حنن العبون أساسيون وسنعمل من أجل ذلك. مل 
إضافيني«،  لشهرين  هكذا  ُنكمل  أن  بإمكاننا  يعد 
جييب جعجع بثقة. يبدو حامسًا وهو يقول إّنه »يف 
الوارد أن يكون هناك  رئاسة اجلمهورية، من غري 
سعد  الرئيس  كالم  بذلك  معارضًا  ثالث«،  خيار 
املمكن  من  إن  قال  حني  شباط   14 يف  احلريري 
الكثري عن  آخرون. قيل  أن يكون هناك مرشحون 
»وراثة« جزء  أّن هدف جعجع من ترشيح عون هو 
من الشارع املسيحي، أما بالنسبة إليه فقد »قمت 
باخلطوة اليت أراها مناسبة. وأي حدا بيتصرف صح، 

اهلل جبازيه«، يضيف ممازحًا.

متثال سّيدة حريصا يبدو من تلك التّلة »االسرتاتيجية« 
طول  على  اهلادئ.  جونية  خليج  أمام  يديه  باسطًا 
الطريق املؤدي إىل مقر حزب القوات اللبنانية، ال 
تتكدس النفايات يف الشوارع وال روائح كريهة، بل 

نفسيًا،  تام.  انفرادي  حبس  يومًا يف   20 قضيت 
املرحاض.  يف  كأنك  تعيش  لوحدك،  تكون  عندما 
متوت  قد  ذلك.  أحد  يالحظ  فلن  شيء  حدث  إذا 
رّبا  أحد.  يالحظ  أن  دون  من  املرحاض  داخل 
يكتشفون ذلك بعد أيام. أنت مرمّي ومنسّي. قد 
تدّق على الباب كما تريد، لن يساعدك أحد. ال أحد 
الطعام.  ُيدخلون  عندما  إال  يراك  أو  إليك  يتحّدث 
الطعام  يضعون  معك.  يتكّلم  أحد  ال  وقتها،  حتى 
ويرحلون. أحيانًا، حيضر سّجان ضخم اجلّثة يضربك 
بقّوة بهراوته، رّبا ليتأّكد إن كنَت ال تزال على قيد 
احلياة، من دون أن ينبس بكلمة. أنت تفقد الرغبة 
حتى يف الوقوف )...( أنا معتاد على التحّرك يف 
العمل، أجد صعوبة يف عدم احلركة. ال جمال هناك 

للحركة، وال رغبة لك يف أّي شيء.

اعتقال  جتربة  خيض  مل  ملن  غريبًا  التشبيه  يبدو 
األمنية  األجهزة  لدى  حتقيقًا  أو  انفراديًا  حبسًا  أو 
اإلسرائيلية. ملن مل يعش وحيدًا يف مكان منسي 
مع مرحاض، أقصد تلك احلفرة الصغرية يف األرضية 
روائح  منها  تنبعث  اليت  والقذرة  املهملة  السوداء 
كريهة. هناك، حيث حيدث كل شيء، كأن تصادق 
منلة! متامًا كما فعل أحد األصدقاء ممن خاضوا هذه 

التجربة يف العزل االنفرادي.
األسري  جّربه  »قتل«،  امسه  الذي  الشيء  هذا 
أبو عريش )22 عامًا( يف العزل  الفلسطيين مازن 
االنفرادي، وها هو يوّثق شهادته يف تقرير عنوانه 
مقر  يف  والتعذيب  التنكيل  القانون:  »برعاية 
التحقيقات شكيما«، نشره مركز »بتسيلم« حلقوق 
اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، اليوم، 

بالتعاون مع »مركز الدفاع عن الفرد«.
أعود اآلن إىل جتربة صديقي الذي مل يكن له يف 
ذلك املكان املعزول عن العامل اخلارجي سوى أن 
حتضر  كانت  النملة  أن  يروى  إذ  النملة،  يصادق 
إليه وتسليه، ومتشي على يده، حيدثها عن حياته. 
أّي  مع  احلديث  إىل  الكالم،  إىل  اشتاق  إنه  قال 
عثر  إنه  قال  منلة!  الكائن  ذلك  كان  ولو  كائن 
على مسمار حديدي صغري، عندما دخل االنفرادي. 
احلديدي  الباب  على  »شحطة«  كان خيّط  يوم  كل 
سّتة  وكلما صارت  املنّسية.  أّيامه  ليعّد  الصدئ، 
»شحطات« يشطبها خبط مائل، هو السابع، ينتهي 
معها األسبوع. بقي صديقي على هذه احلالة حتى 

أنهى أربعني يومًا من الوحدة!
الذي  التقرير  أقرأ  وأنا  التجربة،  هذه  استذكرت 
تناول بشكل مفّصل ظروف االعتقال والتحقيق اليت 
)الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  جيريها 

على  معتمدًا  »شكيما«،  التحقيقات  مقّر  داخل 
اإلفادات والشهادات اليت قّدمها 116 معتقاًل أمنيًا 
فلسطينيًا، جرى التحقيق معهم يف الفرتة املمتدة ما 

بني آب من عام 2013 حتى آذار من عام 2014.
تعرضوا  تقريبًا  املعتقلني  »مجيع  إّن  التقرير  قال 
للظروف القاسية نفسها، أو لقسم منها كما ورد 
يف شهادة أبو عريش. وحنو ثلث املعتقلني وصلوا 
أو  للضرب  تعّرضوا  بعدما  التحقيقات  مقّر  إىل 
الشرطة  أو  اإلسرائيليني  اجلنود  يد  على  التنكيل 
الشهادات،  وفق  أّنه،  وأضاف  اعتقاهلم«.  أثناء 
حتت  األقل  على  شخصًا   14 مع  التحقيق  »جرى 
التعذيب الذي مارسته السلطة الفلسطينية قبل أن 

تعتقلهم إسرائيل بّدة وجيزة«.
ويف حني أنه منذ عام 1999، منعت احملكمة »العليا« 
أو  التعذيب  من  »الشاباك«  جهاز  اإلسرائيلية 
التنكيل أو اإلذالل خالل التحقيقات اليت جيريها مع 
الفلسطينيني، فإن التقرير ذكر أنه جرى التحقيق 
مع اآلالف من الفلسطينيني منذ ذلك الوقت، وأن 

عددًا منهم خضعوا للتعذيب وللتنكيل واإلذالل.
ويصف التقرير ما حدث يف إحدى مراكز التحقيقات 
يف فرتة حمددة، مبينًا أن نظام التحقيقات العنيف 
اإلسرائيلية،  السلطات  من  بدعم  لـ«الشاباك«، 
بالنيابة  مرورًا  العليا«،  »العدل  حمكمة  من  ابتداًء 
العسكرّية وانتهاًء بصلحة الّسجون اإلسرائيلية، ال 

يزال قائمًا.
سياسة  أن  مفادها  خالصة  إىل  التقرير  وتوصل 
تنفيذها بشكل منهجّي،  الرمسّية جيرى  التحقيقات 
تفرض  إنسانية  اعتقال غري  تتضمن ظروف  كونها 
على املعتقل اكتظاظًا وتلّوثًا، عازلًة إياه عن العامل 
واحلركّي  احلّسي  التعطيل  خالل  من  اخلارجي، 

واالجتماعّي وتوفري الغذاء القليل واملرتّدي.
حتى  لألسرى  املمنهج  التعذيب  هذا  ويستمّر 
ال  السجن،  من  خيرج  فمن  السجن.  من  خروجهم 
خيرج منه أبدًا. إّنها متالزمة كل الذين خاضوا هذه 
التجربة. ال يدور هذا املعنى يف حلقة مفرغة متنع 
اإلنسان من التمتع باحلرية جمددًا بعدما ُحرم منها، 
وهو تعريف ال يستمد معناه أصاًل من عالقة احلرية 
باحليز اخلارجي. ففي النهاية حنن، أي مجيع البشر 
وجدنا يف سجن كبري امسه الكون، ننتظر اخلالص 
الذي قيل لنا أنه سيأتي ذات يوم. إن معنى أن 
ال خيرج السجن من داخل من ُسجن فيه، تعين أنك 
ستنام كل يوم داخل املتاهة نفسها، أن تالحقك 
الكوابيس. سجانوك يطرقون على باب الزنزانة، ثم 
تستيقظ مرعوبًا لتبوح بينك وبني نفسك: أنا أنام 

على سريري اخلاص. إّنه جمرد منام بغيض!

قبية »شكيما« للتحقيق:
تـعذيب بـرعاية القانـون

هذا الشيء الذي اسمه »قتل«، جرّبه األسري مازن أبو عريش يف العزل االنفرادي )آي بي ايه(

بريوت حمود
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مقاالت وتحقيقات

مع إعالن حركة »محاس العراق« اليت كانت جزءًا من صحوات 
غربي  الفلوجة  يف  »داعش«  مهامجة  عن  مسؤوليتها   2006
من  املدينة،  هذه  تشهده  ما  حول  الشكوك  تتزايد  األنبار، 
مضاعفة املؤشرات إىل سلوك مشروع إعادة إحياء الصحوات 
مسلك التنفيذ. ولعل األخطر يف كل ذلك أنه يرتافق مع جهد 
جدي يف حتليل احلشد الشعيب وتصدير الوجوه ذات امليول 
االنفصالية، يف خطوات قد متهد مجيعها لتكريس خطط جو 

بايدن التقسيمية
تطورات متسارعة ومفاجئة تشهدها الفلوجة يف حمافظة األنبار 
اليت توارت عن الواجهة خالل األشهر القليلة املاضية بفعل 
قرار سياسي أرجأ احلسم يف »العاصمة احليوية لدولة اخلالفة 
اإلسالمية«. فاملدينة الواقعة غربي العاصمة بغداد واملطوقة 
متزايد  حنو  على  تبعث  الشعيب  احلشد  فصائل يف  قبل  من 

بإشارات إىل »مترد على تنظيم داعش«.
الرغم من حرص السلطات احمللية والوجوه العشائرية  وعلى 
يف الفلوجة على تصوير التطورات األخرية بوصفها ثورة على 
التنظيم الذي »يصعد ممارساته الوحشية حبق األهالي«، إال 
من  ومعزولة  عديدة  نواٍح  من  مفتوقة  تبدو  الرواية  تلك  أن 

جممل السياق احلاكم جلديد األوضاع يف بالد الرافدين.
عبد  الفلوجة  عشائر  رئيس جملس  رواية  التشكيك يف  تربر 
الرمحن الزوبعي وعضو اللجنة األمنية يف جملس األنبار راجح 
العيساوي وقادة حشد األنبار العشائري، مجلة معطيات تتصل 
باآلونة الفائتة والوضع الراهن. طوال الفرتة اليت تلت سيطرة 
»داعش« على الفلوجة يف أوائل عام 2014 مل تعل من املدينة 
مبايعة  على  احلاضة  والعشائرية  القبلية  الوجوه  أصوات  إال 
الوقائع  الدولة. أشهر هذه  بدياًل من  إليه  التنظيم والركون 
أيار  أيار وحزيران من عام 2015. يف 5  سجلت يف شهَري 
2015 انضم عدد من شيوخ الفلوجة إىل مشائخ آخرين يف ما 
مسي »املؤمتر األول لعشائر األنبار«. حينها، أصدر هؤالء بيانًا 
أعربوا فيه عن اعتقادهم »بأن الدولة اإلسالمية ما جاءت إال 
إلظهار احلق ورفع الظلم واحليف والقهر عن أبناء األنبار خاصة 
األرض من  عامة، مرتضني مبن ميثلنا على  السنة  أهل  وعن 

أبنائنا وإخواننا رجال الدولة اإلسالمية طوعًا ال كرهًا«.
بعد أسابيع قليلة فقط، انعقد »املؤمتر الثاني لعشائر األنبار« 
مبشاركة مشائخ من الفلوجة، يف ذلك املؤمتر الذي محل اسم 
»يف سفينة واحدة« اصطف املشائخ خلف املتحدث بامسهم 

»صحوات« جديدة تنبعث من الفلوجة: إىل التقسيم؟

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 

يبدو الحديث عن ممارسات »داعش« تزخيمًا متعمدًا )األناضول(

دعاء سويدان

بهذا الشأن )تقرير »رويرتز« يف كانون األول 2015 منوذجًا( 
للتحقق من أن التنظيم مل يتورع يف وقت من األوقات عن 
تسييد اجلاسوسية واألخذ على الشبهات والقتل على الظنة. 
أما تردي األوضاع املعيشية ونقص املواد الغذائية، فال يبدو 
إال نتيجة طبيعية حلالة احلرب والتطويق اليت يشهدها حميط 

املدينة، والعائد اشتدادها إىل منتصف عام 2015.
معطى أكثر وضوحًا يضاعف الشبهات حول طبيعة الديناميات 
اليت تدور يف الفلوجة. مل تكد متر ساعات على االشتباكات 
اندلعت يف غربي املدينة ووسطها وجنوبها، حتى نشر  اليت 
موقع إلكرتوني مقرب من حركة محاس العراق التابعة لوزير 
جانبًا  »يظهر  فيديو  شريط  العيساوي  رافع  األسبق  املالية 
من املعارك اليت خاضها مقاتلو احلركة ضد داعش يف احلي 
العسكري«. كذلك نشر املوقع بيانًا للحركة تتبنى فيه إحراق 

4 مقار تابعة لداعش وتتوعده باملزيد من اهلجمات.
خطورة اإلعالن املشار إليه تستبني من خالل العودة إىل سرية 
العيساوي وهوية محاس العراق. فالعيساوي مطلوب للقضاء 
املتهم  وهو  إرهابية،  أعمال  يف  االشرتاك  بتهمة  العراقي 
الرئيس يف التحشيد خليم االعتصام الشهرية مبدينة الرمادي 
أوامر  على  بناًء  جرائم  بارتكاب  محايته  عناصر  اعرتاف  إثر 
شخصية منه. يضاف إىل ذلك، أن الرجل ومعه نائب رئيس 
الرئيسني  الفاعلني  كانا  اهلامشي،  طارق  األسبق  اجلمهورية 
احلر«  العراقي  و«اجليش  القاعدة«  »تنظيم  عمل  تنشيط  يف 
غربي العراق. كذلك كان هلما الدور األبرز يف التشجيع على 
دخول مسلحي »الدولة اإلسالمية« إىل األنبار ونينوى وتدعيم 
عملياتهم هناك. حتى أن البعض مل يرتدد يف خماطبة وزير 
املالية األسبق بالقول: »إن كل قطرة دماء تسيل يف األنبار 
برقبتك يا رافع«. يشار أيضًا إىل أن األخري )االختصاصي يف 
جراحة العظام والكسور واملتخرج من جامعة البصرة( عمل يف 
فرتة من الفرتات طبيبًا خاصًا ألبي مصعب الزرقاوي القيادي 
الشهري يف القاعدة، وعقب مقتل الزرقاوي أرسل العيساوي 
اًل باألموال إىل مدينة الزرقاء األردنية لتقديم  وفدًا خاصًا حممَّ
واجب العزاء والوقوف على طبيعة اإلجراءات القاعدية الداخلية 

اليت ستعقب تصفية أمحد اخلاليلة )الزرقاوي(.
الفلوجة  لوحدات  قائدًا  كان  أنه  العيساوي  سرية  األهم يف 
وعامرية الفلوجة يف جمالس الصحوات اليت شكلها األمريكيون 
املتحدة  الواليات  خطة  كانت  حينها،   .2006 عام  أواخر  يف 
»اخلطر  من  املتخوفة  السنية«  »القيادات  تسكني  تقتضي 
اإليراني« والسائرة يف »أهل السنة واجلماعة« بتخويفهم »من 
مد شيعي يتهددهم وجوديًا«، وإقناعها بتحويل البندقية إىل 
صدور »دولة العراق اإلسالمية« مقابل وعد »بضرب إيران بعد 

التخلص من اإلرهاب«.
من  الصحوات  أو  اإلسناد  جمالس  تشكلت  كان،  ما  وذاك 
األحزاب السنية الرئيسية ويف مقدمها احلزب اإلسالمي، وكان 
لكتائب »محاس العراق« التابعة لألخري واملرتبطة بالعيساوي 
واهلامشي باع طويل يف عمليات الصحوات اليت مل ختل، وفقًا 
حد  بلغت  وانتهاكات  جتاوزات  من  خصومها،  به  يتهمها  ملا 

إعدام املعارضني هلا واإللقاء بهم يف مقابر مجاعية.
أشد  خبلفيات  وإن  يتكرر  نفسه  السيناريو  أن  يبدو  اليوم، 
خطورة مما اكتنفته أحداث العامني 2006 و2007. ارتفاع راية 
اخلروج على »داعش« يف الفلوجة معطوفًا على إشراك عشائر 
األنبار يف حترير الرمادي، مضافًا إىل تصدير احلشد الوطين 
يف املوصل تشي مجيعها مبشروع أمريكي قديم جديد إلنتاج 

الذي أعلن »من مدينة الرمادي 
والرافضة  الصليبيني  قاهرة 
والوجهاء  الشيوخ  مباركة 
العشائر ألهالي عاصمة  وأبناء 
واملبني  العزيز  النصر  األنبار 
وأدران  الردة  أرجاس  على 
الشرك«. وأضاف تالي البيان 
وموقفنا  واحد  مصرينا  »أن 
الدولة  واحد وسيفنا مع جنود 

اإلسالمية موجه صوب عدو واحد. فنحن ركاب سفينة واحدة، 
لذا لن نسمح ألحد خبرق  أن نهلك.  ننجو مجيعا وإما  أن  إما 

سفينتا أيًا كان امسه ونسبه وانتماؤه«.
تلك املواقف أعقبها بأيام معدودات انعقاد اجتماع موسع حتت 
استهل  األعداء«.  عيون  يف  شوكة  الفلوجة  »عشائر  شعار 
االجتماع جبرجرة اجلندي العراقي مسري مراد إىل وسط ساحة 
عامة حيث ُأعدم بالرصاص. وقبيل تنفيذ احلكم، ألقى الناطق 
بلسان اجملتمعني بيانًا أدان فيه »احلملة اليت يشنها التحالف 
الصفوي على أهل السنة واجلماعة«، واصفًا مقاتلي العشائر 
باخلونة.  الشعيب  واحلشد  اجليش  جانب  إىل  اصطفوا  الذين 
وأعلن الناطق »تضامن جملس شيوخ عشائر الفلوجة والكرمة 
بكر  أبي  املؤمنني  أمري  ومع  اإلسالمية  الدولة  مع  واألنبار 
البغدادي ونقول له بأننا نقف معكم لقتال أعداء الدين وامللة 

من الكفار واملرتدين والرافضة احلاقدين«.
عدا مما  »فما  يبدو سؤال:  الكثري  وغريه  تقدم  ما  على  بناًء 
بعيد. فالوجوه نفسها  املقام منطقيًا إىل حد  بدا؟« يف هذا 
اليت كانت إىل وقت قريب تقدم فروض الطاعة والوالء لتنظيم 
الدولة اإلسالمية »بوصفه املخلص من هضم املركز«، بدأت 
حتّث على حماربة التنظيم ومهامجة مقاره وسحب البساط من 
على  املباغتة  للثورة  تربيرهم  هؤالء يف  يسوق  قدميه.  حتت 
داعش روايات حول سياسة جتويع وتعذيب ينتهجها التنظيم 
حبق أهالي املدينة. غري أن املتتبع لطريقة داعش يف إدارة 
املناطق الواقعة حتت سيطرته غربي العراق يتثبت من أن تلك 
تسييل  أكثر مما هي  متعمدًا  تزخيمًا  كونها  تقارب  الروايات 
األخرية  العاملية  الوكاالت  تقارير  إىل  العودة  تكفي  تلقائي. 

شيوخ الفلوجة 
أعلنوا يف مؤتمرات 
عدة اصطفافهم إىل 

جانب »داعش«

مسلحي  حماربة  عاتقها  على  تأخذ  الصحوات  من  ثانية  نسخة 
»الدولة اإلسالمية« نظري تعهدات حبكم ذاتي مياثل الصيغة 
القائمة يف كردستان إن مل يكن يتخطاها ويطورها وأخواتها 
ميكن  هنا،  من  معاملًا.  أوضح  استقاللية«  »كانتونات  حنو 
فهم التشديد األمريكي املتكرر على ضرورة »إشراك العرب 
السّنة« يف احلرب على داعش والذي جتلت آخر أبرز فصوله 
فيه:  قال  كارتر  آشتون  األمريكي  الدفاع  لوزير  تصريح  يف 
اللعبة«. هذا احلرص غري الربيء  »جيب أن يكون السنة يف 
يرافقه ضغط متصاعد باجتاه استبعاد فصائل احلشد الشعيب 
معركة  من  استبعادها  بعد  واملوصل  الفلوجة  معركيت  من 
هندسة  يف  وباجملاهرة  مباشر  اخنراط  عن  فضاًل  الرمادي، 
اخلريطة امليدانية يف نينوى على حنو يالئم مصاحل واشنطن 

ويرضي حليفتها أنقرة.
والتقسيم  التشطري  عدة  »إن  تقول:  املتحدة  الواليات  كأن 
أصبحت جاهزة ومل يبق إال التنفيذ وتوزيع الغنائم«. األخطر 
أن  العراق  يف  دراماتيكي  حنو  على  املرتسم  املشهد  يف 
قد  كانت  وإن  الواقع  باألمر  للتسليم  مائلة  تظهر  السلطات 
يتصل  ما  يف  للحشد  تطمينية  إشارات  يومني  قبل  أرسلت 
مبعركة املوصل. إال أن ميزان املواقف الرمسية ال يزال جاحنًا 
قيادة  به  خرجت  الذي  التصريح  ولعل  األمريكية.  الكفة  حنو 
شعبية  ثورة  حدوث  حول  ساعات  قبل  املشرتكة  العمليات 
املنتفضة  العشائر  مع  تواصل  قنوات  ووجود  الفلوجة  يف 
واالستعداد لتقديم الدعم العسكري هلا ينبئ بأن القادم من 
جو  مشروع  تضع  اخلطورة  شديدة  تطورات  حيمل  قد  األيام 
بايدن )تقسيم العراق إىل دولة شيعية وأخرى سنية وثالثة 

كردية( على سكة التنفيذ.

العمليات املشرتكة: »ثورة على داعش يف 
هيت«

أهالي قضاء  من  عددًا  أن  املشرتكة  العمليات  قيادة  أعلنت 
داعش  تنظيم  السالح ضد  األنبار محلوا  غربي حمافظة  هيت 
وقتلوا عددًا من عناصره. وأشار بيان صادر عن القيادة إىل 
أن »شباب هيت قتلوا عنصرين من داعش وألقوا جبثتيهما 
يف مقربة أمحد الواقعة يف حي اجلمعية جنوبي هيت«، مضيفًا 
أن »الثوار هامجوا بناية احتاد النساء يف القضاء وأحرقوا 3 
عجالت تابعة لداعش وقتلوا عددًا من اإلرهابيني قرب جامع 
اخلضر يف منطقة اجلبل، بينهم أبو حفصة التونسي وأبو عمر 
الفلوجة«. ولفت البيان إىل أن تلك التطورات أعقبت »إقدام 
عصابات داعش على إعدام املواطنني ذحبًا قرب ساحة وسط 

املدينة بتهمة االتصال بالقوات األمنية«.
قد  املشرتكة  العمليات  لقيادة  التابعة  احلربية  اخللية  وكانت 
االبتعاد عن جتمعات  أهالي مناطق هيت والفلوجة إىل  دعت 
بيان  يف  اخللية  وقالت  املدن.  هذه  داخل  داعش  عناصر 
مقتضب صادر عنها: »إن منظومة الرقم الوطين 195 تلقت 
والفلوجة«،  وهيت  املوصل  أهالي  من  جدًا  مهمة  معلومات 
ستتعامل  عسكرية  أهدافًا  أصبحت  املناطق  »هذه  أن  متابعة 

معها القوة اجلوية العراقية وطريان التحالف الدولي«.

عشائر الفلوجة تنقلب على »داعش« بعد سنوات من اصطفافها إىل 
جانبه )أ ف ب(
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 أحد أعضاء االئتالف الوطين يروي تفاصيل حادثة 
عرسال »املشؤومة«

  
هو االكرب سنًا بني جمموعة من الشباب الستة الذين ينتمون حبسب 
التهمة املسندة اليهم، اىل تنظيم مسلح ومشاركتهم يف القتال 
واسر  عسكريني  استشهاد  اىل  ادى  ما  عرسال  اجليش يف  ضد 
واعتدة  اليات  على  واالستيالء  االمنية  والقوى  اجليش  من  اخرين 

عسكرية.
يعّرف املوقوف ياسر عريوط عن نفسه بانه احد اعضاء االئتالف 
الوطين ويرفض مناداته بـ »القائد« او »االمري الشرعي« امنا هو 

شيخ حيمل شهادة ماجستري يف اصول الدين والشريعة.
مع  سوريا  عّمت  اليت  املظاهرات  يف  مشاركته  عريوط  ينكر  ال 
فـ  »الداعشي«.  للفكر  احملاربني  اشّد  من  كان  امنا  الثورة،  بدء 
»الداعشيون« قد هدروا دمه بعد ان رفض تسليمهم مكتبًا كان 
ُيشغله الغاثة السوريني، واستطاع اخلروج من عرسال متخفيًا هربًا 

منهم.
اثناء  ويروي  »املشؤومة«،  بـ  عرسال«  »حادثة  عريوط  يصف 
العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  احملكمة  امام  امس  استجوابه 
الركن الطيار خليل ابراهيم كيفية توحيد صفوف الفصائل التابعة 
للجيش السوري احلر داخل لواء«وأعّدوا« الذي كان يقوده عرابة 

ادريس الذي اليزال حتى اليوم حيارب »داعش«.
ويؤكد عريوط ان أيًا من الفصائل التابعة للجيش احلر مل تشارك 
يف القتال ضد اجليش ال بل سعت اىل وقف القتال »الن ال مشكلة 

لدينا مع اجليش اللبناني«.
اوقف يف  انه  محزة  هالة  احملامية  وكيلته  عريوط حبضور  وافاد 
اقواله  على  واكد   .2014 العام  من  االول  تشرين  منتصف شهر 
االولية موضحا انه مع بدء الثورة السورية عمل يف جمال االغاثة، 
ويف هذا االطار تعرف على ابو حممد الرفاعي يف لبنان. وقال ردا 
امنا مل يكن يشارك  الوطين  االئتالف  اعضاء  احد  انه  على سؤال 
يف اجتماعاته يف تركيا النه »مع بدء بروز الفكر التفكريي الذي 
ظهر اردت ان اكون يف بلدي«. ويتابع عريوط: »كان ذلك خالل 
العام 2013، عندما فتحت مكتبًا لإلغاثة الن اجمللس الوطين طلب 
مين االشراف عليه. اما الرفاعي الذي كان يسافر دائما اىل تركيا 
فقد كان ملّمًا باألمور العسكرية فجمع الكتائب كي ال يتجهون اىل 
االرهاب ووضعهم حتت مظلة شرعية وحتت راية اجمللس الوطين، 
فنجح يف مكان وأخفق يف مكان آخر. وقد عنّي حينها قائدا للواء 
اللواء  قيادة  اما  ويربود  الورد  متركز يف عسال  الذي  »واعّدوا« 

فكانت يف منطقة احملبة.
حتى  احملبة  اللواء يف  بقي  يربود  »بعد سقوط  ويضيف عريوط: 
بدأ االنسحاب من عسال الورد ومتركز يف قارة وجرود املعرة. يف 
تلك املنطقة بدأ تنظيم داعش يظهر، وانا كنت من احملاربني ضده 
وضد النصرة النين كنت ضد فكرهم«. واوضح ان »اجناد الشام« 
هي فرقة من اجليش احلر ويتبع لالئتالف وهو احد املفاوضني يف 

جنيف.
واشار عريوط اىل ان ابو حممد الرفاعي قرر انشاء جيش نظامي 
يف  املشؤومة  املعركة  وقعت  وحينها  والنصرة،  داعش  حملاربة 
يعترب  الرفاعي  وكان  اكرب،  ومشكلة  كبرية  وكانت محاقة  عرسال 
داعش والنصرة جمرمني فنحن مل يكن لدينا مشكلة مع اجليش امنا 

مع هذه اجملموعات التكفريية«.
ويف 12 او 13 اب من العام 2014 يضيف عريوط- سقط برميل 
متفجر على مكان وجود الرفاعي ما ادى اىل مقتله، وكان القائد 
العسكري عنده غياث مجعة وهو ضابط منشق، فاتصل بي رئيس 
االئتالف وابلغين ان داعش بدأ بدفع املال جلذب الشباب وطلب 
الوليد  بابو  ملقب  وهو  مجعة  لكن  االغاثة.  من  مزيد  تقديم  مين 
استوىل على سيارة لالغاثة واختلف مع عدة جمموعات وطلب تعيينه 

من قبل االئتالف السوري قائدا للواء«.
واوضح عريوط ان خالفًا وقع بينه وبني مجعة مادفع بعرابة ادريس 
اىل اجراء مصاحلة بينهما، »فطلبت من عرابة ان يضع حدًا جلمعة 

الذي انشأ فصياًل لوحده لكن االخري اعلن مبايعته لداعش«.
ويروي عريوط كيف اعتقله داعش اثناء عودته اىل عرسال بعد ان 
استوىل مجعة على مكتب االغاثة والسيارة التابعة له حيث ُاخضع 
للتحقيق على يد احد ابرز قادته املدعو ابو عبد السالم الذي اتهمه 
بالدولة  وارضى  معتدل  فكري  »الن  مرتد  وبانه  بالكفر  لعريوط 

املدنية وطلب مين مبايعة خليفة املسلمني فرفضت«.
وحاول عريوط اخلروج من عرسال متخفيًا الن احدًا مل يكن يستطيع 
محايته مؤكدا »ان احدًا من لواء واعّدوا او من جمموعة عرابة ادريس 

قد شاركوا يف احداث عرسال فاملعركة قادها داعش والنصرة.
وعن عالقته حبسام الصباغ قال عريوط انه ال يعرفه امنا رآه يف 
اجلرود وسأل عنه الرفاعي الذي ابلغه ان الصباغ حضر من قبل 
هيئة العلماء املسلمني إلبالغنا انهم لن يسمحوا الحد بان يتعرض 

للبنان.
واوضح انه ُسئل خالل احد االجتماعات اليت كان فيها مندوبًا عن 
اللواء عما اذا كان شرعًا مهامجة قرى شيعية، ليتبني ان ابو حسن 
بقاعية  شيعية  وقرى  حنلة  بلدة  مهامجة  قرار  على  وّقع  حوراني 
بداًل من الرفاعي الذي رفض االمر كما انين اعتربته امرًا ال جيوز 

شرعًا.
وكانت احملكمة قد استجوبت ايضا السوري حسن شريف حبضور 
وكيلته احملامية عليا شلحة فاوضح انه اوقف يف اللبوة اثناء سفره 
اىل  انتماءه  نافيًا  والده  لزيارة  عرسال  اىل  جاء  حيث  تركيا  اىل 

النصرة او داعش.
وقال: »كنت امحل جواز سفر مزورًا الني فقدت هوييت منذ العام 
2010 وانا يوم احداث عرسال كنت يف تركيا ودخلت اىل سوريا 
اىل بلدتي السهل العادة بناء منزلي بعد ان متكن احد العاملني يف 
القصر اجلمهوري ان يقلين بسيارته على خط عسكري«. واضاف: 
»مل التحق باي جمموعة وما ذكرته يف التحقيق من اعرتافات ادليت 

بها حتت الضرب«.
وكان شريف اعرتف بتسليمه جهازًا السلكيًا وبندقية بعد التحاقه 
اربعة مسلحني من وادي  ابراهيم عودة وعمل على نقل  مبجموعة 
اىل  ادى  ما  استهدفوه  حيث  للجيش  الرهوة  حاجز  باجتاه  محيد 

استشهاد عسكريني.
نفسه حممد حييى  وهو  الشاويش  حييى  املدعو حممد  عن  وسئل 
الذي متت مبادلته مع النصرة إلطالق العسكريني االسرى، فقال 
شريف ان هذا االسم اخرتعه من عندياته اثناء التحقيق معه، ثم 
عاد ليقول ان حممد حييى هو ابن قريته. ونفى ما ادىل به سابقا 
جلهة رؤيته الربعة عسكريني مكبلني يف مسجد ابو طاقية زاعمًا ان 
االمساء اليت ذكرها عن املسلحني الذين نفذوا هجومًا على موقع 

اجليش اللبناني هم من عداد عناصر اجليش السوري.
انه شاهده مدججًا  وعن املدعو فراس جنسيس الذي ذكر سابقا 
االنطالق  منه  مت  والذي  الرئيسي  النصرة  مركز  يف  بالسالح 

الستهداف اجليش قال: ذكرت ذلك حتت الضرب.
ملتابعة  املقبل  حزيران  من  الثالث  اىل  اجللسة  احملكمة  ورفعت 

االستجوابات.

اجليش يوقف أمحد أمون بكمني يف عرسال
  

حققت خمابرات اجليش اجنازًا جديدًا يضاف اىل سجلها يف تعقب 
اجملرمني ومسؤولي اجملموعات املسلحة اليت تعيث فسادًا وقتاًل 
امون اخطر  القبض على امحد  بإلقاء  بلدة عرسال، وقد متثل  يف 
املطلوبني بتهم انشاء جمموعات مسلحة وخطف وقتل وليس آخرها 
اشهر  قبل  الدين  عز  زاهر  الداخلي  االمن  قوى  املؤهل يف  قتل 

عديدة.
واعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا ان دورية تعقبت سيارة امون 
من بلدة عرسال، وهو مسؤول عن قطاع عرسال من قبل »داعش« 
النار  الطالق  تبادل  إىل  أدى  مما  املسلحني،  من  جمموعة  ومعه 
من  اثنني  إصابة  عن  أسفرت  االرهابية  واجملموعة  الدورية  بني 
املسلحني، الذين كانوا برفقته وفرارهم برفقة آخرين منهم باجتاه 

اجلرود.
املطلوب  بـ«الربيص«  امللقب  امون  توقيف  من  الدورية  ومتكنت 
والقوى  اللبناني  اجليش  لدى  املوجودة  الوثائق  من  كبري  بعدد 
اهلجوم على  احتجاز عسكريني،  تفخيخ سيارات،  ابرزها:  االمنية، 
 ،2014 عام  يف  عسكريني  خطف   ،2014 عام  يف  اجليش  مراكز 
إضافة إىل التفجريات االخرية اليت وقعت يف بلدة عرسال، خطف 
البلدة، وهو املسؤول االول عن مجع  أشخاص واثارة الرعب يف 
بلدة  يف  والعسكريني  ودورياته  اللبناني  اجليش  عن  املعلومات 
عرسال وحميطها، ونقلها إىل املسلحني يف اجلرود، و يعترب الرأس 
اىل  نقله  ومت  اآلمنني.  املواطنني  إرهاب  على  عمل  الذي  املدبر 

املراجع املختصة للتحقيق معه.
»داعش«  لتنظيم  تابعة  مسلحة  جمموعة  أقدمت  توقيفه،  وبعد 
صبحي  حممد  اللبناني  منزل  باجتاه  النار  اطالق  على  عرسال  يف 
اجليش  مع  بالتعامل  اتهامه  بعد  ب«الغزال«،  امللقب  وهبة 
اللبناني واستدراج الربيص، مما اسفر عن اشتباكات بني اجليش 
واملسلحني الذين حاولوا خطف وهبة، فأصيب خالهلا العنصر يف 
قوى االمن الداخلي حسني علي الفليطي الذي صودف مروره يف 
مكان االشتباك، ومت نقله اىل مستشفى دار »االمل« اجلامعي يف 

دورس.

»شهر عسل« يف نظارة احملكمة العسكرية
  

مل يقف املكان وال الزمان حائال امام السوري حممد اللي لتنفيذ 
خمّططه بتحريض احد العسكريني على ادخال سيارات من سوريا 
العسكرية  نظارة احملكمة  فاملكان هو  تفجريها.  بهدف  لبنان  اىل 
اما الزمان فقبل حنو سنتني عندما حضر السوري اىل لبنان بهدف 
الزواج ليمضي بذلك »شهر العسل« وحيدا يف النظارة ويف سجن 

انفرادي مجعه والعسكري الذي كان موقوفا يف دعوى اخرى.
وحكمت احملكمة العسكرية الدائمة على السوري حممد بهاء الدين 
اللي بالسجن ثالث سنوات اشغاال شاقة وجتريده من حقوقه املدنية 
الرقيب  العسكرية  اثناء توقيفه يف نظارة احملكمة  جبرم حتريضه 
تامر س. د. على ادخال سيارات من سوريا بغية تفخيخها للقيام 

بأعمال ارهابية.
وكان املوقوف قد انكر ما اسند اليه وافاد بانه كان يتحدث مع 

الرقيب من منطلق التهكم على التنظيمات االرهابية وان املعلومات 
اليت ادىل بها امام الرقيب عن تفجري سيارات استقاها عن املواقع 
االلكرتونية مشريا إىل انه كان قد حضر اىل لبنان من السعودية 

للزواج من خطيبته يف عرسال.
دعوى  يف  موقوف  بانه  اوضح  كشاهد  الرقيب  افادة  وباستماع 
وقبل حنو سنتني مجعه سجن انفرادي يف نظارة احملكمة العسكرية 
السّنة«  »اسود  كتيبة  اىل  ينتمي  بأنه  اعلمه  الذي  الدين  ببهاء 
التابعة للجبهة االسالمية . وعرض علية شراء سيارة برادو الدخاهلا 
اىل سوريا مستفسرا منه عما اذا كان ميلك رخصة قيادة. وتابع 
الشاهد:« اعلمين انه اشرتك يف معارك يربود وانه ملّم باستخدام 

صواريخ مضادة لالليات«.
وعما ذكره املوقوف امامه ان اجلبهة االسالمية ستقيم صالة عيد 
االضحى يف لبنان وان امحد االسري سيؤّم الصالة وسيكون امري 
اجلبهة، اكد الشاهد على هذه االقوال اليت ادىل بها اللي امامه 
بزته  يرتدي  النظارة كان  توقيفه يف  اثناء  الشاهد  ان  العلم  مع 

العسكرية.
كما اكد الشاهد ما افاد به املوقوف انه ميلك جهاز البتوب حيوي 
اسرارا عن حزب اهلل الذي اسر احد االشخاص وقتله كما سأله عن 
امكانية خطف احد ابناء االثرياء من الطائفة الشيعية او املسيحية.

»كنت  اجاب:  الشاهد  افادة  يف  يقوله  عما  املتهم  وباستيضاح 
امتسخر على داعش وحديثي معه كان طبيعيا عن شراء السيارات 
عائلة  نزحت  ان  بعد  الزواج  بهدف  هو  لبنان  اىل  جميئي  وسبب 
زوجيت اىل عرسال ». وعاد الشاهد ليوضح انه شّك يف امر املتهم 

الذي كان حيدثه بصوت مرتفع داخل النظارة.

جثة داخل حفرة والقبض على القاتل
  

عثرت عناصر دورية من »شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي 
على جثة شادي قاسم احلسن مصابة بطلقات نارية عدة داخل احدى 
احلفر الصحية قيد االنشاء يف احد املنازل غري املأهولة يف منطقة 
الوطى يف خراج بلدة مشمش يف عكار. وكان احلسن قد خطف منذ 
يومني من منطقة باب التبانة يف طرابلس على يد حممد. )خ.ق( 
من بلدة مشمش وسكان باب التبانة ايضا، الذي اوقف من قبل 

شعبة املعلومات واعرتف بفعلته.

قتيالن حبادث سري على طريق عنايا
  

أدى حادث سري وقع صباح أالثنني على طريق عام عنايا يف بلدة 
رميون  يقودها  كحلية  »بي.ام«  نوع  من  سيارة  بني  اسطا  رأس 
سوداء،  ريو«  »كيا  نوع  من  وسيارة  عامًا(   63( االشقر  شفيق 
اىل وفاتهما على  ادى  ما  )50عامًا(  خليفة  يقودها جورج ميشال 

الفور.
ويف دير عمار اصطدمت دراجة نارية يقودها الشاب خالد مصطفى 
احلسن )23 عامًا( حبائط امسنيت ما أدى إىل إصابته جبروح خطرة 

يف رأسه نقل على اثرها إىل إحدى مستشفيات املنية للمعاجلة.
ويف حملة عرقا-عكار، صدمت سيارة فان لنقل الركاب فتى من 
النازحني السوريني ، ما ادى اىل اصابته جبروح بليغة يف الرأس 
ومت نقله اىل مستشفى اخلري للمعاجلة. والحقًا أوقف مكتب معلومات 

حلبا السائق، ومت تسليمه اىل خمفر حلبا.
وانزلقت آلية عسكرية تابعة للواء االول يف اجليش يف بلدة عني 
املري، ما ادى اىل اصابة عنصرين نقال اىل مستشفى محود يف 

صيدا للمعاجلة.

سوري يعتدي على طفلني
  

اقدم السوري امحد حممد قصاب )56 عاما( على التحرش بطفلني 
سوريني واغتصابهما يف خميم البداوي.

مواجهته  متت  البداوي  فصيلة  عناصر  قبل  من  توقيفه  وبعد 
بالطفلني اللذين تعرفا عليه واكدا اقدامه على التحرش بهما قبل 

حنو اسبوع.
وقد مت حجز الدراجة النارية للموقوف بعدما تبني بانها مسروقة.

توقيف 20 سورياً دخلوا خلسة ومهّربيهم
  

 20 املاضية  الثالثة  االيام  خالل  البيدر  حاجز ضهر  عناصر  أوقف 
سوريا جبرم الدخول خلسة وحليازتهم بطاقات دخول مزورة، على 
منت مركبات من نوع »فان«، كما أوقفوا 3 من املهربني وسائقي 
»الفانات« اللبنانيني الذين عملوا على نقلهم من البقاع إىل بريوت، 

وهم كل منج.ح.وغ.أ.وي.ج.

كشف شبكة تزوير وتوقيف أحد أفرادها
  

املوقوف  احالة  عن  بيان  يف  العام  لألمن  العامة  املديرية  اعلنت 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
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ومذكرات  بالغات  بعدة  واملطلوب  املختص  القضاء  اىل  )ح.خ( 
توقيف إلقدامه مع آخرين على تأليف شبكة تنشط يف جمال التزوير 
وتهريب االشخاص ال سيما الرعايا السوريني من واىل لبنان بطرق 

غري شرعية وذلك مقابل مبالغ مالية.
من  واالجانب  العرب  الرعايا  العام  لألمن  العامة  املديرية  وحّذرت 
ميارسها  اليت  االحتيالية  االعمال  من  النوع  هذا  فخ  يف  الوقوع 
ثابت  هاتف  اي  من  فورا  واالتصال  التنبه  منهم  وطلبت  البعض 
او خلوي بواسطة ) Call center على الرقم 1717 والدائرة االمنية 
على الرقم 130(، او التقدم لدى اقرب مركز لألمن العام لالفادة 
قانونية  غري  بأعمال  لتورطهم  منعا  وذلك  األشخاص،  هؤالء  عن 

وتعرضهم للمساءلة القانونية واملالحقة اجلزائية.

680 خمالفة سرعة
  

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 680 خمالفة 
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

امـنيات لبنانية يف اسبوع

عامر ووسام أرادا اهلجرة اىل سوريا.. »الباب 

الوحيد املفتوح أمام الطرابلسيني«
  

معيشية  حياة  عن  البحث  هي  اهلجرة  اسباب  احدى  تكون  ما  عادة 
افضل، ولكن يف حالة عامر ووسام، مثة اسباب اخرى، فاالول رأى 
يف سوريا »الباب الوحيد للهجرة املفتوح امام الطرابلسيني«، فيما 
الثاني اراد«تهديد اهله لعدم موافقتهم على الزواج بابنة اجلريان 
 13 مع  بتوقيفهما  واحدة ومتثلت  جاءت  النتيجة  لكن  اليت حيبها«. 

اخرين بتهمة التحاقهم بداعش يف سوريا.
قطع عامر ووسام ورفيقهما طه تذاكر السفر قبل ان يبحروا من مرفأ 
طرابلس باجتاه تركيا ومنها اىل سوريا، وكان موعد االنطالق يف 26 
شباط من العام 2014، وبعد »كثري من الرتدد« وىّل وسام عائدا 
فيما القي القبض على االخريين لتّكر بعدهما سبحة التوقيفات هلذه 
اجملموعة اليت تضم املوقوف ابراهيم بركات الذي ُأطلق عليه االمري 

الشرعي لداعش يف طرابلس.
العميد  الدائمة  العسكرية  رئيس احملكمة  اقنعك؟ سؤال وجهه  من 
الركن الطيار خليل ابراهيم اىل املوقف عامر فنفى ان يكون سبب 
ذهابه اىل سوريا االلتحاق بداعش بعد مبايعته لربكات الذي »أسّر« 
اليه ان« وضعه املادي سيصبح بالريح عندما تسيطر داعش على 

لبنان«.
واذا كان عامر قد برر عدم مشاركته يف القتال ضد اجليش خالل 
احداث التبانة بسبب ضعف بصره، فان »بصريته« يف مهنة احللويات 
اليت يتقنها، تعّدت »عامل الصناعة، صناعة اخلبز والنفط والزجاج يف 
اسوأ مرحلة من احلروب اليت يعيشها الشعب السوري واقتصاده. 
»هجرته« اىل سوريا للعمل يف  بّرر عامر ودون تردد سبب  هكذا 

تلك املصانع.
اما لطالب فحكاية اخرى، ذلك الشاب العشريين الذي حاول اقناع 
اهله بشتى الطرق للموافقة على االرتباط بابنة اجلريان اليت حيب، 
من دون نتيجة، فلم جيد امامه سوى السفر عرب البحار ليعدل قبل 

انطالقه«اىل اجملهول« عن الذهاب والعودة اىل اهله.
هاتان »احلالتان«، شهدتهما احملكمة العسكرية الدائمة اليت بدأت 
امس برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وحضور ممثل النيابة 
العامة القاضي سامي صادر استجواب جمموعة 17 متهما بينهم 15 
ايار  من  الرابع  اىل  اجللسة  ورفعت  داعش.  اىل  باالنتماء  موقوفا 

املقبل ملتابعة االستجواب بعد ان استجوبت عامر ح. ووسام ط.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي حممد صبلوح، افاد عامر انه يعمل 
عقل«.  قّلة  قال:«  بداعش  االلتحاق  اردت  وملاذا  احللويات.  يف 
الوحيد  اهلجرة  باب  هو  امنا«هذا  بذلك  يقنعه  مل  احدا  ان  موضحا 

املفتوح للطرابلسيني«.
وهل تريد ان تؤسس مستقبلك لدى داعش اجاب: »»كانت طيشنة«. 
وبسؤاله اوضح عامر بانه وخالد ص. قصدا اسامة عنرت لتزويدهما 
برقم يؤمن هلما الدخول اىل سوريا عرب تركيا لكن عنرت رفض ذلك 
وعاد خالد ومتكن من تأمني ثالثة ارقام احدهما البو هريرة وهو لقب 
عمر ميقاتي الذي كان يعمل على نقل الشباب على احلدود الرتكية 

اىل الداخل السوري.
ونفى عامر ما ادىل به يف التحقيق االولي من ان نوح س. املالحق 
غيابيا كان يقاتل مع داعش او ان يكون قد طلب منه االخري احضار 
خالد ف. معه. وباستيضاح طه اكد ان نوح طلب منهما ذلك. وتابع 
عامر يقول انه بعد ان قطعوا تذاكر السفر خالل شهر شباط العام 
2014 ووصوله وطه ووسام اىل املرفأ يف طرابلس عدل االخري عن 
عامر:«  ويضيف  وسام«.  واكثرنا  مرتددون  كنا مجيعنا  رأيه«الننا 

كتبت ارقام اهلاتف على كرتونة وخبأتها.
وسئل عن »الشيخ« ابراهيم بركات فقال عامر: »كان يعطي دروسا 
للشباب اثناء جتمعهم على احد االرصفة يف احلارة وكان لعمر غ. 
منه  فطلبنا  املساجد  احد  جملس  يف  عضو  وهو  قريب  احلارة  ابن 

السماح لربكات باعطاء الدروس يف ذلك املسجد«. اما عن طبيعة 
تلك الدروس فلم يعد عامر يتذكرها ثم عاد ليقول: »دروس عن 

الطهارة والصالة والوضوء«.
وتدخل »الشيخ« بركات من قفص االتهام موضحا بانه كان يعطي 
دروسا عن االخالق اي حسن املعاملة واالحسان للفقراء والضعفاء 
قد  يكون  ان  نافيا  معروف عين«  »وهذا  واليتيم  املظلوم  ونصرة 
تناول يف دروسه نصرة الثوار يف سوريا. ولدى سؤال بركات هل 
انا لدي مركز  الواقعة  ان توقيفه جاء بسبب ذلك اجاب:« وقعت 
ايتام ومل ابايع ابو حممد العدناني«. واوضح عامر انه كان يبحث عن 
مسجد لالعتكاف فيه قبل عشرة ايام من عيد االضحى وليس لسبب 
اخر وحينها تعرف على بركات نافيا ان يكون االخري قد اعلمه انه من 
داعش ويدعمونه ماديا او ان يكون قد طلب منه االخنراط بداعش. 
نافيا  االيتام« واضاف  دار  العمل معه يف  عامر: طلب مين  وقال 
ايضا ان يكون قد بايع بركات واخربه بانه سيصبح وضعه »بالريح« 

عندما تسيطر داعش على لبنان.
وحول اعرتافاته السابقة ان بركات طلب منه جتنيد اشخاص لصاحل 
التنظيم وقام بتجنيد سبعة من ال سيف، انكر عامر ذلك نافيا ان 
يكون قد زار بركات يف منزله يف القبة بعدما استدعاه وعقد اجتماع 
اثر االشتباكات مع اجليش. واضاف عامر بانه مل حيمل سالحا اثناء 
املعركة امنا اختبأ يف احد املنازل كما مل يلتق اسامة منصور زاعما 
وملا  رئيس احملكمة:  وهنا سأله  النظر.  يعاني من ضعف يف  انه 
انت ذاهب اىل داعش طاملا انت كذلك فاجاب: »ان نييت كانت ان 
اصبح يف الداخل السوري والبحث عن عمل يف املصانع. مصانع عند 

داعش سئل- فاجاب: »مصانع خبز ونفط وزجاج«.
واستجوبت احملكمة املوقوف وسام ط. حبضور وكيله احملامي طنوس 
فرجنية فلفت اىل انه يبلغ من العمر 21 عاما وقد اختلف مع اهله 
الذين رفضوا زواجه من »ابنة اجلريان« بعد ان حاول مرارا وبشتى 
الطرق اقناعهم. وازاء رفضهم-يضيف وسام- هددتهم بالذهاب اىل 
تركيا ومل يكن لدي النية الذهاب اىل سوريا امنا عدلت عن ذلك 
وارسلت رساله هاتفية اىل ابن خاليت البالغ اهلي حيث حضر والدي 

واعادني اىل املنزل.
ونفى وسام ان تكون وجهة سفره داعش موضحا انه التقى مرة 
وحيدة ابراهيم بركات عندما احضره عامر »اىل الشارع« حيث كان 
وسام يدخن فغادر املكان. واشار اىل انه رافق عامر مرة اىل منزل 
بركات حيث شاهد مسلحني ملثمني امام املبنى. وقال ان امللثمني 
عرضا عليه بندقية فرفض النه يرفض القتال ضد اجليش او اطالق 

النار عليهم.

تاجر »الفتائل الصاعقة« وصديق الطفولة
  

الحد  مساعدة  اي  تقدميه  قرلي  حسني  السوري  املوقوف  نفى 
االرهابيني بنقله فتائل صاعقة له موضحا بان املدعو طاهر«ليس 
صديق الطفولة » كما اقر يف افادته االولية كما مل يطلب منه االخري 

تأمني عشر فتائل صاعقة له.
الدائمة  العسكرية  احملكمة  امام  امس  استجوابه  اثناء  قرلي  وافاد 
حبضور وكيلته احملامية عليا شلحة، انه يعمل يف الزراعة وقد دخل 
اىل لبنان بصورة شرعية منذ العام 2011، موضحا ان طاهر املذكور 
هو بلدة اجلوسة ومن سكان اهلرمل نافيا ما ادىل به سابقا حول 
ذهابه اىل زحلة لتأمني ما طلبه منه طاهر وانه مل يعثر على مطلبه.

وقال:«انا تركت سوريا بسبب املشاكل«.
وبسؤاله عن عالقته باملدعوين عباس املصري وعباس مظلوم وهما 
تاجرا اسلحة قال قرلي بانه ال يعرف االول امنا تعرف على الثاني 
عندما كان يقوم باعمال الزراعة على احلدود حيث كان مظلوم ميارس 

هواية الصيد.
واعلنت احملكمة العسكرية الدائمة براءة قرلي من التهمة املنسوبة 

اليه لعدم كفاية الدليل.

قاتل صديقه وشريكه يف التجارة ميّثل جرميته يف مشمش
  

مّثل م. ق. )35 عاما( جرمية قتله شادي قاسم حسن )37 عاما( بعد 
استدراجه يف مكان حصوهلا يف بلدة مشمش العكارية حيث اقدم 
حفرة  جثته يف  برمي  قام  ثم  فأرداه  رأسه  على  النار  اطالق  على 
صحية وذلك بعد ان طالبه املغدور بتسديد مبلغ 30 الف دوالر من 

جتارة السيارات.
وقد اعرتف اجلاني جبرميته اثناء متثيلها امس حبضور احملامي العام 
االستئنايف يف الشمال القاضي طارق بيطار، وقائد سرية حلبا يف 
وحدة الدرك اإلقليمي العقيد مصطفى األيوبي ورئيس فرع معلومات 

الشمال املقدم حممد العرب وعدد من الضباط والرتباء.
وكان املغدور قد غادر يف 19 شباط اجلاري منزل ذويه يف حملة 
ابي مسراء متجهًا اىل مكان عمله يف حملة باب الرمل ومل َيُعد. ويف 
اليوم التالي ادعى شقيقه زياد لدى فصيلة باب الرمل يف وحدة 

الدرك االقليمي باحلادثة.
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة، متكنت شعبة املعلومات 
من معرفة مصري شادي حسن وحتديد هوية القاتل وهو م.ق. صديقه 
وشريكه يف التجارة الذي اعرتف أن لشادي يف ذمته مبلغ ثالثني 

ألف دوالر امريكي نتيجة جتارتهما بالسيارات وانه حّرر له بقيمة هذا 
بتاريخ  االول  الشيك  موعد  استحق  املبلغ شيكني مصرفيني، وملا 
2016/2/20 طالبه بتسديده، حينها بدأ خيطط لقتله، فاستدرجه اىل 
بلدة مشمش حبجة إحضار مبلغ مالي من أحد األشخاص هناك، وعمد 
ال  مسافة  من  رأسه  على  صيد  بندقية  من  ناري  عيار  إطالق  إىل 
تتجاوز املرت الواحد ثم أسقطه حبفرة صحية عائدة ملنزل شقيقته، 

وقام برمي هاتف وحمفظة املغدور يف جمرى للصرف الصحي.
وخالل فرتة زمنية وجيزة، عثرت شعبة املعلومات على اجلّثة وضبطت 
هاتف  على  العثور  مّت  كما  املستخدمتني،  والسيارة  الصيد  بندقية 

وحمفظة املغدور يف جمرى الصرف الصحي.

..وعاد اىل السجن بعد 22 يومًا
  

اثنان وعشرون يوما امضاها سبعيين »يف احلرية« قبل ان يعود اىل 
السجن جمددا بعد سرقته حمال يف قب الياس.

واخللع  الكسر  بواسطة  للسرقة  تعرضت  ح.  س.  حمالت  وكانت 
لرية  مليون   12 مببلغ  املسروقات  قيمة  وقّدرت  قبل جمهول،  من 

لبنانية.
وحدة  القضائية يف  زحلة  مفرزة  والرصد، متكنت  للمتابعة  ونتيجة 
الشرطة القضائية من معرفة هوية الفاعل ج.م.)73 عاما( وتوقيفه 
يف قب الياس. وُعثر يف منزله على قسم من األموال املسروقة 
أثناء  يرتديها  اليت كان  املالبس  مّت ضبط  أخرى، كما  ومسروقات 

عملية السرقة، وُأعيدت االموال املسروقة.
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه، وتبنّي أنه من أصحاب السوابق 
جبرائم السرقة املوصوفة والتزوير وانتحال أمساء مستعارة وأعمال 
منافية للحشمة، كما تبنّي أنه خرج من سجن القّبة - طرابلس بتاريخ 

الثالث من اجلاري.
واوقفت مفرزة بعلبك القضائية يف عني بورضاي يف بعلبك السوري 

شاهر قزحة املطلوب بعمليات سرقة وسلب.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 78 مطلوبا 

االربعاء جبرائم خمدرات، سرقة، احتيال واقامة غري مشروعة.
من جهتها أوقفت قوى اجليش يف حملة وادي اجلاموس - عكار، 23 
سوريا، لتجواهلم بطريقة غري شرعية، وضبطت حبوزتهم سيارة و3 

دراجات نارية من دون أوراق قانونية.
ويف حملة بريتال - بعلبك، أوقفت قوى اجليش حسني علي امساعيل، 
سيارة  يقود  وهو  سابقة،  أوقات  يف  النار  اطالق  جبرم  املطلوب 
»جيب غراند شريوكي« من دون أوراق قانونية، وضبطت حبوزته 

مسدسا حربيا مع الذخائر العائدة له.

انسداد معوي تسبب بوفاة طفل سوري يف الغازية
  اظهرت التحقيقات يف مالبسات وفاة الطفل السوري يوسف أمحد 
ح. )عامان( يف الغازية الثالثاء ان الوفاة نامجة عن انسداد معوي 
اثر تناول الطفل كمية كبرية من املوز تسببت له يف التهابات حادة 

يف امعائه ادت اىل انفجارها.
الداخلي  األمن  قوى  مغدوشة يف  درك  من فصيلة  دورية  وكانت 
اوقفت كال من والدة الطفل السورية »ناديا ق.« وزوجها الفلسطيين 
»يوسف م.« للتحقيق معهما يف ظروف وفاة الطفل ودفنه يف جبانة 

الغازية دون عرضه على طبيب شرعي.
ويف وقت الحق وبناء إلشارة النيابة العامة االستئنافية يف اجلنوب 
خفاجة  عفيف  الدكتور  الشرعي  الطبيب  وقام  الطفل  قرب  نبش  مت 
بالكشف على اجلثة حيث تبني ووفقا لتقريره ان سبب الوفاة ناجم 
عن انسداد معوي نتيجة تناول املوز ما تسبب بالتهابات حادة يف 

األمعاء ادت النفجارها وموت الطفل على الفور.
ويف ضوء ذلك قرر النائب العام االستئنايف يف اجلنوب القاضي 
رهيف رمضان توقيف االم وزوجها جبرم إهماهلما لصحة الطفل وعدم 

عرضه على طبيب أو نقله إىل املستشفى للمعاجلة.

752 خمالفة سرعة
  افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 752 خمالفة 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

السجن شهراً لفلسطيين حاول مساعدة تونسي على 
الفرار من السجن

حممد  الفلسطيين  حبق  حكما  الدائمة  العسكرية  احملكمة  اصدرت    
صاحل رايد قض بسجنه شهرا جبرم تأليفه عصابة مسلحة وخمالفته 
وكانت احملكمة قد   .2009 العام  رومية خالل  داخل سجن  االنظمة 
استجوب رايد الذي افاد انه خالل العام املذكور كان موقوفا يف 
فتحي  التونسي  املوقوف  على  تعرف  حني  املركزي  رومية  سجن 
عصادي من »فتح االسالم« يف مبنى احملكومني، وبعد خروجه من 
السجن طلب منه عصادي مساعدته يف تنفيذ عملية هروب مبراقبة 

الطريق العام له لكنه رفض ذلك.
ونفى رايد ان يكون قد اجاب على اتصاالت عصادي له من السجن 
العملية  ان  لعصادي  ابالغه  او  اتصاال  حواىل مخسني  بلغت  واليت 

حباجة اىل حواىل سبعة اشخاص إلجناحها.
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نجاح كبري لالحتفال بالسنة القمرية الجديدة: رئيس بلدية باراماتا بول غارارد يهنئ 
املاسرت Ho ملشاركته على مدى 15 عاما يف السنة القمرية الجديدة يف باراماتا

نجاح كبري لالحتفال بالسنة القمرية الجديدة
شكرا لجميع الذين شاركوا يف احتفال رأس السنة القمرية يف باراماتا يف Centenary Square يوم الجمعة من االسبوع 
عام  بزيادة 25٪ عن  العام،  أكثر من 8،000 شخص هذا  فقد جاء  الكبري.  الحدث  إنجاح هذا  املاضي وساعدوا يف 
2015، حيث استمتع الجميع بأمسية ممتعة للغاية. السنة القمرية الجديدة هي احد األحداث األكثر شعبية لدينا، 
 Ho وهي احتفال رائع ملجتمع باراماتا املتعدد الثقافات. مربوك لكل من ساعد يف انجاح هذا الحدث، بمن فيهم املاسرت

من the Sydney Youth Dragon and Lion Dance Troupe الذي كان جزءا من احتفال باراماتا للسنوات الـ 15 املاضية.

 Dean AFL يصل اىل باراماتا: رئيس بلدية باراماتا بول غارارد مع  مخيم مجتمع 
AFL NSW/ACT and GWS Giants، ديفون سميث، ستيف  Connors من 

جونسون وشني مامفورد

Centenary Square باربكيو جمع التربعات يف
يوم الثالثاء املقبل ستستضيف Lady Mayoress أول باربكيو من ضمن سلسلة باربكيو لجمع التربعات يف Centenary Square بهدف جمع األموال ملؤسسة 
القلب. إذا كنت ترغب يف دعم هذا العمل العظيم الذي تقوم به هذه املنظمة الهامة فالرجاء الحضور ما بني الـ 10:00 صباحا والـ 03:00 من بعد الظهر. 

سيـُقام الباربكيو كل ثالثاء من شهر آذار/مارس وسيتم تقديم األموال ملؤسسة القلب يف Lady Mayoress Cricket Cup يف أوائل نيسان/ أبريل.

 يوم مرح عائلي هذا السبت يف مرييالندز
الـ 10:00 صباحا حتى 12:00  )اليوم( يوم مرح عائلي من  السبت  سيـُقام 
 the Laurie مرييالندز بمناسبة - Montrose Avenue ظهرا يف غرانفيل بارك يف
 sausageو حرة  أنشطة  على  يشتمل  وسوف   .Ferguson Water Playground
sizzle و jumping castle، ورسم على الوجوه وعرض للزواحف، وسوف يحب 
االطفال اللعب يف املسطحات املائية الرائعة. إنني متأكد من أنه سوف يكون 

ذلك حدثا ممتعا للغاية، وأنا أشجع الناس للحضور ليكونوا جزءا من املرح.

مخيم مجتمع AFL يصل يف باراماتا
 the Greater األسبوع املاضي كان من دواعي سروري أن أرحب ببعض النجوم من
Western Sydney Giants يف باراماتا عندما توقفوا يف Centenary Square كجزء 
من مخيم مجتمع AFL السنوي. ومؤيدو Giants يف ازدياد مستمر يف باراماتا 
املاضي  العام  لها.  رياضيني  شركاء  باعتبارهم  تفخر  والبلدية  سيدني  وغرب 
كان أفضل موسم للنادي يف تاريخه القصري وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح 

يف عام 2016.

شارك برأيك حول إصالحات »صالح للمستقبل«
إذا كنت ترغب يف ابداء رأيك على خطط حكومة الوالية إلعادة رسم حدود 
الحكومات املحلية يف نيو ساوث ويلز كجزء من  إصالحات »صالح للمستقبل«، 
الـ  الساعة  حتى  كتابًة  الدمج  مقرتحات  حول  العامة  املداخالت  قبول  سيتم 
عمليات  احدى  وتشمل  فرباير.  األحد، يف 28 شباط/  من مساء هذا   5:00
 the ،وأجزاء من هولرويد، اوبرن LGA االندماج املقرتحة  كل ضواحي البلدية
خسارة  اقرتاح  لآلمال،  واملخيب  الحالية.  هورنزبي  بلدية  من  ومناطق   Hills
بلدية باراماتا ضاحية  وودفيل ودمجها مع ما تبقى من ضواحي هولرويد واوبرن 

لتشكيل كيان بلدية جديدة. 
www.councilboundaryreview. زيارة  يرجى  املعلومات  من  للمزيد 

nsw.gov.au، أو االتصال على الرقم: 020 813 1300.

 98.5FM 2000 وعلى املوجهFM تمّ لقاء عرب أثري إذاعة العربيه
يوم اإلثنني املاضي بتمام الساعة العاشره صباحًا وحتى الثانيه 
عشره ضهرًا بمناسبه عيد العشاق ..... بحضور عراب الجالية 
يوم  كل  أنه  أكد  الذي  السابق طوني عيسى  النائب  اللبنانيّة 
اليه  بالنسبة  الحب  وأعماله، وعيد  قلبه  الحب يف  يعيش عيد 
هو حب اهلل وحب الزواج واألبناء والعائلة واألصدقاء  واألخوات 
وبان ال أحد يقدر ان يعيش من دون حب وان الحب ليس مجرد 
يوم بالسنة ولكنه على مدار العام،  وشدد بقوله بان االنسان 
الناجح يفرض عليه ان يكون متواضعًا، التواضع  هو خلق جميل 
أحرتام  يفرض  والتواضع  الرائع،  الراقي  اإلنسان  به  يتمتـّع 
طهارة  على  دليل  التواضع  قلوبهم،  ويكسبك  لك  اآلخرين 
وشعار  والخيالء،  التكبـّر  أمراض  من  القلب  وسالمة  النفس 
تصبح سيدا  »كي  هو:  بالحياة  عيسى  السابق طوني  النائب 
ينبغي أن تعمل خادما« .. وهكذا هم الكبار كرامة وعز وعنفوان 

... وألقى قصيدة بمناسبة عيد الحب.
السياسة،  عن  بعيدًا  برنامج  يف  له  أطاللة  أول  كانت  وهذه 
تعرفنا على وجه اآلخر املفعم بالحب واإلحساس والرومانسية 
الكبري  قلبه  من  النابعة  الوفية  الصادقة  باملشاعر  واملرهف 
الحياة.  وحب  واملعرفة  والخدمة  العطاء  لحب  واملخلص  الويف 
وينطبق عليه القول؛ فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري املياه، 
التي تعطي ثمرها يف أوانه، وورقها ال يذبل. وكل مل يصنعه 

ينجح...
ومداخلة عرب الهاتف للدكتور جميل دويهي الذي ألقى  قصيدتني 
والعازف سايد  ريمون بطرس  والنجم  الحب    عيد  بمناسبة 
اإلجتماعية  والناشطة  سليم  دنيا  الشاعرة  واألدبية  إبراهيم 
السيدة كوليت سركيس.. ومداخلة من لبنان من بطل العالم 
لبنان  من  االعمال  رجل  من  ومداخلة  حمزه،  ربيع  للمحرتفني 
ظوهيل  االستاذ  الطيار  من  املغرب  ومن  كرم،  سايد  االستاذ 
سامي، ومن سيدني السيدة سعاد فرح..  املحاورون اإلذاعة د. 
عالء العوادي / مدير الربامج العربية، واإلعالمية املميزة السيدة 

جومانا.. وقد كان اللقاء جدًا رائعاًً ومميزًا
القديس  »يوم  أو  العشاق  عيد  أو  الحب  عيد  أو  الحب  يوم 
أنحاء  بعض  يف  الناس  من  كثري  بها  يحتفل  مناسبة  فالنتني« 
العالم يف الرابع عشر من شهر فرباير من كل عام. ويف االخص 
يف البلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية وأصبح هذا اليوم تحتفل به 
بعض دول العالم ولو بصورة رمزية وغري رسمية، يعترب هذا 
هو اليوم التقليدي الذي يعرب فيه املحبون عن حبهم لبعضهم 
البعض عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور 

أو الحلوى ألحبائهم.
وتحمل العطلة اسم اثنني من )الشهداء( العديدين للمسيحية 
يف بداية ظهورها، وكانا يحمالن اسم فالنتني. بعد ذلك، أصبح 
يف  أبدع  الذي  الرومانسي  الحب  بمفهوم  مرتبًطا  اليوم  هذا 
التعبري عنه األديب اإلنكليزي جيفري تشوسر يف أوج العصور 

الوسطى التي ازدهر فيها الحب الغزلي.
 ويرتبط هذا اليوم أشد االرتباط بتبادل رسائل الحب املوجزة 
التي تأخذ شكل »بطاقات عيد الحب«. وتتضمن رموز االحتفال 
قلب  شكل  على  رسومات  الحديث  العصر  يف  الحب  بعيد 
وطيور الحمام وكيوبيد مالك الحب ذي الجناحني. ومنذ القرن 
التاسع عشر، تراجعت الرسائل املكتوبة بخط اليد لتحل محلها 
بطاقات املعايدة التي يتم طرحها بأعداد كبرية. وقد كان تبادل 
التاسع  القرن  يف  العظمى  بريطانيا  يف  الحب  عيد  بطاقات 

عشر إحدى الصيحات التي انتشرت آنذاك.
نشاًطا  هاوالند  اسرت  بدأت  فقد   ،1847 عام  يف  أما   
املوجود يف مدينة ووسرت يف والية  ناجحـًا يف منزلها  تجاريـًا 
مستوحاة  الحب  لعيد  بطاقات  صممت  فقد  ماسشوسيتس؛ 
من نماذج إنكليزية للبطاقات. كان انتشار بطاقات عيد الحب 
اآلن  فيها  أصبحت  التي   - أمريكا  يف  عشر  التاسع  القرن  يف 
بطاقات عيد الحب مجرد بطاقات للمعايدة وليست تصريحـًا 
بالحب - مؤشرًا ملا حدث يف الواليات املتحدة األمريكية بعد 
يمكن  تجاري  نشاط  إىل  املناسبة  هذه  مثل  تحويل  بدأ  ذلك 

الرتبح من ورائه. 
وتشري اإلحصائيات التي قامت بها الرابطة التجارية لناشري 
عدد  أن  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املعايدة  بطاقات 
العالم يف  أنحاء  كل  تداولها يف  يتم  التي  الحب  عيد  بطاقات 
كل عام يبلغ مليار بطاقة تقريبـًا، وهو ما يجعل يوم عيد الحب 
يأتي يف املرتبة الثانية من حيث كثرة عدد بطاقات املعايدة التي 

يتم إرسالها فيه بعد عيد امليالد.
كل  والرومانسية  الحب  مشاعر  العالم  يحيي  الحب  عيد  يف 
يحب،  من  تجاه  مشاعر  عن  التعبري  يف  طريقته  حسب  على 
األحمر  اللون  يضغى  عام  كل  من  شباط   14 اليوم  هذا  ويف 
منها  تفوح  التي  والورود  بالدباديب  بالهدايا  األماكن  وتتزين 

رائحة الحب... 
وكل عيد حب وأنتم بألف خري وينعاد عليكم بالصحة واملحبة 

واإلخالص والوفاء والسالم واألمان واإليمان وراحة البال.

 2000FM لقاء عرب أثري إذاعة العربيه
بمناسبه عيد العشاق

من 
كوليت

 إسكندر
 سركيس
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مقاالت وتحقيقات

مكتب  من  وفردية  مجاعية  استقاالت  كاريتاس؟  يف  حيصل  ماذا 
إدارتها وشبهات »فساد« يف صرف ماليني الدوالرات... كل ذلك 
»الفساد«،  كاشفو  ُأقصي  إذ  حماسبة،  أو  مساءلة  أدنى  دون  من 
يف  أخرى  مواقع  إىل  ُنقلوا  أو  االستقالة  »املتهمني«  إىل  وُطلب 

املؤسسة الكنسية!
واألساقفة  البطاركة  جملس  اجتمع  الفائت،  الثاني  كانون   29 يف 
على  املقرتحة  التعديالت  يف  للنظر  استثنائية  دورة  يف  الكاثوليك 
املناصب  ملء  واألهم  لبنان،  كاريتاس  لرابطة  األساسي  القانون 
الرئيس  نائب  من  كل  استقالة  بعد  الرابطة،  إدارة  يف  الشاغرة 

واملرشد العام وانتهاء والية أمينيَ املال والسر العامني.
الرئاسة. يف مرحلة سابقة،  الذي بقي مشغواًل هو  الوحيد  املنصب 
تقّدم أمينا املال والسر العامان باستقالة مجاعية مع نائب الرئيس، 
لكنها مل ُتقبل. كل ذلك موّثق يف كتب االستقاالت والتقارير املرفوعة 
إىل أعلى املراجع يف املؤسسة الكنسية، وهي تكشف جوانب مهّمة 

مما حيصل يف هذه املؤسسة.
يف اخلالصة، يتبنّي من الوثائق، اليت حصلت عليها »األخبار«، أن أكثر 
من مليوني ونصف مليون دوالر ُسحبت من قبل جلنة مركز األجانب 
السابقة يف كاريتاس خالل شهر و5 أيام من دون أي مسّوغ قانوني، 
إذ تأخر رئيس كاريتاس السابق األب سيمون فضول »قصدًا« يف 
الشيكات،  على  التوقيع  املخّولة  اجلديدة  اللجنة  عن  املصارف  إبالغ 
وفق ما ورد يف كتاب استقالة نائب الرئيس هيكل البدوي. كذلك 
أن  آنذاك، خصوصًا  الذي حصل  اإلنفاق  التقارير عدم صحة  أثبتت 
مبالغ  أن هناك  إذ ظهر  »وهمية«،  »ُصرفت« لشركات  مبالغ كبرية 

ُأنفقت مع شركات قبل أن تكون مسّجلة يف السجل التجاري.
مؤسسات الطائفة بديل للدولة

ّد رابطة كاريتاس لبنان، اليت تأسست عام 1976، واحدة من أكرب  ُتعيَ
املؤسسات الطائفية املوجودة يف لبنان، وهي من املؤسسات التابعة 
رعايا  ومساعدة  خريية  بأعمال  القيام  وتتوىّل  الكاثوليكية  للطائفة 
الطوائف املسيحية خصوصًا، وغري املسيحية عمومًا. يرتكز عملها مع 
ذوي  األطفال  املزارعني،  الريفية،  املناطق  يف  املهمشة  اجملتمعات 
والشباب  واملسنني  والالجئني  األجانب  العمال  اخلاصة،  االحتياجات 
كاريتاس  وتعمل  الطوارئ.  حاالت  يف  والناس  والفقراء،  واملرضى 
لبنان بالتعاون مع الوزارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية. كذلك 
لديها شراكات على املستوى الدولي وضمن شبكة كاريتاس الدولية 

.USAIDمع االحتاد األوروبي ووكاالت األمم املتحدة و
الكنيسة  بني  »الزبائنية«  العالقة  وسائط  إحدى  املؤسسة  هذه  متّثل 
ورعاياها يف ظل النظام الطائفي الذي ُيرّي مهمات الدولة وأدوارها 
)مثل احلّد من الفقر والبطالة، دعم املستشفيات احلكومية، تعزيز التعليم 
الرمسي…( إىل املؤسسات الطائفية إلحكام قبضتها على »املواطنني«، 
فيصبح التعامل مع قضايا الفقراء والفئات املهمشة )اليت تهتم بها 
كاريتاس( ينطلق من جانب دين و«أخالقي«، يقوم على مساعدة هؤالء 
الطائفية خبلق  املؤسسات  تقوم  كذلك  طبيعية.  ظاهرة  الفقر  باعتبار 
هيئات صحية وتعليمية تابعة هلا كبديل للهيئات الرمسية. ال يكتفي 
هذا النظام بالتخلي عن دور الدولة ملصلحة مؤسسات الطوائف، بل 
يقّدم هلا امتيازات كثرية. يف مقال بعنوان »الطائفية املالية والضريبية 
يف لبنان« جلورج عازار احلداد )املفكرة القانونية، العدد 31( يتحدث 
عن »كلفة الطائفية السياسية واإلدارية على املالية العاّمة، والناجتة 
من االمتيازات املالية املمنوحة للطوائف، وبعض األشخاص املعنويني 
التابعني هلا«. يضيف احلداد أنه »على الرغم من كل املشاكل املالية 
)العجز املالي، الدين العام...(، متنح السلطات اللبنانية هؤالء إعفاءات 
ضريبية شبه كاملة. وهذه الفئة ليست فقط أكثر الفئات استفادة من 
النفقات  استثناءات قوانني الضرائب، بل ُيرصد هلا أيضًا مبالغ من 
العامة واملساعدات يف املوازنات املتتالية منذ عقود«. فقد خصصت 
الدولة لكاريتاس حتديدًا يف مشروع املوازنة لعام 2015، باحلد األدنى، 
600 مليون لرية: 400 مليون لرية من وزارة الشؤون االجتماعية و200 
مليون لرية من رئاسة جملس الوزراء. أّما موازنة كاريتاس، فتعّد من 
أضخم موازنات املؤسسات اخلريية ـ الطائفية، إذ بلغت قيمة املوازنة 
 35 أي حنو  لرية،  مليون  و219  مليارًا   53  ،2016-2015 لعام  املقّرة 
بلغت 48  لعام 2015-2014  أن نفقات كاريتاس  مليون دوالر، علمًا 

مليارًا و730 مليون لرية لبنانية.
ّد املؤسسات الطائفية من صلب بنية هذا النظام القائم على  إذًا، ُتعيَ
املؤسسات  فساد يف  عن  احلديث  إن  لذلك،  واحملاصصة.  الزبائنية 
الطائفية هو نتيجة طبيعية لنظام سياسي ـ طائفي قائم على عالقات 

غري سليمة بني املواطنني والدولة واملؤسسات.
الدولة:  عمل  لطريقة  استنساخ  سوى  ليس  كاريتاس  ما حيصل يف 
ماليني الدوالرات املخصصة »للفقراء/ املواطنني« ُهدرت، ُفتح حتقيق 
بالقضية نتجت منه إقالة كاشفي الفساد وتهديد الراغبني يف احملاسبة 
باختاذ تدابري حبقهم، املشتبه فيهم »حممّيون« من قبل سلطات عليا، 
وقد ُأبعدوا عن املؤسسة من دون كشف األسباب أو ُنقلوا إىل مواقع 
أخرى. ُيغلق امللف من دون أي توضيحات، وُتصبح أي حماولة ملعرفة 

احلقيقة »مّسًا باالنتظام العام« واستهدافًا لسمعة املؤسسة.
استقاالت جماعية… والرئيس صامد

يتألف مكتب كاريتاس من ستة أعضاء، مخسة منهم يشكلون اهليئة 

كـاريتـاس: مـن يأخـذ امـوال الفقـراء؟
إيفا الشويف

تقدّم أعضاء يف مكتب »كاريتاس« باستقاالتهم بسبب شبهات فساد 
يف مركز األجانب ومركز Hope )هيثم املوسوي( 

الّسر  أمني  الرئيس،  نائب  العام،  املرشد  الرئيس،  هم  الفعلية 
 30 يف  الرابطة.  أعمال  على  املشرف  إىل  باإلضافة  املال،  وأمني 
آذار 2015 تقّدم أمني املال العام وأمني السر العام ونائب رئيس 
بعد  الراعي  بشارة  البطريرك  إىل  ُوجهت  مجاعية  باستقالة  الرابطة 
لدراسة  نيَت  ُعيِّ أسقفية  ثالثية  جلنة  أصدرته  بتقرير  منهم،  ُطلب  أن 
أوضاع كاريتاس واملراكز التابعة هلا، أن يتعاونوا بنحو كلي وصريح 
وإن  والشفافية،  احملبة  بروح  املؤسسة  وإدارة  الرابطة  رئيس  »مع 
للتعاون يف غضون شهرين،  مل يتوصلوا إىل إياد أسلوب واضح 
ر إىل اختاذ تدبري آخر«. يف اليوم نفسه تقّدم املرشد العام يف  ُيصيَ
كاريتاس باستقالة فردية )مل ُتقبل( للسبب نفسه، إذ تبّلغ رسالة من 
الراعي بواسطة رئيس كاريتاس بول كرم يطلب منه »التزام دوره 

اإلرشادي فقط«.
رّد األعضاء الثالثة يف االستقالة اجلماعية على »عدم التعاون مع رئيس 
الرابطة« بأن »يف املرات القليلة اليت مل يكن فيها االنسجام تامًا، 
كان السبب يف ختطي األب الرئيس الصالحيات املعطاة له والتفّرد 
باختاذ القرارات اليت كانت خمالفة لنصوص األنظمة، وكذلك لوجود 
أوضاع غري سليمة كانت سائدة يف مركز األجانب، على ما جاء يف 
كل التقارير الصادرة عن املدّقق الداخلي وأمني املال العام واللجنة 
أّن  األعضاء  الواقع«. يضيف  اليت تؤكد هذا  الرابطة،  القانونية يف 
»مركز األجانب كان سببًا يف االختالف حول األسس الواجب اعتمادها 
ملعاجلة أوضاعه، نظرًا إىل املخالفات اجلسيمة اليت كانت حاصلة فيه 

واملوثقة يف تقارير عديدة ُقّدمت إىل اللجنة األسقفية«.
يف استقالة املرشد العام ُذكر أيضًا »اهلدر احلاصل ألموال الفقراء«، 

إذ حتدث عن »الكثري من الشواذات 
املشينة  واملمارسات  واملخالفات 
اليت تدين عمل مسؤولني وموظفني 
األجانب(،  )مركز  املركز  هذا  يف 

»فيما  خدماتهم  إنهاء  األمناء  األشخاص  من  ُيطلب  أن  مستنكرًا 
املرتكبون ينجون من احملاسبة واملساءلة وينالون كتب تقدير وتكريم 

وشكر وكأنهم غري مسؤولني عن كل اهلدر احلاصل«.
مركز األجانب: هدر 2.6 مليون دوالر

آنذاك مل ُتقبل استقالة املكتب واستمرت »املخالفات« نفسها اليت 
ُذكرت سابقًا، فكانت استقاالت ثانية مفّصلة يف شهر كانون األول 
2015. تقّدم نائب الرئيس هيكل البدوي باستقالته جمددًا، شارحًا 
بالتفصيل املخالفات احلاصلة يف الرابطة. يروي البدوي أّن جتربته 

يف كاريتاس كشفت »هدرًا ناجتًا مّما هو أبعد من سوء إدارة«.
حاالت  من  »حالتني  فّصل  عامة.  أحكامًا  ُيطلق  أن  البدوي  ُيرد  مل 
كثرية« ملا يري يف كاريتاس، هي مركز HOPE )انظر اإلطار( ومركز 
الالجئني  من  كبري  عدد  تدفق  بعد   1994 عام  ُأنشئ  الذي  األجانب 
وتوسع  هلم،  املساعدة  لتقديم  لبنان  إىل  والعراقيني  السودانيني 
مركز  قضية  يف  السوريني.  الالجئني  تدفق  مع  املركز  هذا  عمل 
األجانب، جتاوز »اهلدر« املليوني دوالر، حيث »خالف الرئيس السابق 
لكاريتاس )األب سيمون فضول( احلد األدنى من األصول القانونية 
واملالية، ومسح مبفرده لرئيس جلنة املركز آنذاك مع املديرة السابقة 
)جنال شهدا( مبتابعة توقيع الشيكات اخلاصة باملركز أمام املصارف 
رغم تغيري اللجنة وإبداهلا بلجنة جديدة. تأخر الرئيس السابق عن إبالغ 
املخّولة  اجلديدة  اللجنة  بتعيني  قضى  الذي  املكتب  قرار  املصارف 
الرئيس يف  نائب  الشيكات«. يصف  والتوقيع على  املالية  اإلدارة 
كتاب استقالته هذا التأخري بأنه »مقصود«، مشريًا إىل أنه »استمر 
شهرًا ومخسة أيام. نتج منه صرف مبالغ تتجاوز مليوني دوالر دون 
غطاء قانوني، وال سيما أن اإلنفاق الذي حصل يف هذه الفرتة بالذات 
غري سليم إطالقًا، كما أثبتته التقارير املالية املوثقة«. يشري البدوي 

استـُخدمت مبالغ 
ضخمة لشراء مواد من 

شركات »وهمية«

يف استقالته إىل عدد كبري من التقارير، اليت ُتثبت حصول اهلدر يف 
املركز وإىل تعامل املسؤولني فيه مع شركات وهمية، وهي عبارة 

عن:
- تقرير جهاز التدقيق الداخلي يف كاريتاس عن الفرتة املمتدة من 

2013/7/1 حتى 2013/12/31.
- ثالثة تقارير لرئيس املركز السابق املرفوعة إىل مكتب كاريتاس 

آخرها يف 2014/5/19.
املطران  إىل  املرفوع   2014/10/16 يف  العام  املال  أمني  كتاب   -

املشرف ورئيس وأعضاء املكتب واجمللس.
- تقرير اللجنة القانونية يف كاريتاس املؤرخ يف 2015/1/5.

حسابات الشركات الوهمية
كتاب  )املذكور يف  اهلل  رزق  إيلي  العام  املال  أمني  كتاب  يلخص 
الداخلي عن  التدقيق  جهاز  تقرير  جاء يف  ما  أهم  البدوي(  استقالة 
ُيظهر  والذي   ،2013/12/31 حتى   2013/7/1 من  املمتدة  الفرتة 
كيفية هدر ماليني الدوالرات يف مركز األجانب، ويفّصل »الشركات 
الوهمية« اليت جرى التعاون معها لصرفها. فماذا ورد يف كتاب أمني 

املال العام؟
يف 24 أيلول 2013 وّقع فضول ورزق اهلل تفويضًا بالتوقيع يعطي 
»بتحريك  األجانب املعينة حديثا(  إدارة مركز  احلق للمفوضني )جلنة 
ابتداًء من 1 تشرين األول 2013، غري أن هذا  احلسابات املصرفية 
الكتاب أبلغ للمصارف املعنية بتاريخ 5 تشرين الثاني 2013، واملبالغ 
لبنانية،  بلغت 1,397,235,058 لرية  الفرتة  اليت سحبت خالل هذه 
أنفقت يف  السابقة  اللجنة  إن  أي  دوالر«،   1,711,302 إىل  إضافة 
ونصف  مليونني  من  أكثر  يعادل  ما  اجلديدة،  اللجنة  تفويض  فرتة 
أيام.  مليون دوالر )حتديدًا 2,642,792 دوالرًا( خالل شهر ومخسة 
ُيكمل الكتاب أّن »املكتب )اقرتح أو وافق( على قبول مجيع الشيكات 
األجانب  )رئيس جلنة مركز  السيويف  السيد كمال  املوقعة من قبل 
السابق( عوضًا عن السيد توفيق عريس )رئيس مركز األجانب اجلديد( 
خالل الفرتة املشار اليها، وقبوهلا مع إبداء التحفظات على آلية وإدارة 

صرف بعض العمليات املبينة الحقًا«.
اسُتخدمت مبالغ ضخمة لشراء مواد من شركات اتهمها نائب الرئيس 
السجل  مسجلة يف  تكن  مل  أنها  تبنّي  إذ  وهمية«،  »شركات  بأنها 
استالم  هيئة  إن  كذلك  الشراء،  عمليات  حصول  أثناء  يف  التجاري 
املواد مل تكن مؤلفة آنذاك، وبالتالي مل يِر استالم املشرتيات وفقًا 
لألنظمة املعمول بها يف الرابطة. فمثاًل بلغ إمجالي الفواتري املدفوعة 
لشركة machine form )يديرها مارك بيار عقيل( حنو مليون دوالر 
ُسجلت  الشركة  بأّن  علمًا  و2013،   2012  ،2011 أعوام  على  توّزعت 
املدفوعة  املبالغ  جمموع  بلغ  كذلك   .2014 عام  التجاري  السجل  يف 
لشركة GSS FOR TRADING )تديرها غرازييال كرم نعمان( حنو 896 
السجل  الشركة يف  قبل تسجيل  ُصرفت  فواتري  ومنها  دوالر،  ألف 

التجاري.
يف رسالة أرسلها إىل رئيس كاريتاس يف 10 شباط الفائت، حتفظ 
املكتب  ألعضاء  والتسليم  التسلم  جلسة  خالل  العام،  املال  أمني 
عامي  ميزانيتا  منها  األجانب،  مبركز  تتعلق  عّدة  أمور  على  اجلديد، 
مركز  حماسبة  عن  حتفظه  اىل  إضافة   ،2015-2014 و   2014-2013

األجانب من أيلول 2015 حتى 28 كانون الثاني 2016.

مجيع  أّن  استقالته  يف  البدوي  يؤكد 
السلطات  إىل  ُرفعت  التقارير  هذه 
جلنة  تشكيل  ارتأت  اليت  الكنسية 
كاريتاس  أوضاع  لدراسة  أسقفية 
التابعة هلا يف مرسوم صدر  واملراكز 
البطريرك  عن   2014/11/12 بتاريخ 

الرئاسة  جملس  على  وأحالته  تقريرًا  اللجنة  وضعت  الراعي.  بشارة 
بعض  »غريبًا«  جاء   2015/3/26 بتاريخ  كتابًا  بنتيجته  أصدر  الذي 
الشيء. فقد اعرتف الكتاب بهشاشة الوضع يف كاريتاس من دون 
إنهاء عمل جلنة  الرئاسة  املسؤوليات، كذلك طلب جملس  أن حيدد 
تبنّي  لوال رئيسها اجلديد )توفيق عريس( ملا  »الذي  األجانب  مركز 
حجم اهلدر يف املركز«، ويف الوقت نفسه وّجه جملس الرئاسة شكرًا 
وتقديرًا ملديرة ورئيس اللجنة السابقني، طالبًا منهما االستقالة من 

دون تبيان األسباب.
فعليًا ما الذي حصل بعد هذه التقارير؟ استقالت مديرة مركز األجانب 
فضول  سيمون  األب  السابق  كاريتاس  رئيس  وُعنيِّ  شهدا،  جنال 
إكسرخوسًا على إفريقيا للموارنة. لكن هل حوسب املسؤولون؟ هل 
اسرُتجعت األموال؟ برأي األب بول كرم ال عالقة للصحافة بهذا األمر، 
وخالصة املقابلة معه أن »هناك تدبريًا اختذ، لكن هذا التدبري ال يعن 

أن هناك أخطاء حصلت«!
700 ألف دوالر من دون رقابة: مركز HOPE نموذجًا

يتحدث نائب رئيس كاريتاس هيكل البدوي يف كتاب استقالته عن 
السابق  القنيطرة، يف عهد رئيس كاريتاس  HOPE يف  حالة مركز 
سيمون فضول، إذ إن »مكتب كاريتاس مل يطلع على أي من حسابات 
ترميم هذا املركز بالنسبة إىل التربعات وكيفية صرفها. مع اإلشارة 
من  خروجه  من  أشهر  بعد  السابق،  كاريتاس  رئيس  كتبه  ما  إىل 
ملعرفة  إحلاح  بعد  كاريتاس  مكتب  إىل  أبلغت  ورقة  على  الرئاسة 
حسابات املركز، جاء فيها باملختصر أن كلفة تأهيل املركز بلغت 700 
دوالر،  ألف   500 بـ  سركيس  سركيس  »احملسن«  ترّبع  دوالر  ألف 
فيما سّدد املبلغ الباقي »حمسن« جمهول، وفق ما جاء يف الوثيقة. 
انتهى األمر عند هذا احلد، ومل يكن مثة دور ألمني املال وال لرئيس 
احملاسبة وال جلهاز التدقيق الداخلي. املعلومات تقول إن سركيس 
سركيس ترّبع باملبلغ كاماًل، وعرب عن استيائه الحقًا عند علمه أّن جزءًا 

من »إحسانه« جرّي إىل جمهول.

أكثر من مليونني 
ونصف مليون دوالر 
سُحبت من دون أي 

مسوّغ قانوني
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هناك حل ألي نوع 
من املشاكل

النتيجة مضمونة %100

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

حلول الجناب االوالد
ميكن حل اي مشكلة من 9 اىل 11 يوما

عامل نفسي وتنجيم هندي
عامل التنجيم واملعاجل الروحاني األقوى 

كل هذه املسائل يف خدمتكم:

نرحب بكل األديان

ألخذ موعد االتصال على الرقم:

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

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على 
أنواعها

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

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
)30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني 
الجالية  حسناوات  اللبنانيني 
ملكة  مسابقة  يف  للمشاركة 
يف  اللبنانيني  املغرتبني  جمال 

فيكتوريا لعام 2016.
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل 
وثانية يف مهرجان جمالي وفني 

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا 

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن  بني 18 و 25 سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا 

الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن 
الرقم:  على  الشيخ  غولدا  باملسؤولة  االتصال  املعلومات  من  ملزيد 

0447176293

مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم - فيكتوريا برئاسة السيد 
غنيم فضول.

سيتم نقل وقائع االحتفال 
مباشرة عرب شاشة 

MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة  يف حفل 
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي 

سيقام يف لبنان يف آب املقبل
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St Greenacre

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

مــباشرة

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

*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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

MT  LEBANONمطعم جبل لبنان
مطعم جبل لبنان 

يقدم لزبائنه 
الكرام أشهى األطباق 

اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة 

سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة 

ودودة.. خربة طويلة

561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435

أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد 
وخنبة من الفنانني

مرخص جلميع  أنواع املشروبات 
الروحية

نؤمن طلبيات كافة املناسبات 
خارج املطعم

املطعم يتسع لـ 160 شخصا

نفتح 7 أيام يف األسبوع

  مازة - مقبالت - حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان .. تعالوا 

اىل مطعم جبل لبنان

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

ضيوف  وحضور  الروم  مستشفى  وفد  وجود  مبناسبة 
ملبورن للتوقيع على مشروع التوأمة بني مستشفى الروم 
ومستشفى موناش الذي سعى اىل حتقيقه الدكتور وليد 
االمحر، أقام سيادة املطران بولس صليبا حفل عشاء على 
يف  ملبورن  وضيوف  االمحر  وليد  والدكتور  الوفد  شرف 

صالة القديس جاورجيوس.
عقيالتهم  مع  طبيبا  عشرين  حواىل  املناسبة  حضر  وقد 
ومسؤولون يف مستشفيي موناش والروم، والقى سيادة 
املطران صليبا كلمة يف املناسبة شكر فيها الوفد لتحمله 
عمل  على  واثنى  اسرتاليا  اىل  لبنان  من  السفر  مشقات 

الدكتور وليد االمحر.

املطران بولس صليبا يومل على شرف  وفد مستشفى 
الروم وضيوف ملبورن

تنويه واعتذار

سقط سهوا يف عدد جريدة الهريالد 760 تاريخ 
13 شباط 2016 يف تغطية قداس وجناز االربعني 
لراحة نفس املرحوم انطوان الخوري طوق .. حيث 
ورد انه بعد القداس كانت لقمة الرحمة يف منزل 

شقيقه الشيخ بشارة طوق والصحيح ان لقمة الرحمة 
كانت يف منزل نجل الفقيد بشارة انطوان طوق يف 

منطقة الرزرفوار.. ولذلك اقتضى التنويه واالعتذار. 

العالناتكم يف 
اهلريالد االتصال 

 على احد الرقمني: 
)03(94604281 
0405272581
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أقام قنصل لبنان العام يف فيكتوريا  االستاذ غسان اخلطيب، 
القنصلية، حفل عشاء تكرميا لضيوف ملبورن ووفد  يف دار 
مستشفى القديس جاورجيوس )مستشفى الروم( املؤلف من 
رئيس جملس ادارة املستشفى سالم الرّيس والسيدة عقيلته، 
الدكتور عماد احلج والسيدة عقيلته، الدكتور بول احلج، املطران 
بولس صليبا، رئيس اجمللس امللي االرثوذكسي يف اسرتاليا 
الدكتور عفيف احلج، الدكتور وليد االمحر رئيس االحتاد الطيب 
االسرتالي اللبناني، الدكتور وائل ابو احلسن وعقيلته الدكتورة 
مسية ابو احلسن، الدكتور نزار املولي بوهب االعضاء، الدكتور 
االن منصور، الدكتور عمر البعريين والسيدة عقيلته، الدكتور 
رئيسة  حضرت  موناش  مستشفى  ومن  فرنسيس..  مارون 
جملس االدارة الدكتورة باربرة، الدكتور اندرو شارب، الدكتور 
وليامسون، الدكتورة عنان حداد، وحضر النواب خليل عيدي، 
نزيه االمسر وعقيلته والسيد قيصر ملحم، كما حضر الزميل 
ايلي نداف واعتذر الزميل كميل مسعود بسبب وجوده خارج 

ملبورن.
وكان الوفد قد حضر اىل والية فيكتوريا ليوقع على اتفاق  
الروم ومستشفى موناش.. والفضل  التوأمة بني مستشفى 
االمحر  وليد  للدكتور  يعود  املشروع  هذا  حتقيق  يف  الكبري 

رئيس االحتاد الطيب االسرتالي اللبناني.
وقد رحب قنصل لبنان العام يف فيكتوريا باملشاركني متمنيا 

هلم النجاح يف خدمة لبنان املقيم واملغرتب.

قنصل لبنان العام يف فيكتوريا يكرم 
الوفد القادم من لبنان

بعد انتطار طال أمده، كشفت شركة مازيراتي اللثام عن آخر 
موديالتها، والذي تنوي من خالله احلصول على حصة من سوق 

سيارات الدفع الرباعي.

وتعترب سيارات الدفع الرباعي األكثر شعبية حاليًا مقارنة ببقية 
كايان  بورشه  سيارات  منافسة  مازيراتي  وتنوي  السيارات. 
والتصميم  والرفاهية  احلجم  بني  باجلمع  روفر سبورت  ورانج 
واألداء. وحددت سعر السيارة بنحو 55 ألف جنيه اسرتليين 
فما فوق. وتنوي أن تبيع 75 ألف سيارة سنويا حبلول العام 
 101 عمرها  يبلغ  شركة  على  بقليل  ليس  رقم  وهو   ،2018

أعوام.

ويتوقع أن تبيع الشركة 3 آالف سيارة يف بريطانيا لوحدها. 
ومن الشركات األخرى اليت بقيت خارج سباق سيارات الدفع 
الرباعي حتى فرتة قصرية بنتلي وجاغوار. إذ تنوي الشركتان 
اقتحام السوق بسيارتي بنتياغا وF pace، إضافة إىل شركة 

»رولز رويز«.

وأخريا.. مازيراتي ليفانت 
رباعية الدفع

اجلديدة  عن سيارتها  اللثام  االيطالية  فرياري  أماطت شركة 
شركة  منافسة  بواسطتها  تأمل  اليت   2016 ملوسم   16H-SF

مرسيدس على بطولة صانعي السيارات يف الفورموال واحد.

بث  اجلديدة يف  السباق  عن سيارة  الستار  الشركة  وازاحت 
حي عرب موقعها االلكرتوني شارك فيه رئيس فريق فرياري 
وكيمي  فيتيل  سيباستيان  والسائقان  اريفابيين  موريزيو 

رايكونني.

يذكر ان شركة مرسيدس االملانية هيمنت على بطولة الفورموال 
واحد يف املومسني االخريين، اللذين فاز بهما سائقها لويس 
هاميلتون الربيطاني. وكانت فرياري جنحت يف تقليص الفارق 
يف املوسم املاضي، وذلك من خالل االنتصارات الثالثة اليت 

حققها فيتيل الفائز بالبطولة العاملية 4 مرات.

صانعي  ببطولة  فازت  ان  هلا  سبق  اليت  فرياري،  وكانت 
السيارات 16 مرة، قد انهت موسم 2014 باملرتبة الرابعة مما 
حدا بالشركة اىل استبدال رئيس الفريق ستيفانو دومينيكالي 

باريبافيين.

بعد  الثانية  املرتبة  فرياري يف  حلت  املاضي،  املوسم  ويف 
وعرب  نقطة.   275 بـ  عنها  متخلفة  كانت  ولكنها  مرسيدس 
اريفابيين عن رغبته يف حتقيق تقدم اكرب وبطوالت اكثر يف 

املستقبل.

وقال »اعتقد ان علينا هذا العام بذل جهد اكرب. نريد ان نقاتل 
حتى النهاية من اجل الفوز بالبطولة.« ومضى للقول »اعرف 
ان ذلك لن يكون سهال، ألن منافسينا ليسوا نياما، ولكننا 

مصممون على تقديم افضل ما لدينا.«

فرياري متيط اللثام عن سيارتها 
اجلديدة

مقارنة  جدًا  صغري  فإنه  السيارات  بعامل  األمر  يتعلق  عندما 
بغريه من القطاعات الصناعية. وكشفت الئحة أكثر السيارات 
بيعًا يف العام 2015 أنها كانت سيارات عادية تراها كل يوم 
أو حجمها  أو تصميمها  أو حمركها  لكفاءتها  إما  الشوارع  يف 

العائلي.

وكالعادة كان لشركة تويوتا فيها نصيب األسد،إذ تبوأت 3 
تليها فولكس  مبيعا،  أكثر 10 سيارات  مراكز يف  إصدارات 

واغن وفورد بسيارتني لكل منهما.

يف ما يلي الئحة بأكثر 10 سيارات بيعا مع عدد السيارات 
:»driving« املباعة وفق موقع

1- تويوتا كوروال 1339024 سيارة
2- فولكس واغن غولف 1041279

920172 f series 3- فورد
4- فورد فوكس 826221
5- تويوتا كامري 754154

6- هيونداي إيالنرتا 746924
7- فولكس واغن بولو 698182
8- هوندا سي ار يف 696594

9- شيفروليه سلفريادو 669683
10-تويوتا راف.

تلك هي السيارات األكثر 
بيعاً يف 2015

كل عام تتوقف شركات السيارات عن تصنيع بعض املوديالت 
إما لرتاجع مبيعاتها أو لتغري يف سياسة الشركة لناحية الفئة 

املستهدفة.

يف ما يلي سيارات قررت شركاتها أن آن أوان اعتزاهلا:

BUGATTI VERYON: انطلقت العام 2005 حتى 2015. باعت 
منها الشركة 300 سيارة فقط.

HONDA CROSSTOUR: مل تتمكن السيارة بتصميمها الغريب 
ان تلفت انتباه ونظر زبائن هوندا.

Q50 سيتم استبدال السيارة بـ :INFINITI Q40

LAND ROVER LR2: تعمل الشركة على تطوير التصميم الذي 
مل يالِق رواجا.

MAZDA2

MITSUBISHI LANCER EVO

SCION XB: سيارة مكعبة جديدة فشلت يف حتقيقات املعبيات 
كسيارة نيسان كيوب.

سيارات قررت االعتزال 
يف العام 2015
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يف الوقت الذي يقيم فيه الكثري من الفنانني حفالت زفاف ضخمة، 
آخرين رفعوا شعار  النور، فإن هناك  وتكون عالقاتهم كلها يف 

»الزواج سري للغاية«، من أبرزهم؟ وما الذي دفعهم لذلك؟

محمود الجندي وعبلة كامل
ويرفضون  زجياتهم،  الشباب  النجوم  بعض  خيفي  العادة  يف 
احلديث عن حياتهم اخلاصة، خوفًا أن تؤثر على مستقبلهم الفين، 
وعالقتهم جبمهورهم، ولذلك من الغريب أن خيفي جنم كبري يف 
الفنان حممود اجلندي حيث  السن خرب زواجه ولكن هذا ما فعله 
أكد مؤخرًا أنه جنح يف إخفاء زواجه من املمثلة عبلة كامل لسنوات 
وحده  الشخصية ختصه  حياته  بأن  الشديد  إلميانه  وذلك  طويلة، 

وليس من حق أحد إجباره على اإلعالن عن هذه الزجية.

عز وأنغام
 من الزجيات السرية اليت أثارت اجلدل زواج أمحد عز و الفنانة 
أنغام حيث مل يتم الكشف عن هذه الزجية سوى بعد إنتهائها بأكثر 
اإلعالم،  بوسئل  زواجهما  عقد  من  تسريب صورة  بعد  عام،  من 

وكشفت الوثيقة أن زواجهما استمر ملدة عام واحد فقط.

أنغام قررت إلتزام الصمت لفرتة طويلة، لكن عز خرج للدفاع عن 
نفسه وعنها، وأكد أن السبب وراء زواجهما سرًا هو ختوف أنغام 

من أن يطالب طليقها بضم حضانة ابنهما عبد الرمحن.

أنغام خرجت عن هذا الصمت بعد شهور من ظهور وثيقة   لكن 
الزواج ،و قالت من خالل إستضافتها باحدى الربامج التلفزيونية 
وقالت :« اهلي و جرياني و ابنائي كانوا على علم خبرب زواجي 
ولذلك ليس من حق اي شخص آخر يسالين عن خرب عدم إعالن 

الزواج... النين حرة يف النهاية«

روبي وسامح عبد العزيز

فنانون رفعوا شعار:
»الـزواج سـري للـغاية«!
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هل سبب إخفاء الزواج كان جتنب اإلنتقادات اليت ميكن أن تطاردها 
بسبب فارق السن بينها وبني زوجها، باإلضافة إىل كونها الزوجة 

الثانية وكونه أب لثالث فتيات...
روبي  بزواج  يعلم  من  كل  يراود  كان  الذي  السؤال  هو  هذا   
هذه  لكل  حد  روبي وضعت  لكن  العزيز،  عبد  املخرج سامح  من 
حياتها  خصوصية  على  احلفاظ  رغبتها يف  أن  وأكدت  االقاويل، 
الشخصية دفعتها إلخفاء هذه الزجية، وعدم اإلعالن عنها إال يف 

الوقت الذي تشعر أنه يناسبها.

روبي  إجناب  من  قليلة  أيام  بعد  انتهت  الزجية  هذه  أن  الغريب 
حتى  الطالق  سبب  عن  التحدث  روبي  وترفض  »طيبة«،  البنتها 

اآلن .

رنا الهواري ومحمد مختار
رنا اهلواري إلنتقادات بعد إجنابها طفل  الشابة  تعرضت املمثلة 
بدون اإلعالن عن أي زواج مسبق، إال ان هذه اإلنتقادات دفعتها 
لإلعالن عن إسم زوجها لتفجر مفاجآة بانها متزوجة من املنتج حممد 

خمتار، طليق رانيا يوسف وقبلها نادية اجلندي.

نسرين إمام وتامر مرسي
من الزجيات اليت اتسمت بالسرية أيضًا يف بدايتها زواج نسرين 
إمام من املنتج تامر مرسي، فلم يعرف اجلمهور عن هذه الزجية 
عنها  اإلعالن  قررت  نسرين  لكن  سنوات،  ثالث  من  ألكثر  شئ 
خالل محلها بالشهور األوىل، وأكدت أنها مل تكن تريد ان يعلم 
أحد شيئًا عن حياتها اخلاصة نافية أن يكون خوفها من اإلنتقادات 
لكونها الزوجة الثانية لتامر سبب إخفائها هذا اخلرب عن مجهورها 

طوال هذه الفرتة.

وانتهت هذه الزجية بالطالق منذ عام، وأكدت نسرين وقتها أنها 
اإلنفصال  ان  موضحة  بتامر  صداقتها  على  احلفاظ  على  حريصة 

حدث يف هدوء. 

استضاف دارا شانيل وتشارلز فنتش مؤخرا مأدبة العشاء بري-
بافتا السابعة عشرة يف نادي انابيل يف منطقة ميفري يف لندن. 

بعض املشاهري ارتدوا مالبس من شانيل:

• جوليان مور اليت ارتدت رداءا من الدانتيل االسود امسه لوك 84 من 
جمموعة باريس يف روما 2016-2015.

كيت بالنشيت ارتدت رداءا اسود طويال من اجللد، لوك 79، من   •
اجملموعة السابقة نفسها.

• داكوتا جونسون ارتدت رداءا من التويد باللون الكرميي، لوك 1، من 
اجملموعة نفسها.

روزاموند بايك ارتدت فستانا اسود ايضا، لوك 70، من جمموعة   •
الربيع والصيف 2016.

ايلي بامرب ارتدت بذلة من التويد االبيض واالسود من جاكيت   •
وبنطال، لوك 2، من جمموعة الربيع والصيف 2016.

اليس ديالل ارتدت جاكيت من التويد باللون االسود والكرميي   •
وبوت من شانيل.

كليمنس بويزي ارتدت جاكيت من التويد من اللون البيج، لوك   •
38، من جمموعة باريس يف روما 2015-2016 ومحلت حقيبة من شانيل 

ايضا.
• بيل بولي ارتدت بنطاال اسود من الكريب مع قميص ابيض وجاكيت 

من الكريب االسود ايضا. احلذاء واحلقيبة من شانيل.
آنا بريوسرت ارتدت فستانا من التويد القطين بلون ازرق واسود   •
وابيض، لوك 23، من جمموعة الربيع والصيف 2016. االقراط واحلقيبة 

واملكياج من شانيل.
• هانا باشو ارتدت فستانا اسود من الكريب.

مشاهري بأزياء شانيل

ملا  املشاهري  من  الكثري  فريساتشي  عالمة  أزياء  تستقطب 
بأناقة  أبرز  املشاهري  أناقة ورقي. فيما يلي  تعكس تصاميمها 

فريساتشي:

• اختارت جيجي حديد ارتداء فستان من فريساتشي عند وصوهلا اىل 
مطار لوس اجنلس يف كاليفورنيا يف الثامن والعشرين من كانون 
الثاني 2016. بدت العارضة مجيلة جدا يف بلوزة سوداء عليها احرف 
اسم فريزاتشي تشع مثل النيون وهو من جمموعة دار االزياء لعام 

2016 وحتمل اسم فريساتشي ريزورت.

الفيديو  ارتداء فريساتشي يف  اختارا  حديد  وجيجي  مالك  زين   •
املوسيقي الرمسي الغنية زين مالك اجلديدة »حديث الوسادة« او 
بيلوتوك واليت اصدرها يف 29 كانون الثاني من عام 2016. وبدا 
مالك مليئا باحليوية وهو يرتدي سرتة سوداء وبنطلون اسود من 
ترتدي  رائعة وهي  حديد  جيجي  وبدت   .Versus انتاج فريسوس 

فستانا اسود بكم واحد من جمموعة RTW لربيع 2016.

• واختارت بري الرسون ارتداء فستان من فريساتشي مبناسبة احلفل 
السنوي لتوزيع جوائز غيلد الذي نظم يف 30 كانون الثاني 2016 يف 
لوس اجنلس يف كاليفورنيا. وبدت املمثلة رائعة ومجيلة بردائها 
اضفت  الساق  الصدر  ويف  منطقة  فتحة يف  مع  الفاتح  االزرق 

عليها مجاال براقا.

• واختارت بينلوب كروز فستانا من فريساتشي مبناسبة عرض فلم 
زوالندر 2 يف مدريد يف االول من شباط 2016. وبدت فاتنة بفستانها 

احلريري مع تفاصيل كرستال من شواروفسكي.

مشاهري بأزياء فريساتشي

تألقت العارضة واملمثلة نوميي لينوار بفستان من تشكيلة ما قبل 
خريف 2016/ 2017، اليت قدمتها عالمة بول كا الشهرية، إىل جانب 

كل من املمثلة لو ليساج ببلوزة وسروال من نفس التشكيلة.

التشكيلة  نفس  من  بفستان  دول  دولوريس  العارضة  وأطلت 
التشكيلة  نفس  من  بفستان  فويلوكس  امييلي  الراقصة  وكذلك 
خالل حضورهن حفل عشاء Sidaction الذي أقيم قبل بضعة أيام 

يف العاصمة الفرنسية باريس.
أسبوع  نهاية  يقام يف  خريي  حفل  هو  احلفل  ذلك  أن  ومعروف 
اجلهود  بها يف  االستعانة  بهدف  أموال  لتجميع  عام  الكوتور كل 

اليت يتم بذهلا للتصدي ملرض االيدز. 

جنمات يتألقن من ابداع »بول كا« 
يف حفل Sidaction اخلريي
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أعلنت عيادة كليفالند املرموقة 
اإلجنازات  أهم  قائمة  عن 
العشرة لعام 2016، اليت تعد 
بتغيري حياة اإلنسان، وتضمن 
على  العالج  كلفة  تقليص 

املستوى العاملي.
عن  فضالاً  اخلطيب:  ماجد 
أفرد  اليت  اخلطرية،  األوبئة 
الدولي حول  هلا مؤمتر ميونخ 
خاصة،  جلسة  العاملي  األمن 
يف  ملحوظ  ارتفاع  فهناك 
على  واألدوية  العالج  تكاليف 
الباحثون  ويعتقد  املستوى. 
أن النمو السكاني والتغيريات 
موجات  )مثل  الدميوغرافية 
أوروبا والغرب  الالجئني( يف 
ا هي من أهم أسباب هذا  عموماً

التطور السليب.
ا  كبرياً ا  تنافساً العامل  ويشهد 
التقنيات  إنتاج  شركات  بني 
تسهيل  إىل  الرامية  الطبية 
حياة البشر، وتقليل األمراض، 
ومتكن  العالج.  كلفة  وخفض 
اإلشارة  املضمار  هذا  يف 
أو  أونالين  الطب  إىل 
صار  الذي  التيليميدسني، 
املرضى  رعاية  إمكانية  يوفر 
واملسنني يف البيت من دون 

احلاجة إىل املستشفيات.
يف  كليفالند  عيادة  وضعت 
قائمتها ألهم املنجزات التقنية 
الواعدة لعام 2016 بعدما أخذت 
هذه التطورات على املستوى 
كما  االعتبار.  يف  العاملي 
دققت التقنيات الطبية، اليت 
الدولي  املعرض  يف  طرحت 
لألجهزة الطبية يف دسلدورف 
العربي  واملعرض  )أملانيا(، 
)اإلمارات  دبي  يف  للصحة 
كانون  يف  املتحدة(  العربية 
قبل  املاضي،  )يناير(  الثاني 

أن تعلن قائمتها.
 وسبق لقمة حكومات العامل، 

تعد بتغيري حياة اإلنسان وتقليص تكاليف عالجه

أهم عشرة إجنازات ستحتاجها البشرية يف ميدان الطب
ا يف  اليت انعقدت يف دبي أيضاً
مطلع شباط )فرباير( اجلاري، 
ا  ملحوظاً ا  ارتفاعاً الحظت  أن 
بلدان  يف  العالج  كلفة  يف 
اخلليج الثرية بالنفط، وكذلك 
العربية.  البلدان  بقية  يف 
بنسبة  الكلفة  هذه  وازدادت 
قضايا  يف  خصصت   %5
معاجلة األمراض املزمنة، مثل 
السكري. وتبحث هذه البلدان 
وعن  غربيني،  شركاء  عن 
تقدم  لوقف  جديدة،  تقنيات 
خطر  ولدرء  املزمنة  األمراض 

األوبئة.
 

لقاح ضد أيبوال
وضعت عيادة كليفالند قضية 
وباء  ضد  وقائي  لقاح  إنتاج 
أيبوال يف أعلى قائمتها ألهم 
املنجزات الطبية اليت حيتاجها 
 .2016 العام  يف  البشر 
ويفرتض أن يسهم مثل هذا 
الوباء  تقدم  وقف  اللقاح يف 
انتشاره  ومنع  أفريقيا  يف 
العيادة  وأشارت  العامل.  يف 
ا  لقاحاً أن  إىل  واضح  بتفاؤل 
ا  جاهزاً يكون  قد  ا  جداً ا  واعداً

ا. لالستخدام خالل 12 شهراً
 

اجلينية  الشفرة  كشف 
للسرطان

كليفالند  خرباء  وضع  كما 
قضية العالج اجليين لألمراض 
الثانية  السرطانية يف املرتبة 
من أهم التقنيات الطبية اليت 
واملعين  البشر.  سيحتاجها 
بذلك هو الكشف عن اخلريطة 
األمراض  ملختلف  اجلينية 
الذي  األمر  السرطانية، 
أسهل  بشكل  لعالجها  ميّهد 
وأدق، ومبا يعد حبياة طويلة 
للمصابني. وتعّول العيادة يف 
تفاؤهلا هذا على تعاون ممكن 

البيولوجية  التقنيتني  بني 
الشفرة  حلل  واملعلوماتية 

اجلينية للسرطان.

املقص اجليين
اجليين«،  »املقص  تقنية  جاء 
االسم  عليها  يطلق  اليت 
 CRISPR-Technik املتخصص 
قائمة  من  الثالثة  املرتبة  يف 
تقنية  وهي  كليفالند.  عيادة 
للعلماء  تتيح  واعدة  حديثة 
النووي  احلمض  إصالح 
أو  استبداله،  أو  املتضرر، 
إيه«  إن  »دي  بسلسلة  ربطه 
على  القضاء  أجل  من  أخرى 
جمللة  وسبق  املرض.  مكمن 
على  تنبأت،  أن  »ساينس« 
املتوافرة،  الدراسات  أساس 
يف  جناحات  حتقيق  بإمكانية 
العام  نهاية  مع  اجملال  هذا 
عيادة  علماء  ويتنبأ   .2015
التوصل  بإمكانية  كليفالند 
إىل«قص« و«لصق« اجلينات 
 30 مقابل  النووي  واحلمض 

ا ال أكثر يف املستقبل. سنتاً
 

نظام حديث لتصفية املياه
البشر  من  املاليني  وألن 
مياه  من  حمرومني  زالوا  ما 
الشرب املعقمة، وألن هذا هو 
أحد أهم أسباب انتشار األوبئة 
تطوير  جاء  فقد  اخلطرية، 
وتعقيم  لتصفية  حديث  نظام 
من  الرابعة  املرتبة  املياه يف 

القائمة.  
اجملاري  مياه  يرشح  النظام 
وحيوهلا  القذرة،  واملياه 
للشرب،  صاحلة  مياه  إىل 
نفسه  يزّود  أنه  ويفرتض 
بنفسه بطاقة التشغيل. يكلف 
مليون   1.5 النظام  هذا  مثل 
دوالر، لكنه يعد بتوفري مياه 
الشرب املعقمة إىل 100 ألف 
منظمة  وتقدر  ا.  يومياً إنسان 
حنو  حرمان  العاملية  الصحة 
700 مليون إنسان من املياه 

الصاحلة للشرب.
 

من  اخلالي  اجلنيين  الفحص 
اخلاليا

لتقنية  كانت  اخلامسة  املرتبة 
فحص احلمض النووي اجلنيين 
اخلالي من اخلاليا، اليت تساعد 
من  الكثري  عن  الكشف  على 
وغريها  الوراثية  األمراض 
ذلك  على  مثال  اجلنني.  يف 
 21 تريسومي  عن  الكشف 
من  بسهولة  داون(  )متالزمة 
خالل فحص الدم أو من خالل 
الصوتية،  باألشعة  الفحص 
امتصاص  إىل  احلاجة  وعدم 
السائل الرمحي عرب جدار بطن 

املرأة احلامل.

حتليل مؤشر الربوتني
أن  كليفالند  عيادة  تنتظر 
يتوصل العلماء إىل استكمال 
تقنيات فحص مؤشر الربوتني 
فقد  ولذلك  العام،  هذا 
السادسة  املرتبة  وضعته يف 
من اإلجنازات املأمولة. وميكن 
أن  الفحص  من  النوع  هلذا 
ا عن  يضمن الكشف املبكر جداً

منو اخلاليا السرطانية، كما إنه 
بشكل  السرطان  عالج  يتيح 
الضرر  إحلاق  دون  من  دقيق 

باألنسجة السليمة.
 

حيركها  صناعية  أطراف 
الدماغ

تلو  اإلجناز  تقنية حتقق  وهي 
االندماج  وتعين  ا،  يومياً اآلخر 
والبشري،  الصناعي  بني 
الصناعية  األعضاء  وحتريك 
من  صادرة  إيعازات  بقوة 
خرباء  أمل  ويتعدى  الدماغ. 
عيادة كليفالند قضية حتريك 
اليد الصناعية بوساطة الدماغ 
كرسي  حتريك  إمكانية  إىل 
ا  أيضاً والسيارة  بل  العجالت، 

بقوة األفكار فقط. 
 

وهي تقنيات جاءت يف املرتبة 
حتسن  أن  وميكن  السابعة، 
املعوقني  البشر  ماليني  حياة 
احلوادث  أدت  الذين  أو 
أعضائهم.  أحد  خسارة  إىل 
تقنية  التقنيات  هذه  ضمن 
اليت  اجلسد«،   - »الدماغ 
اجلملة  أطباء  نقابة  تعتقد 
أنها  ا  أيضاً األملان  العصبية 
 . مستقبالاً املشلولني  ستحرك 
أمام  ا  مناسباً الوقت  واليزال 
على  واليابانيني  العلماء، 
أجل  من  اخلصوص،  وجه 
العضمية  تطوير«اهلياكل 
تساعد  اليت  اخلارجية«، 
املشلولني على املشي. وهي 
أنظمة خارجية ميكن لبسها أو 
العظمي  اهليكل  على  ربطها 
بهدف  املشلول،  لإلنسان 

مساعدته على احلركة.
 

فياغرا النساء
ا  دائراً اجلدل  اليزال  حني  يف 
وضعت  العلماء،  بني  حوهلا 
يسمى  ما  كليفالند  عيادة 
املرتبة  يف  النساء  بفياغرا 
السبب  يعود  ورمبا  الثامنة، 
يف  أجيزت  قد  أنها  إىل 
العام  يف  املتحدة  الواليات 

املنصرم.
 

احلقنة اخلالية من اإلبرة
إىل  نزلت  التقنية  هذه  مثل 
وتعني  سنوات،  منذ  السوق 
زرق  على  السكري  مرضى 
األنسولني حتت اجللد بطريقة 
إىل  احلاجة  دون  ومن  احلث 
إبرة. كما مت تطوير نظام مماثل 
للحث من أجل ختدير األسنان، 
اإلبر  وخز  املريض  وجتنيب 
الطويلة يف اللثة. وهنا يأمل 
بتقنية  كليفالند  عيادة  أطباء 
عند  احلوامل  للنساء  مماثلة 

فحص الدم.
 

سحب اجللطات
الذي  األمل،  أن هذا  يبدو  ال 
من  العاشرة  املرتبة  احتل 
كليفالند،  عيادة  تقديرات 
اإلجنازات  عن  أهمية  يقّل 
عملية  وهي  األخرى.  املأمولة 
خالهلا  يتم  القسطرة  تشبه 
الدماغ من  أوردة  التدخل عرب 

أجل إزالة جلطة يف الدماغ. 

D مهم جدااً للصحة،  الفيتامني 
األشخاص  من  كبريااً  عددااً  لكن 
نقص  من  احلظ  لسوء  يعانون 
كبري فيه. ومثة اعتقادات وأفكار 
مما  الفيتامني،  هذا  حول  عدة 
جيعلنا أحيانااً يف حرية من أمرنا. 
شيوعااً  املعلومات  أكثر  إليك 
وآراء  الفيتامني،  هذا  حول 

االختصاصيني فيها...  
الفيتامني  إىل  اجلسم  حيتاج 
العظام،  صحة  على  للحفاظ   D
لكن عددااً قليالاً جدااً من األطعمة 
الفيتامني،  هذا  على  حتتوي 
وبالتالي فإن أشعة الشمس أو 
الوحيدة  الغذائية هي  املكمالت 
الكفيلة بتزويد اجلسم بالكميات 

الضرورية منه.

نقص الفيتامني D شائع جدااً
صح

املئة  يف   80 إن  القول  ميكن 
يعانون  األشخاص  من  تقريبااً 
من نقص الفيتامني D، السيما 
وبداية فصل  الشتاء  أواخر  يف 
الربيع. لكن نادرااً ما يكون هذا 
النقص وخيمااً ومهددااً للصحة.

فالنقص يكون إمجاالاً خفيفااً أو 
معتدالاً، وغري مصحوب بأعراض 
ظاهرة. ينجم هذا النقص عمومااً 
عن عدم التعرض الكايف ألشعة 
خصوصااً  شائع  وهو  الشمس، 
والنساء  الصغار،  األطفال  عند 
املتقدمني  واألشخاص  احلوامل 

يف العمر.

الوحيد  املصدر  هي  الشمس 
D للفيتامني

خطأ
من  األساسية  فالكميات 
يف  إنتاجها  يتم   D الفيتامني 
األشعة  تأثريات  بفعل  البشرة 
حيصل  فيما  البنفسجية،  فوق 
اجلسم على الكميات األخرى من 
األطعمة املستهلكة، والسيما مثار 
والسلمون،  التونة،  )مثل  البحر 
والفطر  والرنكة(،  والسردين 

وبعض الزيوت.
يفرتض إمجاالاً أن حيصل اجلسم 
كمية  من  املئة  يف   20 على 
خالل  من  الالزمة   D الفيتامني 
على  نستهلكها،  اليت  األطعمة 
أن توفر البشرة الـ80 يف املئة 

األخرى من خالل تعرضها ألشعة 
الشمس ملدة ربع ساعة يوميااً.

ترقق  من  حيمي   D الفيتامني 
العظام

صح
دورااً   D الفيتامني  يؤدي 
الكلسيوم  أيض  يف  أساسيااً 
والفوسفور، وبالتالي يف صحة 
العظام. ويف حال عانى الطفل 
 ،D الفيتامني  يف  نقص  من 
شكل  على  النقص  هذا  يتجلى 
يعرف  العظام،  منو  يف  مرض 

بالكساح.
نقص  يتجلى  الراشدين،  وعند 
ترقق  شكل  على   D الفيتامني 
يزيد من خطر  العظام، مما  يف 

التعرض للكسور.

من  حيمي   D الفيتامني 
السرطان

صح وخطأ
مل يستطع العلماء حتى اآلن أن 
الواقية  التأثريات  علميااً  يثبتوا 
من السرطان للفيتامني D. لكن 
العلمية  الدراسات  من  العديد 
الفيتامني  هذا  أن  أظهرت 
بعض  من  الوقاية  يف  يسهم 
سرطان  والسيما  السرطانات، 
والربوستات،  والقولون  الثدي 
املزيد  إىل  احلاجة  رغم  على 
لتأكيد  السريرية  التجارب  من 

األمر.
لكن دراسات علمية أخرى تشري 
املرتفعة  املستويات  أن  إىل 
من الفيتامني D ميكن أن تزيد 
أنواع  لبعض  التعرض  خطر  من 
سرطان  والسيما  السرطان، 

البنكرياس.

الفيتامني D مفيد فقط لتقوية 
العظام

خطأ
فالفيتامني D مفيد للعديد من 
الوظائف يف اجلسم، ومنها طبعااً 
تشري  بالفعل،  العظام.  تقوية 
 D الدراسات إىل أن الفيتامني
يعزز دفاعات املناعة يف اجلسم، 
وحيسن  االلتهاب،  من  وخيفف 
صحة القلب والشرايني، وحيول 
القدرات  تدهور  دون  أيضااً 

اإلدراكية.

الفيتامني D بني الصح واخلطأ

الغذائية  العادات  بالتغذية من بعض  حيذر األطباء وخمتصون 
أطباق األطعمة والقيام  العديد من  بإعداد  اخلاطئة، واملتمثلة 

بتسخينها وقت تناوهلا.
وأشار املختصون أن تسخني بعض املأكوالت قد تؤدي اىل 
أو  اهلضمي،  باجلهاز  اخلاصة  األمراض  من  بالعديد  اإلصابة 
تكون ضارة جلسد اإلنسان، وبعضها قد يصبح سام. إليكم 

أبرز هذه املأكوالت.
    الفطر: ُيفضل تناول الفطر فور إعداده، أو باردااً، وإال 

تسبب يف مشاكل هضمية مزمنة.
    البيض: تسخني البيض املسلوق او املقلي والذي حيوي 
للجهاز  وسامااً  ضارااً  يصبح  الربوتيني  من  عالية  نسبة  على 

اهلضمي.
    البطاطس: تصبح البطاطس مليئة بالباكترييا عند إعادة 
تسخينها فذلك يفقدها فوائدها الغذائية، وحيوهلا إىل مسوم.

    الشمندر: غين بالنرتات، ولذا ال ينبغي إعادة تسخينه، وإن 
لزم تناوله بعد فرتة طويلة من إعداده فال بد من تناوله باردااً 

وعدم تسخينه جمددااً.
بالنرتات، ولكن تلك  الغنية  السبانغ: وهي من األطعمة      
النرتات تتحول إىل نيرتيت، عند تسخني السبانخ، واملعروف أن 

النيرتيت يتسبب يف العديد من األمراض، أخطرها السرطان.
    الرز: ُيفضل عدم تسخني االرز النه قد يصبح سامااً النه 

يصبح مليئااً بالبكترييا.
    الدجاج: جيب التأكد من أن الدجاج مت طهيه بشكٍل جيد قبل 

تسخينه كي ال ُيصبح سامااً.

7 أطعمة تتحول لوجبات سامة إذا أعيد 
تسخينها.. احذروا منها
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تتعرض بشرة الوجه واجلسم للكثري من االعتداءات اليومية بسبب 
اإلهمال أو التأثريات اخلارجية أو أسلوب العيش غري الصحيح. 

إليك اخليارات الواجب اختاذها للعناية ببشرتك.

إزالة املاكياج كل مساء

إزالة  دون  من  فتنامني  املساء  يف  بالتعب  أحيانًا  تشعرين 
املاكياج عن وجهك. وهذا أكرب عذاب ميكن أن تواجهه البشرة. 
إىل  باإلضافة  الظالل،  يف  املوجودة  والسيليكونات  فاألصباغ 
من  البشرة  متنع  التلوث،  ورواسب  الدهنية  اإلفرازات  فائض 
التنفس كما جيب وترميم نفسها بشكل صحيح. هكذا، تفقد 

البشرة تألقها، وتزداد كمية الشوائب فيها.
ما احلل؟ إزالة املاكياج كل ليلة مهما كنت متعبة أو منهمكة. 
استعملي مستحضرات إزالة املاكياج اخلفيفة والفعالة اليت تنظف 

البشرة بسرعة وفاعلية.
جربي:

Vichy من Normaderm Nuit Detox -

اختيار مستحضر العناية املناسب

نذهب لشراء مستحضر العناية. لكن بدل الرتكيز على الرتكيبة 
التوضيب  أو  الرائحة  على  انتباهنا  ينصرف  لبشرتنا،  املناسبة 
املميز أو السعر املغري رمبا. وهذا خطأ فادح نرتكبه حبق بشرتنا. 
فالبشرة السليمة ال حتتاج إىل رائحة لذيذة أو توضيب مجيل، 
بل إىل تركيبة تليب احتياجاتها. ويف حال استعمال الرتكيبة غري 
بالفعل، ميكن  فعل سلبية.  ردة  عن  البشرة  تكشف  املناسبة، 
الستعمال الرتكيبة الدهنية جدًا أن تفضي إىل إفرازات دهنية 
كثرية يف املساحة T من الوجه، فيما الرتكيبة غري املغذية كفاية 

ميكن أن توّلد اإلحساس بالشّد واالنزعاج...

إىل  والتعرف  البشرة  لطبيعة  إجراء حتليل شامل  من  إذًا  بّد  ال 
البشرة  من  أنواع  فثمة  املناسبة.  بالطريقة  لتلبيتها  احتياجاتها 
حتتاج إىل تركيبة سائلة أو إىل املصل أو إىل الرتكيبة السميكة 

أو فقط إىل البلسم املغذي.
ال بد أيضًا من االنتباه إىل النتائج املراد احلصول عليها. فهل 
تريدين إخفاء التجاعيد، أو إعادة االمتالء إىل وجهك، أو االكتفاء 

برتطيب البشرة أو رمبا شّدها.
بشرتك،  احتياجات  ذلك، يف حتديد  كل  رغم  تنجحي،  مل  وإذا 
اخلربة  صاحبة  التجميل  اختصاصية  أو  اجللد  طبيب  استشري 

الطويلة.
جربي:

Dior من Capture Totale Multi Perfection Emulsion -
Chanel من Sublimage L'Extrait -

Givenchy من Le Soin Noir Masque Dentelle -
La Mer من Amber Creme -

La Prairie من Skin Caviar Luxe Cream Sheer -

عدم كشط البشرة

ال شك يف أن تنظيف البشرة وتقشريها ضروريان، شرط أن 
يتم ذلك بنعومة. فالكشط القوي لسطح البشرة يزيل معه كل 
اإلفرازات الدهنية املوجودة على سطح البشرة، اليت تشكل أول 
وقاية هلا. والالفت أنه كلما متت إزالة هذا احلاجز الواقي، ظهر 

جمددًا بسرعة أكرب.
لذا، ننصحك دومًا باختيار مستحضرات التقشري ذات الرتكيبات 
تؤذي  ال  ألنها  احلساسة،  بالبشرة  اخلاصة  تلك  أي  الناعمة، 
البشرة وال حتسسها، وإمنا تزيل طبقة اخلاليا امليتة بكل نعومة. 

ولتجفيف البشرة بعد غسلها، عليك تربيتها بدل فركها.
جربي:

Avène من Eau Thermale Cleanance Emulsion -
Clinique من Anti-Blemish Solutions Clinical Clearing Gel -

الوقاية من الشمس

عليك دومًا محاية بشرتك من أشعة الشمس املؤذية، سواء كنت 
يف فصل الصيف أو الشتاء. فشمس الشتاء مؤذية للبشرة بقدر 
تنعكس  حيث  العالية  املرتفعات  يف  والسيما  الصيف،  مشس 
أشعة الشمس بقوة كبرية مما يزيد من احتمال تعرض البشرة 

للحروق.

احبثي عن اخليارات الصحيحة لبشرتك

استخدمي إذًا املستحضر الواقي مبؤشر مرتفع )50 وما فوق(، 
وجتنيب التعرض املباشر ألشعة الشمس يف ساعات الذروة )أي 

عند الظهرية(. ال تنسي أيضًا محاية شفتيك.
جربي:

Avène 50+ من Eau Thermale Très Haute Protection SPF -
Vichy من High Protection 50 Capital Soleil SPF -

استعمال الرغوة للحالقة

حني تكون املرأة على عجلة من أمرها، متيل إىل إزالة الشعريات 
رغوة.  أية  استعمال  دون  من  احلالقة  شفرة  بواسطة  الزائدة 
عرضة  وجتعلها  وتؤذيها،  البشرة  حتسس  الطريقة  هذه  لكن 

لاللتهابات، وتزيد من احتمال منو الشعر حتت اجللد.
اخلاصة  الرغوة  عليها  وابسطي  املاء  من  بالقليل  بشرتك  بللي 
باحلالقة. حتلي باهلدوء والنعومة أثناء مترير شفرة احلالقة فوق 
البشرة  خدش  إىل  تؤديان  قد  القوة  أو  السرعة  ألن  البشرة 
تنسي  ال  الزائد،  الشعر  إزالة  من  االنتهاء  وبعد  والتهابها. 

ترطيب البشرة بالقليل من الزيت املغذي.

الوقاية من التوتر

احلرة  فاجلذور  للبشرة.  األول  العدو  هو  التوتر  أن  نعلم مجيعًا 
النامجة عن التوتر تؤذي البشرة يف أعماقها، وتسّرع شيخوختها، 
علمًا أن التلوث والتعب والتوتر وأشعة الشمس املباشرة هي 

كلها من العوامل املؤذية للبشرة.
بواسطة  بشرتك  محاية  من  بد  ال  للتوتر،  تتعرضني  كنت  إذا 
وحتارب  البشرة  تغذي  اليت  للتأكسد،  املضادة  الرتكيبات 
الشيخوخة يف الوقت نفسه. تنطوي تلك الرتكيبات عادة على 

البوليفنوالت، والفيتامينات C وE، والزنك.
جربي:

Olay Regenerist Wrinkle Relaxing Complex -

منح البشرة اسرتاحة يف عطالت نهاية األسبوع

األسبوع،  نهاية  عطالت  االسرتاحة يف  إىل  اجلسم  حيتاج  مثلما 
حتتاج البشرة بدورها إىل بعض االسرتاحة. ال بد إذًا من إعفائها 
من مستحضرات املاكياج وتركها تتنفس حبرية، ولو مرة واحدة 

فقط يف األسبوع.
يف هذا اليوم املخصص السرتاحة البشرة، إكتفي ببسط الكريم 
املرطب على كل الوجه وأعلى الصدر، بعد تنظيف البشرة جيدًا 

من كل الشوائب واألوساخ.
كريم  املاكياج، جتنيب  عن  االستغناء  تستطيعني  ال  كنت  وإذا 
األساس واكتفي بالقليل من بودرة الوجنتني واملاسكارا على 

األهداب.
جربي:

من   UV Anti-Pollution Day Screen Multi Protection  -
Clarins

 Estée من   Nutritious Rosy Prism Radiant Gel Emulsion  -
Lauder

Burberry 01 من Bold Lash Mascara Ebony No -

بعض نصائح للعناية بالبشرة الدهنية

1-أغسلي وجهك مرتني يوميًا- مرة يف الصباح ومرة قبل اخللود 
الغسل قد يسلب كل  أكثر ألن  تغسلي وجهك  النوم. ال  إىل 
مكونات الرتطيب الطبيعية من بشرتك ويزيد اإلفرازات الدهنية. 
من  الكثري  إفراز  حال  يف  إال  النهار  خالل  وجهك  تغسلي  ال 

العرق.
2- استعملي مستحضر التنظيف الناعم، واحبثي دومًا عن الرتكيبات 
اخلاصة بالبشرة الدهنية املشتملة على مكونات مثل بريوكسيد 

البنزويل، ومحض الغليكوليك، ومحض الساليسليك.
حيفز  الفرك  ألن  تنظيفه  أو  غسله  أثناء  وجهك  تفركي  ال   -3

اإلفرازات الدهنية.
استعمليه فقط على  التونيك،  استعمال مستحضر  4- يف حال 

املساحات الدهنية، مثل اجلبني واألنف.
إىل  حتتاج  الدهنية  فالبشرة  منتظم.  بشكل  بشرتك  رطيب   -5

مستحضر ترطيب ناعم خاٍل من الزيوت.
بالرتكيبة  املاكياج  ومستحضرات  األساس  كريم  اختاري   -6
الرتكيبة  اختيار  حال  ويف  البودرة.  أو  اهلالمية  أو  السائلة 

السائلة، جيب أن تكون مرتكزة على املاء وخالية من الزيوت.
7- قشري وجهك مرة كل أسبوع إلزالة األوساخ والزيوت من 

املسام.
8- يف حال تراكم الدهون على الوجه خالل النهار، ميكنك التخلص 

منه بواسطة احملارم املاّصة حبيث تشعرين باالنتعاش جمددًا.
9-  ال تلمسي البثور وال حتاولي وخزها أبدًا ألنها سترتك بقعًا 

محراء وندوبًا على وجهك.
وأخريًا، تذكري أن البشرة الدهنية ال تكشف عن جتاعيد مثلما 

تفعل البشرة اجلافة. وهذه ميزة مهمة مع التقدم يف العمر!
جربي املستحضرات التالية:

Clinique من Wash Away Gel Cleanser •
Clarins من Gentle Peeling Smooth Away Cream •

Dior من Gentle Toning Lotion •
 Day Wear Advanced Multi Protection Anti-Oxidant Crème  •

Estée Lauder 15 من SPF
من   Vitalumière Fluide de Teint Eclat Source de Jeunesse  •

Chanel
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الفلسطينيني قدميا وحديثا.
متاما  النازحني  مشكلة  حيال  ومسؤولية  بأخوة  تصرف  لبنان  ان 
الناجتة عن حروب  لبنان خالل الضغوط  كما تصرفت سوريا جتاه 
اسرائيل على ارضه. وال انسى وال ميكن ان أنسى ان مئة وستني 
الف لبناني من جنوب لبنان نزحوا اىل سوريا يف حرب العام 2006 
واستقبلتهم سوريا برعاية كاملة. صحيح ان املئة والستني ألفا 
قصة  مبدأ  قصة  القصة  ولكن  مليون  ونصف  كاملليون  ليست 

انسان، قصة ان هؤالء اخواننا وجرياننا وعرب مثلنا.
اننا ندعم العودة اآلمنة للنازحني اىل املناطق املمكنة على خلفية 
بيان ميونيخ حول االزمة السورية. ان حل املشكلة السورية وضمنا 
مشكلة النازحني يف اطارها هي بوقف احلرب وبناء وصنع اجملموعة 
الدولية لدعم سوريا حلل يركز على استقرار سوريا وعودة ابنائها 
وبناء ازدهارها واعادة اعمارها ونشر نظام للتنمية الشاملة فيها 

وجتفيف املوارد البشرية ومصادر متويل االرهاب«.
أضاف بري: »لقد محلت اىل الربملان البلجيكي والربملان االوروبي 
طلبات حول مساهمات ضرورية لتمكني لبنان من تقديم اخلدمات 
لالخوة النازحني على مستوى اخلدمات الرتبوية والصحية والطاقة 
والبيئة وخالفه غري ان احلل االمثل يبقى اوال وثانيا وعاشرا احلل 

السياسي لالزمة.
يقومون  االمنية  واالجهزة  الباسل  جيشكم  ان  اىل  اطمئنكم  اني 
الوطن  حدود  عرب  االمنية  التهديدات  تسلل  ملنع  مضاعفة  جبهود 
وحدود اجملتمع وكذلك ملنع استفادة اسرائيل من تفكك املنطقة 
لتصعيد التهديدات للبنان بالرتافق مع اخلروقات اليومية املتواصلة 

للقرار الدولي 1701.
ننكر حجم  ان  فإننا ال نستطيع  الداخلية  الوقائع  اىل  بالنسبة  اما 
املديونية اهلائلة اال ان احدا ال يستطيع ان ينكر اننا حافظنا على 
االستقرار النقدي واالمين ومنعنا الوقوع يف االفخاخ والوصول اىل 

اعالن فشل الدولة.
اني اعرف وتعرفون ان حضور قوة مغرتب لبناني واحد يوازي حجم 
مديونية لبنان اال ان املطلوب ان يستعيد لبنان املقيم كما املغرتب 
بلدان  تهديدات القتصاديات  ازاء  اننا  باملستقبل خصوصا  الثقة 

نفطية اغرتابية شقيقة وصديقة يف افريقيا وامريكا الالتينية.
يبقى ان االساس هو موقع بلدنا يف احلرب ضد االرهاب الضاغط 
اجلنوبية  والشرقية من جهة وعلى حدودنا  الشمالية  على حدودنا 

بأرهاب الدولة والتهديدات االرهابية على حدود جمتمعنا«.
وتابع: »اننا نرى ان الثالثي شعبا وجيشا ومقاومة مكنوا لبنان من 
اليوم ان تكون سوريا على  اننا نأمل  ردع االرهاب بكل صوره. 
ابواب حل سياسي يعيد توحيدهما ارضا وشعبا ومؤسسات ويفتح 

الباب الستقرارها وهو امر يصب بالتأكيد يف مصلحة لبنان.
كما نأمل ان تشكل احللول املمكنة للمسألة السورية بوابة الزالة 
كيان االرهاب عن اجلغرافيا السورية والعراقية حبيث ال نقف امام 

اسرائيليات جديدة.
وكذلك احلال بالنسبة اىل اليمن مبا ميكن االفرقاء من العودة ايضا 
تقريب وجهات  للعب دورها يف  اىل جنيف وعودة سلطنة عمان 
النظر اليمنية وكذلك التقريب ما بني السعودية وايران ألن تفاهم 
البلدين يشكل ضرورة عربية واسالمية وشرق اوسطية ومينع تهديد 

االمن والسالم االقليميني والدوليني«.
واحلوار  لبنانية  ضرورة  يشكل  السوري  »السالم  ان  اىل  واشار 
السعودي - االيراني يشكل حاجة لبنانية ويفتح االبواب امام احلل 
اللبناني وان السالم اللبناني يشكل ضرورة وقاعدة ارتكاز لتعميم 
السلم االهلي يف االقطار العربية كما ان صيغة التعايش اللبناني 
وتقسيم  االمام  اىل  اهلرب  بدل  الشرق  القطار  امنوذجا  تشكل 
املقسم وفلسطينيا ال بد من التأكيد على موققنا اىل جانب الشعب 
االحتالل  بوجه  اجلديدة  املباركة  قيامته  يف  الباسل  الفلسطيين 
والقمع االسرائيلي، ولو بالسكني، ونرى ان القضية الفلسطينية 
كانت ام القضايا، وعندما ختلينا عنها ختلينا عن انفسنا وتقسمنا 

وتقسم الفلسطينيون.
اخريا، اؤكد لكم ان زيارتي اىل هذا البلد كانت اجيابية وهامة كما 
كنت اتوقع على املستويني الربملانيني االوروبي والبلجيكي وعلى 

مستوى زيادة العالقات يف ما بيننا«.

سالم يدعو جملس الوزراء...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الوزراء أن يراعوا يف مواقفهم السياسية هذا االمجاع الذي جيب 
التمسك به يف معاجلة شؤوننا الوطنية، قائال إن الوضع حساس 
النتائج  فإن  وإال  املفيد  االجتاه  يف  العمل  اجلميع  وعلى  ودقيق 

ستكون عكسية ومضرة.
وقال دولة الرئيس انه يبذل جهدا كبريا ويسعى يف كل االجتاهات 
من أجل جتاوز الواقع الراهن للعالقات مع اململكة العربية السعودية 

وباقي دول جملس التعاون اخلليجي.
ان  قال  الذي  النفايات  ملف  اىل  الوزراء  جملس  رئيس  وتطرق 
ان  يعين  معاجلته  يف  الفشل  ألن  به،  مرهون  احلكومة  استمرار 

احلكومة فاشلة وال جدوى من بقائها.

وأعلن دولة الرئيس ان تقدما حصل يف امللف نتيجة تعاون أظهره 
بعض القوى السياسية، ولو أن احلل مل يكتمل بعد. وأمل أن تصل 
اللجنة الوزارية املكلفة ملف النفايات اىل نتيجة اجيابية خالل أيام، 

يتم بعدها عرضها على جملس الوزراء.
وعلى االثر إنتقل اجمللس اىل حبث املواضيع الواردة على جدول 
األعمال، فناقشها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة 

التداول إختذ اجمللس القرارات الالزمة بشأنها وأهمها:
أوال: املوافقة على مشاريع مراسيم لنقل إعتمادات من إحتياطي 
بعض  تنفيذ  الستكمال  الوزارات  بعض  موازنة  اىل  املوازنة 

املشاريع.
بتنفيذ  متعلق  بالرتاضي  اتفاق  عقد  مشروع  على  املوافقة  ثانيا: 

مشروع مكننة وزارة اخلارجية واملغرتبني.
ثالثا: املوافقة على مشروع مرسوم يرمي اىل تعديل تعرفة الرسوم 

اجلمركية فيما يتعلق مبوضوع استرياد احلديد.
رابعا: املصادقة على عقد سلة احلوافز املوقع بني الدولة وإحدى 
املنوي  اإلستثماري  التوسعة  مبشروع  يتعلق  فيما  الشركات 

تنفيذه.
خامسا: املوافقة على مشاريع مراسيم ترمي اىل الرتخيص بإنشاء 

فروع يف لبنان لبعض اجلمعيات األجنبية.
وترميم  تأهيل  اإلقتصاد  وزارة  طلب  على  املوافقة  سادسا: 

مستودعات ومكاتب املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
سابعا: املوافقة على مشاريع مراسيم ترمي اىل الرتخيص لبعض 

الشركات بتملك عقارات ألغراضها.
ثامنا: املوافقة على طلبات تطويع 200 تلميذ ضابط لصاحل اجليش 
و60 تلميذ ضابط لصاحل قوى األمن الداخلي و12 تلميذ ضابط يف 

الكلية احلربية لصاحل املديرية العامة لألمن العام.
تاسعا: املوافقة على مشروع مرسوم يرمي اىل نقل وتعيني مدخلي 

معلومات متمرنني يف مالكات اإلدارة العامة«.

بري
اىل ذلك  عقد رئيس جملس النواب نبيه بري يف اليوم الثالث من 
البلجيكي  زيارته لربوكسل، جلسة عمل ناجحة مع رئيس الربملان 
مواجهة  للبنان يف  املساعدات  تقديم  تركزت حول  براك  سيغريد 
معه  عرضها  اليت  لالقرتاحات  وفقا  السوريني  النازحني  ازمة 
يتعلق  ما  مارتن شولتز، خصوصا يف  االوروبي  الربملان  ورئيس 
منها  يستفيد  استثمارية  ملشاريع  التفضيلية  القروض  بتأمني 
مشاريع  عن  عدا  اخلزينة  سندات  فوائد  ودعم  والنازحون،  لبنان 
تتعلق بالتعليم والصحة، باالضافة اىل سبل دعم اجليش اللبناني 
وتعزيزه. وعلم انه جرى التفاهم واالتفاق مع الربملانني االوروبي 
والبجيكي على هذه االقرتاحات اليت كانت موضع ترحيب، مع العلم 
ان جلنة الصداقة مع لبنان يف الربملان االوروبي سرتفع عريضة 

نيابية يف هذا الشأن اىل املفوضية االوروبية.
وتناول الرئيس بري مع نظريه البلجيكي يف االجتماع الذي عقداه 
ظهر امس االول يف مبنى اجمللس االوضاع يف لبنان واملنطقة. 

وجدد الرئيس بري التأكيد على »احلل السياسي يف سوريا«.
وحتدث الرئيسان بري وبراك اىل الصحافيني بعد مائدة الغداء اليت 
اقامها رئيس جملس النواب البلجيكي على شرفه والوفد املرافق.

وقال الرئيس بري يف لقاء مع اجلالية البنانية ان احلوار الوطين 
بني كافة املكونات الوطنية وممثليها مستمر وهو يشكل ضمانة 
وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات وانه وطن نهائي جلميع ابنائه 
الذي شكل مصدرا للسلطات فيما  اللبناني  النيابي  وان اجمللس 
بعد احلرب االهلية اليت »تنذكر وما تنعاد« سيكون بالتأكيد املرجع 
الصاحل إلعادة انتاج الدولة وادوارها انطالقا من انتخابات الرئاسة 
الباب  فتح  يتضمن  مبا  التشريعية  لالنتخابات  قانون  واصدار 
ملشاركة املرأة ضمن كوتا معينة والشباب واالغرتاب. )التفاصيل 

الكاملة ص 2( 

فرنسا توفد مسؤوال...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

باعتباره مل يعد مفيدًا، كما قالت مصادر »املستقبل« يف وقت 
ُذكر ان مسؤواًل فرنسيًا سيزور الرياض األسبوع املقبل للبحث يف 

الغاء اهلبة اىل لبنان.
قبل  الوزراء  جمللس  عادية  جلسة  مستهل  يف  سالم  دعا  وفيما 
على  شدد  الذي  احلكومي  البيان  مراعاة  إىل  الوزراء  أمس،  ظهر 
وجهة  لديه  وزير  من  كان  إذا  أنه  واعترب  العربي،  اإلمجاع  التزام 
نظر معينة يف شأن األزمة مع اململكة العربية السعودية فإنه ال 
ميثلنا، جاء طلب »املستقبل« تأجيل جلسة احلوار مع »حزب اهلل«، 
على نص  أدخلت  اليت  التعديالت  من  قيادته  استياء  خلفية  على 
البيان احلكومي بناء إلصرار وزيري احلزب، واليت ال تتيح معاجلة 
اجلامعة  إدانة  حيال  احلكومة  موقف  وتصحيح  الرياض،  مع  األزمة 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي االعتداء على سفارة السعودية 
يف طهران وقنصليتها يف مشهد. وأوضح مصدر يف »املستقبل« 

أن قيادته »لن تصادق« على بيان احلكومة.
وكان وزير الداخلية نهاد املشنوق العضو يف وفد »املستقبل« إىل 
احلوار، اقرتح تعليقه إىل حني توضيح املوقف بعد عودة الرئيس 
بري من اخلارج، والذي أوفد معاونه وزير املال علي حسن خليل 
للقاء احلريري واإلصرار عليه عقد اجتماع خمتصر ولو للحفاظ على 

الشكل فوافق. وقال املشنوق إنه مل يكن ممكنًا أن يستمر احلوار 
يف ظل هذه األجواء »والبلد على حافة اهلاوية وعروبة لبنان كلفت 
مئيت ألف قتيل وال جيوز التنكر هلا ولإلمجاع العربي بالتضامن مع 

السعودية«.
وشدد بري من بروكسيل على أن »احلوار الوطين مستمر ويشكل 
ضمانة وحدة لبنان، وأنه وطن نهائي جلميع أبنائه، واحلوار الثنائي 
سقف  خفض  من  متكن  اهلل«  »حزب  و  املستقبل«  »تيار  بني 
التوترات«. واعترب »أن مفتاح احلل يف املنطقة احلوار السعودي- 

اإليراني الذي ال بد منه«.
أن  »حزب اهلل«، فأعلن  وجدد احلريري أمس االول، هجومه على 
اإلجراءات اليت اختذتها السعودية مردها »االعرتافات واألدلة حول 
ما يقوم به »حزب اهلل«، سواء يف اململكة أو اليمن أو البحرين أو 
سورية أو الكويت وغريها، فاحلزب اليوم »فاتح على حسابو« يف 
كل الدول العربية«. وإذ اعترب أن »ما يقوم به احلزب من تدخالت 
ومرفوض،  جنوني  أمر  عربية  دولة  من  أكثر  يف  وأمنية  عسكرية 
ألنه يعرض لبنان ألخطار، دعاه »للعودة إىل لبنان، ألن ما يقوم 
به هو عمل إرهابي وإجرامي حبق اآلخرين«. وقال أثناء استقباله 
وفدًا من العشائر، إن »اململكة مل تبادر أو تطلب من أي جمموعة 
بأعمال غري قانونية  والقيام  التسّلح  أو من غريكم  أو فرد منكم 

ضّد اآلخرين«.
األوسط  الشرق  مدير  أن  فرنسي،  من مصدر  علم  باريس،  ويف 
بونافون  جريوم  السفري  الفرنسية  اخلارجية  يف  أفريقيا  ومشال 
اهلبة  إيقاف  موضوع  ويثري  املقبل  األسبوع  السعودية  سيزور 
واخلليجية  السعودية  العالقات  وتأزم  اللبناني  للجيش  السعودية 

مع لبنان.
وتعترب باريس أن األزمة »بداية لزعزعة الوضع يف لبنان، وأن إجياد 
حل للفراغ يف املؤسسات أصبح ملحًا جدًا وال ميكن البلد أن يستمر 
بالتزييف والدول األخرى مل تعد تثق به، وهذا مقلق جدًا للذين 
حيبون لبنان، ألن الوضع خطري«. وقال املصدر إن باريس »أطلقت 
املستقلة  القوى  يد  تعزز  كي  السعودية  مع  اجليش  هبة  مشروع 
والشرعية يف وجه »حزب اهلل« والنظام السوري، لكن جيب أيضًا 
على اجليش واحلكومة أن يعطوا الرسالة نفسها ولسوء احلظ فإن 
تصرحيات قائد اجليش العماد جان قهوجي وإخراج ميشال مساحة 
من السجن مل تساعد«. وأشار املصدر إىل أن باريس ستتمنى على 
السعوديني أن يستمروا يف مساعدة لبنان وستبحث معهم كيف 

ميكن أن تتحرك يف هذا االجتاه.
إىل ذلك يزور باريس األسبوع املقبل مساعد وزير اخلارجية اإليراني 

املسؤول عن امللف اللبناني حسني أمري عبد اللهيان.

»االصالحيون« يرجحون فوزهم...

تتمة املنشور على الصفحة االول

مقيمي أن الناخبني 54.9 مليون شخص، مشريًا إىل ترّشح 4844 
شخصًا لالنتخابات النيابية )290 مقعدًا(، يف مقابل 159 النتخابات 
جملس اخلرباء )88 مقعدًا(. وذكر أن انتخابات اجمللس ستكون يف 
مرحلة واحدة، اذ سيستند فوز املرشح إىل قاعدة الغالبية النسبية، 
فيما الفوز يف االنتخابات النيابية حيتاج إىل نيل 25 يف املئة من 

األصوات، وإال خيوض املرشحون دورة ثانية بعد شهر تقريبًا.
املعارض  الزعيم  رغبة  تنفيذ  »ستسّهل«  اللجنة  أن  مقيمي  وأكد 
مهدي كروبي، اخلاضع إلقامة جربية منذ العام 2011، بالتصويت 

بعدما طلب إرسال صندوق اقرتاع إىل منزله.
وشدد وزير الداخلية عبدالرضا رمحاني فضلي على أن السلطات 
يف  للمشاركة  خارجها،  من  طهران  إىل  منظمًا«  »دخواًل  ستمنع 
ناخبني  جلب  إىل  أوساط  بسعي  أفادت  معلومات  بعد  االقرتاع، 
إىل العاصمة، لدعم املرشحني األصوليني أمحد جنيت وحممد تقي 
وكان  اخلرباء.  جملس  انتخابات  يف  يزدي  وحممد  يزدي  مصباح 
مواطنون دعوا إىل االمتناع عن التصويت هلؤالء، واالقرتاع ملصلحة 
قائمة يدعمها اإلصالحيون وتضّم روحاني ورئيس جملس تشخيص 
حممود  االستخبارات  ووزير  رفسنجاني  هامشي  النظام  مصلحة 

علوي.
وفّند وزير الداخلية اتهامات بتلقي قائمة انتخابية دعمًا من لندن، 
لكن رجل الدين املتشدد أمحد خامتي اعترب أن »أمريكا وبريطانيا 
دخلتا املعركة وأعّدتا لوائح ملرشحني«، منّبهًا إىل أن »االستكبار 
على  الناخبني  وحض  اخلرباء«.  جملس  يف  التغلغل  إىل  يسعى 

»انتخاب َمن هم أكثر التفافًا حول والية الفقيه«.
وتعهد إسحق جهانكريي، النائب األول للرئيس اإليراني، تنظيم 
»فيلق  قائد  أعلن  فيما  وقانونية«،  ونزيهة  الئقة  »انتخابات 
القدس« التابع لـ«احلرس الثوري« اجلنرال قاسم سليماني دعمه 
رئيس الربملان علي الرجياني املتحالف مع اإلصالحيني، بعد خالٍف 

مع األصوليني بسبب االتفاق النووي.
القيادي اإلصالحي حممد رضا عارف الذي يرأس الالئحة االئتالفية 
بني اإلصالحيني وأنصار روحاني يف االنتخابات النيابية يف طهران، 
اعترب احلديث عن دعم بريطاني »طبيعيًا خالل االنتخابات«. وقال 
لوكالة »رويرتز«: »نعتقد بأننا سنفوز، ولكن إذا مل حنصل على 
الغالبية، سنشّكل حتالفًا للضغط من أجل حتقيق إصالحاتنا وخططنا 
يف  الغالبية  األصوليون  أو  املتطرفون  ينال  أال  نتوّقع  للتطوير. 
الربملان، وأن يتغرّي اجلّو العام فيه. هذا أملنا، لكنه أيضًا حتليل 

يستند إىل واقع«.

تتـمات
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جــمال

مع التقدم يف العمر، تبدأ التجاعيد بالظهور على العنق ويصبح 
فّعال،  قناع  بتجربة  ننصحك  املشكلة،  هذه  وملعاجلة  مرتهاًل. 

مؤلف من مجيع املكونات الطبيعية ومن بينها الربتقال.

إذ حيتوي الربتقال الغين بالفيتامينات على مضادات األكسدة 
والتهابات  واإلنفلونزا  كالسرطان  عدة  أمراض  من  تقي  اليت 

املفاصل وتقّرحات املعدة.

القلب،  صحة  على  حيافظ  أنه  العلمية  الدراسات  أثبتت  وقد 
به  وينصح  الغذائية  األلياف  على  الحتوائه  الدموية  واألوعية 
للتخلص من الدهون والسموم املرتاكمة يف اجلسم، وللمصابني 

حبصوات الكلى.  

على  للقضاء  فّعال  فهو  والبشرة،  للشعر  جدًا  مفيد  أنه  كما 
القشرة وتقّصف الشعر، باإلضافة إىل أنه يساعد البشرة على 
استعادة الكوالجني، ويقوم بتفتح لونها وترطيبها ويشد اجللد 
ويزيل التجاعيد ويضفي النضارة واحليوية على الوجه والعنق. 

لعنق  الفّعال  القناع  هذا  الفيديو  هذا  خالل  من  اكتشفي  لذا 
مشدود وخاٍل من التجاعيد. 

لعنق خاٍل من التجاعيد، ما سر 
الربتقال؟

عززي جاذبية شعرك األجعد وال تهمليه فينعكس ذلك على 
إطاللتك، وجتنيب كّل ما قد يؤثر سلبًا يف صّحته وتألقه من 
عوامل بيئية ضارة أو عادات سيئة. فالشعر األجعد يصبح 
وأدوات  البيئية  للعوامل  املفرط  تعرضه  عند  جدًا  حساسًا 
يومية.  عناية  اجلافة  طبيعته  تتطلب  كما  الشعر،  تصفيف 
وملساعدتك يف العناية بشعرك األجعد، إليك هذه اخلطوات 
اليت تساعدك يف احملافظة على متوجات جذابة خلصالته على 

مدار األسبوع.

- ختّلي عن الشامبو التقليدي الذي حيتوي على مواد رغوية 
وتسبب  الطبيعية  رطوبته  الشعر  تسلب  وكربيتات  كاشطة 
هشاشته وتطايره، وابدليها مبستحضرات خالية من كّل ما 
يضّر به، منقية وغنية مبواد تنظف فروة الرأس وتزيل األوساخ 

والرتاكمات عنها وتعيد إىل شعرك حيويته ومرونته.
اخرتنا لك:

Schwarzkopf Professional BC Smooth Shine-Shampoo -
 Wella System Professional Smoothen Conditioner -

يكون  عندما  خصوصًا  بالفرشاة،  شعرك  متشيط  تفادي   -
وتطايره.  لتكّسره  وجتنبًا  ليونته  على  حفاظًا  وذلك  مبلاًل، 
استعيين بأصابعك لفك تشابك شعرك خالل االستحمام، أو 
استخدمي مشطًا متباعد األسنان لتمشيطه بينما يكون منقوعًا 

بامللطف.

- تفادي ملس خصالت شعرك املتماوجة إذا أردت احملافظة 
التفافها  تفسدي  لئال  تلقائيًا  واتركيها جتف  تألقها،  على 
فإذا كان  نوعية شعرك،  معرفة  عليك  بتطايرها.  وتتسبيب 
مستحضر  من  القليل  تضعي  بأن  ننصحك  التجّعد،  شديد 
تلقائيًا.  لتجف  اتركيها  ثم  على خصالته  اخلاص  التصفيف 
أما إذا كان شعرك متمّوجًا، فأضيفي إليه القليل من كريم 
التصفيف اخلاص بالشعر األجعد بينما يكون مبلاًل وامجعيه 
على شكل كعكة واتركيه حتى جيف تلقائيًا لتفادي تطايره 

ومنحه حجمًا جذابًا ومتوجات فاتنة.
اخرتنا لك:

 Kérastase Nutritive Oléo-Curl Crème d'Huile Souplesse -
Et Definition

Goldwell Curl Love Curl Cream -

- مهما كان املستحضر الذي اخرتته للعناية بشعرك، سواء 
لتنظيفه أو تصفيفه، يستحسن أن تكون هذه املستحضرات 
غنية بالزيوت الطبيعية املغذية واملرطبة للمحافظة على مرونة 
القليل منها على شعرك الرطب  خصالته وحيويتها. ضعي 

بعد جتففيه باملنشفة بلطف وليس بالفرك لئال يتطاير.
اخرتنا لك: 

Pantene Pro-V Curls Anti-Frizz Crème -
 Herbal Essences Totally Twisted Curl Silkening  -

Detangler

- اياك واقتناء مستحضرات تصفيف الشعر الغنية بالسيليكون 
واليت متنع وصول الرطوبة إىل بنية الشعر وتضره على املدى 

البعيد... ابدليها مبستحضرات مرطبة وزيوت طبيعية.
اخرتنا لك:

Dove Pure Care Dry Oil For Hair -
Silky Blow-Out Elixir 1-In-10 Amla Legend -

أن  فرغم  تلوينه.  عند  بلطف  األجعد  شعرك  مع  تعاملي   -
طبيعة  لكن  طّلتك،  سحر  ويعزز  جذابًا  ُبعدًا  مينحه  التلوين 
شعرك اجلافة تتأذى كثريًا مبواد التلوين اجملففة كاملبّيض 
األمونيا  من  اخلالية  الصبغات  اختاري  الكيماويه.  واملواد 
التلوين  بعد  به  للعناية  واختاري  شعرك،  تبييض  وجتنيب 
مستحضرات خاّصة لطيفة حتفظ رطوبته وتعيد التوازن إىل 

فروة الرأس.
اخرتنا لك:

Garnier Olia No Ammonia Hair Color -

اكتشفي أسرار »خاطف احلواس« 
الذي مّت منع دخوله املطاعم!
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Clairol Natural Instincts Ammonia-Free Hair Color -

بتحديد  األجدر  فهو  بارعًا،  حاّلقًا  شعرك  لقّص  اختاري   -
القّصة اليت تناسب نوعية شعرك. يستحسن اعتماد قّصة 
التدرجات اليت تعزز جاذبية خصالت الشعر األجعد مع جتنب 
استعمال أدوات القّص احلادة اليت تسبب تكّسر الشعر متامًا 

كفرشاة الشعر.

ذيل  تسرحية  اعتماد  عند  املطاطية  الشعر  ربطات  - جتنيب 
احلصان ألنها تضر بشعرك الرقيق. ابدليها بربطات الشعر 

املصنوعة من القماش وال تشّدي شعرك كثريا.

وجذابة  متموجة  خبصالت  االستيقاظ  تريدين  كنت  إذا   -
صباحًا، اقتين غطاء لوسادتك مصنوعًا من احلرير أو الساتان 
الشعر  يعلق  الذي  القطين  من  بداًل  اخلصالت،  عليه  تنزلق 

عليه عند تقلبك.  

خطوات لتحافظي على تألق شعرك األجعد

»لست فتاة تقليدية، بل أنا سم األنوثة املتمردة«...

أكثر من كونه عطرًا عاديًا Poison عطر

إنه قصة Dior لعطر األنوثة املتألقة دومًا   

إنه عبري اسطوري يضفي جو ثوري وجريء

إنه عطر جذاب بلمسة فاتنة

عطر خالب حيمل نداء قوي جدًا للحواس، بأنه العطر جيمع بني 
األنوثة الساحرة واألنوثة املقلقة على السواء.

وألنه عطر خاطف للحواس، وكل من يستنشقه سيرتك كل شيء 
ألجل هذا العطر، لذا ُكتب على الفتات مطاعم مدينة نيويورك 

  Poison »ال نسمح بالتدخني، ال نسمح بوضع عطر « ...

عطر  األسطوري يف شكل   Dior عطر  ابتكار  إعادة  مت  واليوم 
رائع وجديد.

 Poison ويطل علينا اليوم عطر جديد للفتاة املتمردة، إنه عطر
.Girl

إنها فتاة مستفزة، وتقول للجميع بلهجة مرتفعة وواضحة »أنا 
سامة!«

إنها فتاة حتب االنطالق، ويتبعها عطرها حنو أصوات الطبول 
الربية.

أصوات خفقان قلبها حتدث ضجة يف املكان.

إن هذا العطر هو اإلصدار 2,0 وهو رمز الفتاة القوية اليت ال 
تهاب أي شيء.

إنها فتاة ساحرة بطبيعتها البسيطة.

تتميز باملرح ولكنها أقوى من أي وقت مضى.

ارتداء احلذاء ذو الكعب  مقومات األنوثة الطاغية تنحصر يف: 
املاكياج وفلج األسنان ولكن قبضتها مرفوعة  العالي ووضع 

لألعلى دائما.

إنها فتاة بعطر مميز مثلها.

مفعمة باحلياة واجلرأة: ساحرة وفاتنة وواثقة من ذاتها.

أية  الفتاة املعاصرة حيقق هلا رغباتها اخلاصة بدون  إن عطر 
قيود.

فهي ليست حباجة إىل نيل حريتها، ألنها ببساطة ُولدت حرة.
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مـطبخ

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 

يعّد السليق طبقًا ممّيزًا يفّضله الكثريون، وهو 
من أشهر األطباق يف مناطق احلجاز والطائف

املقادير :
  الدجاج: دجاجة )مقّطعة إىل أربع قطع(

    األرز األمريكي: كوبان )ذو احلّبة الطويلة(
إىل  ومقطع  احلجم،  )كبري  حبة   1 الليمون:      

أرباع(
    هيل: ملعقة صغرية )مطحون(

    هيل: 5 حبات
    مستكة: 6 فصوص
    ملح: ملعقة كبرية

    ورق غار: 3 ورقات
    القرفة: 2 عود )دارسني(

    رب الطماطم: ملعقتان كبريتان
    بهار مشكل: نصف ملعقة صغرية

    ملح: نصف ملعقة صغرية
    حليب: 3 اكواب
    السمنة: ملعقتان

طريقة التحضري
1. قومي بغسل األرز باملاء عّدة مّرات، وانقعيه 

باملاء الّدافئ ملّدة نصف ساعة على األقل.

أرباع، واغسليها  الّدجاجة إىل  2. قومي بتقطيع 
جّيدًا باملاء، ثّم ضعيها يف وعاء وأضيفي إليها 
الليمون الّطازج، وملعقة من اخلّل واتركيها لعّدة 
دقائق قومي بسلق الّدجاجة جّيدًا من خالل وضعها 

على نار متوّسطة، واتركيها تغلي.

3. قومي بإزالة )الّزفر( اّلذي خيرج من الّدجاجة.
والبصل،  اهليل،  حّبات  بإضافة  قومي   .4
واملستكة، وامللح، وورق الغار، وعيدان القرفة 
هادئة  ناٍر  على  اتركيها  ثّم  الّدجاجة، ومن  على 

ملّدة سّتني دقيقًة إىل أن تنضج.

5. قومي بإخراج الّدجاجة من ماء الّسلق، واحتفظي 
مباء السلق جانبًا. قومي بتسخني الفرن عند درجة 

حرارة 350 ف )180س( .

6. قومي بإحضار صينيّة وضعي الّدجاجة عليها، 
وتّبليها  الّدجاجة،  على  البندورة  رّب  ووّزعي 
األسود  والفلفل  وامللح  املشّكلة  بالبهارات 
واهليل املطحون، وأدخليها إىل الفرن ملّدة ثلث 

ساعة إىل أن يصبح لونها ذهبّيًا.

لتحضري  احلجم  متوّسط  قدر  بإحضار  قومي   .7
مرقة  من  أكواب  ثالثة  إليه  وأضيفي  األرز، 

الّدجاج، وسّخنيه على ناٍر قوّية حّتى يغلي.

غسله  بعد  املنقوع  األرز  بإضافة  قومي   .8
وتصفيته من ماء الّنقع، واتركيه يغلي مع مرقة 
الّنار، واتركيه إىل أن  الّدجاج قلياًل، ثّم خّففي 
جيّف ويتشّرب األرز كّل املرقة، وعندها ستالحظني 

ظهور ثقوٍب أو فجواٍت على سطح األرز.

9. قومي بإضافة أكواب احلليب إىل األرز بعد أن 
يتشّرب مرقة الّدجاج، ثّم اتركيه ينضج على ناٍر 
ينهرس  حّتى  بشكٍل مستمر  الّتقليب  مع  هادئة 

األرز ويصبح لّينًا ويذوب مع احلليب.

على  ضعيه  ثّم  الّسمن،  بتسخني  قومي   .10
يتوّزع  كي  قّلبيه  ثّم  للسليق،  اخلارجي  الّسطح 

الّسمن مع األرز ويتجانس معه.

11. قومي بوضع الّسليق بعد أن ينضج يف طبٍق 
خاص بالّتقديم، وقّدميه مع الّدجاج احملّمر

السليق

للمطبخ الصيين مكانة متميزة بني مطابخ العامل، 
بسرعة  وأيضًا  مكوناته،  ببساطة  ميتاز  ألنه 
التحضري، وألنه يوم مميز، فقد اخرتنا لكم من 
وبازالء مقالة  مطبخ سيدتي طبق مجربي، وفطر 
على الطريقة الصينية، أعديه لوجبة غداء اليوم 

وبالصحة والعافية
املقادير :

    مرق دجاج: نصف كوب )قليل الصوديوم(
    صلصة الصويا: ملعقتان كبريتان )منخفضة 

الصوديوم(
    الزجنبيل: ملعقتان كبريتان )مبشور(

    دقيق الذرة: ملعقة صغرية
    الزيت النباتي: ملعقة كبرية

    الفطر: 200 غم )شرائح(
    البازيالء: 100 غرامًا

    اجلمربي: نصف كيلو )متوسط أو كبري احلجم 
مقشر ومعد(

    البصل األخضر: 2 عود )مقطع إىل شرائح 
رقيقة(

    ملح: حسب الرغبة
    فلفل أسود: حسب الرغبة

    األرز: حسب الرغبة )أو نودلز مع التقديم(

طريقة التحضري

1. يف وعاء صغري، اخلطي املرق وصلصة الصويا 
والزجنبيل ودقيق الذرة.

2. يسخن الزيت يف مقالة غري الصقة كبرية على 
نار متوسطة إىل عالية . يقلب الفطر، حتى يتبخر 
السائل أو حيمر الفطر من 10-6 دقائق. تتم إضافة 
البازالء. تقلب حتى تصبح طرية حوالي دقيقتني. 
وردي  يصبح  حيت  ويقلب  اجلمربي  يضاف  ثم 
اللون، من 3 إىل 5 دقائق. ثم تتم إضافة البصل 
األخضر ويقلب 30 ثانية. حيرك اخلليط ويصب 
يف مقالة. يقلب على النار حتى تصبح الصلصة 
مسيكة قلياًل، حلوالي دقيقة. يتبل بامللح والفلفل 

ويقدم مع األرز أو النودلز ملن يرغب.

مجربي، وفطر وبازالء مقالة 
على الطريقة الصينية

يقام مساء السبت الواقع يف 5 آذار عند 
الساعة السادسة، جناز األربعني عن روح 

الوالد الحنون ابن مجدليا البار

مرسال سركيس بعيني
 يف كنيسة سيدة لبنان ـ هاريس 

بارك.
40 Alice Street Harris Park 

NSW
الداعون:

ـ أرملته لور ديب بعيني 
ـ أوالده: شربل وعائلته، جوزاف 

وعائلته، نتالي وكلري.
ـ إخوته: أنطوان وعائلته، جورج 
وعائلته، جوزاف وعائلته، ميشال 

وعائلته، وشربل بعيني.
أبناء وبنات حميه: لودي بدوي 
وعائلتها، وعقل ديب وعائلته.

وعموم عائالت بعيني وديب وغنّوم 
ودريبي، وكافة أهالي مجدليا 

ورشدبني وحدشيت يف الوطن 
واملهجر.

رحمه اهلل ولكم من بعده طول البقاء.

أربعون الوالد احلنون املرحوم 
مرسال سركيس بعيين 

الوصفة الشهية واملقدمة من مطعم بريته بدبي 
الكاربونارا،  سباغييت  سيدتي،  ملطبخ  خصيصًا 
هذا  حضروا  املميزة،  اإليطالية  األكالت  حمليب 

الطبق اخلالب وشاركونا رأيكم به
املقادير :

    الزبدة: 40 غرامًا
    حلم احلبش املقدد: 100 غرامًا )مشرح(

    البيض: 1 حبة
    كرمية الطبخ: 60 ملليلرتًا
    جبنة بارميزان: 40 غرامًا

    معكرونة: 100 غرامًا )سباغييت(
    ملح: 2 غرام

    فلفل أسود: 4 غم
    زيت الزيتون: 10 ملليلرتات

طريقة التحضري

1. اطبخي السباغييت مباء مغلي ملدة 12 دقيقة حتى 
تصبح مناسبة )إل دينتيه(.

2. ضعي صفار البيضة، جبنة البارميزان، كريم 
الطبخ والفلفل األسود يف اخلالط و اتركيه.

3. ضعي الزبدة و 80 غرام من شرائح احلبش املقدد 
يف املقالة الساخنة واقليهم مع بعضهم حتى تصبح 

مقرمشة بعض الشيء.

4. أضيفي السباغييت املطبوخة إىل البيض املمزوج 
باخلالط.

5. اسكيب الزبدة واحلبش املقدد على السباغييت مع 
ميج البيض.

6. حركيه فورًا مبلعقة الطبخ.

7. تبليه بامللح و الفلفل.

8. قدميه يف وعاء املعكرونة.

9. أضيفي بعض الفلفل األسود الطازج.

10. اقلي ما تبقى باملقالة من حبش مقدد ليصبح 
ذهيب داكن اللون، استعمليه يف تزيني الطبق.

سباغييت الكاربونارا
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Malcolm Turnbull’s ascen-
dant Coalition government is 
moving closer to calling an 
early election, even as strate-
gists warn of a backlash from 
voters that could cost it 10 or 
more seats.
Several senior Coalition fig-
ures acknowledged that an 
atmospheric change had oc-
curred in politics making a 
snap poll more likely 
The negative voter reaction 
is considered “containable” 
and is being factored in to 
considerations, with private 
polling suggesting voters will 
stick with Mr Turnbull, even if 
they mark the Coalition down 
for backing away from now-
unaffordable promises of 
significant tax cuts and fast 
budget repair.
Fairfax Media has spoken to 
senior ministers and party 
strategists who all confirmed 
an early poll and a double dis-
solution election, which must 
be called no later than May 
11 and held no later than July 
16, was increasingly likely.
On Friday, Mr Turnbull left 
open the option if the gov-
ernment’s plans to restore 
the Australian Building and 
Construction Commission is 
blocked again by the Senate.
“As to the question about 
a double dissolution under 
section 57 of Constitution, 
that is obviously available in 
circumstances where bills 
have been rejected within the 
appropriate time period ... it is 
an option available to govern-
ment in those circumstances, 
but at the moment your ques-
tion is a hypothetical one,” he 
said.
People close to the Prime 
Minister said Mr Turnbull’s 
thinking was “evolving” on 
the issue and that he was 
“seeking all opinions and 
listening to people carefully” 
before making a decision.
“Prime ministers call an elec-
tion when they think they can 
win,” the source said.
Another well-placed source 
said an early poll was a “live 
option, more so than a month 
ago”, while a third said dis-
cussions were “moving”, and 
that “ the prospect that they 
may make that decision has 
increased”.
“We can’t get clear air to talk 
about economic issues. La-
bor is throwing out ideas and 
policies that are underdone, 

Turnbull government expects to lose 10 seats as snap early election talk increases
the discussion is not produc-
tive, so why not short-circuit 
it and then get going again?”
Earlier on Friday, Innova-
tion Minister Christopher 
Pyne told the Nine Network’s 
breakfast television audience 
that an early poll was “a live 
option”, citing blocked union 
corruption legislation as a 
likely justification.
“There is not only issues 
around savings measures 
[stuck in the Senate], there is 
the Australian Building and 
Construction Commission,” 
he said. 
Opposition Leader Bill Short-
en said on Friday that the op-
position was “not afraid of 
an election but the Liberals 
are afraid of the budget. They 
need to tell us what their eco-
nomic plans are.”
The Coalition’s Registered 
Organisations Bill, which is 
designed to improve union 
governance, is already a 
double dissolution trigger for 
the government and a sec-
ond bill, designed to restore 
the ABCC, is also likely to be 
rejected by the Senate again 
and become a trigger.
Several senior Coalition fig-
ures acknowledged that an 
“atmospheric” change had 
occurred in politics, making a 
snap poll more likely.
A well-placed source de-
scribed the prospect of seat 
losses as “inevitable” but not, 
in of itself, a sufficient deter-
rent against going early.
“Soldiers die in wars, mate; 
generals accept that,” the 
source quipped.
Strategists remain confident 
of victory, given the gov-
ernment holds 90 seats to 
Labor’s 55 in the House of 
Representatives. But with 
its current lead in the polls, 
and the Prime Minister’s high 
personal standing on a head-
to-head comparison with Mr 
Shorten’s, hardheads also 
acknowledge that a repeat of 
former prime minister Tony 
Abbott’s landslide win in 
2013 was out of reach.
A senior source within the 
Coalition has revealed to Fair-
fax Media that losing seats 
is regarded as inevitable in 
light of Labor’s stronger than 
expected performance, the 
“high water mark” of 2013, a 
softer than hoped for econo-
my, and the absence of room 
in a cash-strapped budget to 

Saturday 27 February 2016  2016 شـباط   27 السبت 

THE honeymoon with 
Australia is officially over 
for Prime Minister Mal-
colm Turnbull.
A Newspoll published in 
The Australian newspaper 
today has revealed a dra-
matic fall in support for 
the Coalition, catapulting 
Labor into a neck-and-
neck race as the country 
heads to an election.
Just as troubling for the 
Turnbull government is 
the poll also showing 
significant support in the 
community for Labor’s 
policy to crack down 
on negative gearing tax 
breaks for wealthy inves-
tors.
In the wake of a string of 
ministerial scandals and 
no clear sign yet of its 
economic policy agenda, 
primary vote support for 
the Coalition has fallen 
three points to 43 per 
cent in just three weeks.
The two-party preferred 
vote is now level at 50-
50 according to The Aus-
tralian’s Newspoll, with 
an election campaign 
likely within the next six 
months.
Labor’s primary vote rose 
one point to 35 per cent 
while the Greens lifted 
from 11 per cent to 12 per 
cent.
The poll is bound to send 
shock waves through the 
¬Liberal’s party room, 
which voted to roll Tony 
Abbott last September in 
favour of Mr Turnbull’s 
apparent appeal to vot-
ers.
Mr Turnbull’s own per-
sonal approval ratings 
also took a hit, sliding 
from 59 per cent to 55 per 
cent as the better PM.
Mr Turnbull still holds a 

commanding lead over 
his Labor rival Bill Short-
en, whose numbers rose 
slightly from 20 per cent 
to 21 per cent. With the 
government flounder-
ing to articulate a tax or 
economic policy agenda, 
voters appear to have 
marked up Labor.
Almost half of all vot-
ers, 47 per cent, agreed 
with Labor’s promise to 
limit negative gearing tax 
breaks to new housing 
investments from 2017 
and drop capital gains 
discount from 50 cent to 
25 per cent.
Less than a third, 31 per 
cent, disagreed with the 
policy.
The results are likely to 
throw cold water over 
Mr Turnbull’s scare cam-
paign against Mr Short-
en’s policy with claims 
it was “dangerous” and 
would cut house prices.
Mr Turnbull and his Trea-
surer Scott Morrison have 
yet to reveal whether they 
will include caps to nega-
tive gearing as part of its 
savings agenda.
The two-party preferred 
vote is the worst for Mr 
Turnbull since October 
last year when the polls 
were neck and neck 
shortly after he took the 
leadership.
By November Mr Turnbull 
had managed to lift the 
two-party vote to 53 to 47 
in favour of the Coalition 
— back to the numbers 
Mr Abbott delivered to win 
the election. It had stayed 
at this level until now.
The poll numbers will 
give further ammunition 
to conservative MPs still 
seething over the removal 
of Mr Abbott.

Newspoll: Dramatic fall in Coalition support, Mal-
colm Turnbull’s rapid fall from poll favouritedeliver pre-election spend-

ing.
Liberal and Nationals strat-
egists are also growing in-
creasingly conscious of 
Labor’s slow but steady 
recovery to be now within 
four points of the Coalition 
according to last weekend’s 
Fairfax-Ipsos poll.
For their part, Labor strate-
gists believe the opposition’s 
improvement has been driv-
en by a combination of fac-
tors ranging from sluggish 
economic growth and disap-
pointment at Mr Turnbull’s 
dithering over tax reform, 
through to the opposition’s 
willingness to get out in front 
with “substantial” policies in 
areas of taxation, education, 
and health.
A sober assessment of the 
Coalition’s prospects has it 
losing as many as four seats 
in Queensland where the 
“high water mark” reference 
was particularly applied. Co-
alition strategists believe 
seats that could fall in north-
ern Queensland include Cap-
ricornia (0.8 per cent), Her-
bert (6.2 per cent) and even 
Dawson (7.6 per cent).
In the state’s urbanised south-
east corner, seats such as 
Petrie (0.5 per cent) and Bon-
ner (3.7 per cent) are prime 
candidates to change hands.
Labor has a clear strategy to 
target 11 seats in the Sun-
shine State and believes the 
Prime Minister has a “Queen-
sland problem”.
In New South Wales, the ALP 
is eyeing Dobell (0.3 per cent), 
Paterson (1.3 per cent) and 
Barton (5.4 per cent), which 
are all held by Liberals but 
have become notionally Labor 
seats following a redistribu-
tion of electoral boundaries.
Despite its small scale, Tas-
mania could offer Labor 
hopes of up to three seats in 
Bass (4 per cent), Braddon 
(2.6 per cent) and Lyons (1.2 
per cent).
South Australian voters are 
expected to deliver Hind-
marsh (1.9 per cent) back to 
Labor and Western Australia 
could see two more in Cowan 
(4 per cent) and Hasluck (5.9 
per cent), with the newly cre-
ated seat of Burt regarded as 
notionally Labor.
In the top end, the Coalition 
considers Solomon (1.4 per 
cent) vulnerable, with one 

senior source describing the 
outcome there as “anyone’s 
guess”.
And, while the Coalition’s 
standing in Victoria has im-
proved markedly since Mr 
Abbott was dumped as prime 
minister, Coalition strategists 
are pessimistic about the 
prospect of picking up Labor 
marginals including McEwen 
(0.2 per cent) and Bendigo 
(1.3 per cent).
One Coalition strategist said 
that the government’s elec-
tion agenda - which would 
emphasise sound, frugal 
economic management and 
the need to reform workplace 
laws - was taking shape be-
hind the scenes and was 
more advanced than nervous 
backbenchers may realise.
“ People have to hold their 
nerve and wait for the poli-
cies to be announced,” the 
MP said.
A number of pre-selections 
are still be resolved across 
the country, including in 
key Liberal-held seats such 
as Mackellar in Sydney and 
Goldstein in Melbourne, but 
will be sorted in the next 
month or so.
At the same time, a deal on 
Senate voting reform be-
tween the government and 
the Greens, designed to re-
duce the “gaming” of prefer-
ences by micro parties and 
so to reduce the number of 
crossbenchers, is reportedly 
close.
Earlier this month, Mr Turn-
bull told the Coalition party 
room that an election in the 
second half of the year, be-
tween August and October 
was the most likely option 
but that a double dissolution 
remained a “live option”.
Similarly, former deputy 
prime minister Warren Truss 
recently told a function that a 
double dissolution was need-
ed to “sort out” the Senate.
The latest the government 
can call a double dissolution 
election is May 11, the day 
after the budget is handed 
down and it is not possible 
for polling day to be any later 
than July 16. The earliest a 
normal half-Senate election 
can be held is August 6.
Preparations to establish 
election campaign headquar-
ters in Melbourne are already 
in full swing for both major 
parties.

Prime Minister Malcolm Turnbull / 
Picture: Getty ImagesSource:Getty 
Images

Opposition Leader Bill Shorten / Pic-
ture: Calum RobertsonSource:News 
Corp Australia
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Malcolm Turnbull has 
moved to end a messy 24 
hours of self-imposed pol-
icy confusion around cap-
ital gains tax by putting 
an increase of some kind 
firmly back on the agenda, 
while also slamming La-
bor for its economy-de-
stroying tax policies.
But his attempts to re-
sume control of a debate 
surrendered to the oppo-
sition, have caused fur-
ther problems, including 
unflattering comparisons 
with the unpopular Tony 
Abbott, and new fears that 
the government plans to 
crimp CGT discounts for 
superannuation funds 
rather than for individu-
als.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull and Treasurer 
Scott Morrison during 
question time at Parlia-
ment House.
In a second consecutive 
day marked by bruising 
parliamentary exchanges 
over tax policy, the Prime 
Minister attempted to 
turn the tables on the op-
position by dramatically 
ratcheting up his rhetoric 
against its negative gear-
ing and capital gains tax 
proposals.
In scenes reminiscent of 
the combative Mr Abbott>s 
searing scare campaign 
against the carbon tax, a 
visibly strained Mr Turn-
bull unloaded sarcasti-
cally, describing Labor>s 
election pitch to voters as 
«a hard slog», which es-
sentially amounted to the 

Tax fiasco: PM revives crimping tax breaks on 
capital gains discounts for super funds

message «vote Labor and 
be poorer».
Labor plans to restrict 
negative gearing to new 
houses from July 2017, 
coupled with a halving of 
the 50 per cent discount 
on capital gains tax.
Mr Turnbull said that pol-
icy would «smash» confi-
dence, represent a «kick in 
the guts» for homeowners, 
and constitute a «wrecking 
ball» for an already vulner-
able property market.
With Liberals struggling 
to explain an ongoing pol-
icy vacuum over tax and 
growing increasingly skit-
tish over Labor>s revival 
in opinion polls, the signs 
of strain in Parliament 
were evident.
Responding to an interjec-
tion from Labor>s deputy 
leader Tanya Plibersek, Mr 
Turnbull said «she wants 
to crash housing prices».
«By their measure, a wreck-
ing ball swung into an al-
ready vulnerable property 
market, they believe they 
will knock down property 
prices and they will make 
it easier for people to buy 
homes,» he said.
And he even warned that 
ordinary Australians 
would find that their di-
minished housing values 
would reduce their ability 
to borrow and even to take 
holidays.
«It means, naturally, that 
they are less likely to be 
able to take a holiday or to 
invest,» he said of the re-
sults of lower values.
«When they think about 

Prime Minister Malcolm Turnbull and Treasurer Scott Morrison during question time 
at Parliament House. Photo: Andrew Meares

starting a business and 
getting a loan secured on 
their house to start that 
business, they are wor-
ried.
«What happens if that 
house decline continues? 
What happens if that eq-
uity value, the difference 
between the value of the 
home and the loan, con-
tinues to shrink? This is 
a cause of legitimate con-
cern for every single con-
stituent.» 
But Mr Turnbull struggled 
to clarify his own answer 
to a question in the House 
of Representatives on 
Monday in which he said 
that his government had 
no thoughts  «whatso-
ever» to increase capital 
gains tax. Mr Turnbull said 
he had been referring, at 
the time, exclusively to 
Labor>s CGT increase for 
«individuals».
The stoush came amid an 
atmosphere in Canberra 
that is suddenly charged 
with pre-election specula-
tion after the government 
secured an upper house 
majority for its proposed 
Senate voting reforms  - 
seen as a prerequisite for 
a double dissolution elec-
tion tipped for July 2.
Government MPs conced-
ed their leader>s message 
had been «mangled» over 
tax reform and expressed 
concerns that the situa-
tion would not be resolved 
for some time.
A senior Cabinet source 
said the consideration of 
tax policies was under 
way, but described as 
«some way off» the finali-
sation of a policy. 
A leaked copy of the gov-
ernment internal talking 
points distributed to min-
isters on Tuesday, and 
reported by Fairfax Media, 
revealed why Mr Turnbull 
needed to backtrack on 
his previous claim that 
the CGT was not in the 
government>s thinking.
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Tax breaks on investment 
properties and superan-
nuation are costing the 
budget nearly $40 billion 
a year with almost none 
of the benefits going to 
the under 30s, who re-
main locked out of the 
game, according to new 
research.
The result has been de-
scribed 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 over-
whelmingly older, wealth-
ier people who access 
the breaks to buy and sell 
properties and to park in-
come at discounted tax 
rates.
The findings come as 
Labor pledges to intro-
duce new restrictions on 
the negative gearing of 
rental investments, limit-
ing the ability of landlords 
to write-off interest pay-
ments against income for 
new, rather than existing 
homes in future. It would 
be accompadings showed 
conclusively that keeping 
the current concession 
regime in place is neither 
in the national interest nor 
fair.
“In total, these conces-
sions 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 ap-
proximately 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.
Labor’s plan has been 
criticised by the Austra-
lian Council for Social Ser-
vice for being too timid. 
In its pre-budget submis-
sion released on Tuesday 
ACOSS suggests remov-
ing the negative gearing 
concession altogether.
It says deductions for 
expenses related to in-
vestments 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 con-
cessions for superannua-
tion contributions so that 
they phase out complete-
ly after $20,000 per an-
num. The 15 per cent tax 
rate on super fund earn-
ings 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 redirect-
ed to spending on health 
and aged care services.
The Private Health Insur-
ance Rebate would be 
abolished and half the 
saving of $3.4 billion redi-
rected to public hospitals, 
community based ser-
vices and preventive and 
dental health.
Private trusts would be 
taxed as companies, sav-
ing $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 Wednes-
day, in a keenly awaited 

Contrary to what he had 
told the Parliament, the 
speaking points distrib-
uted by Mr Turnbull>s 
own office, explained that 
CGT changes were in the 
frame.
«The government will not 
implement anything as 
rushed, distorting and 
potentially destructive as 
Labor>s anti-investment 
CGT plans,» the note 
states.
«There will be no change 
to the 50 per cent CGT 
discount for individuals.» 
«The government is still 
carefully considering 
some other changes.»
Pressed on those chang-
es, Mr Turnbull told Parlia-
ment that superannuation 
tax breaks were being ex-
amined.
The government is on the 
hunt for savings in tax 
expenditures after first 
considering then dumping 
the option of an increase 
in the goods and services 
tax.
It has also ruled out nega-
tive gearing along the lines 
proposed by Labor but 
may yet consider smaller 
changes at the higher end, 
to claw back some funds 
from what have been de-
scribed as the excesses 
of wealthy, negatively 
geared, multiple property 
owners.
In the Coalition>s party 
room, conservative MPs 
showed little regard for 
the government>s trou-
bles, lining up to complain 
about the «safe schools» 
program to help children 
with gender issues inte-
grate and avoid bullying.
Several MPs called for the 
$8 million program to be 
de-funded. 
In the meeting, South Aus-
tralian senator Cory Ber-
nardi complained it had 
been used to «indoctrinate 
children into a Marxist 
agenda of cultural relativ-
ism».
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AN EARLY election called 
by Malcolm Turnbull 
would make the Charge of 
the Light Brigade look like 
an outing with a five-star 
rating from occupational 
health and safety.
It could be an elegant di-
saster for the Coalition 
with Labor, the Greens 
and the Senate cross-
bench already loading 
cannons to fire into the 
Turnbull frontal offensive.
It might not be that Labor 
would win office, but cer-
tainly the Coalition would 
lose House of Represen-
tatives seats and pos-
sibly be worse off in the 
Senate.
Tote up the for-and-
against columns and there 
is only one strong reason 
for a June double dissolu-
tion election — the Prime 
Minister wants one.
He has faith voters “get 
it”. What they get is his 
view militant unions are 
imperilling growth and 
job creation in a major 
economic sector, and that 
a government enforcer is 
needed to tame them.

Voters might indeed. It 
could be harder to ex-
plain why the only answer 
to this is an early election 
with a half-Senate elec-
tion to follow within 20 
months and a scheduled 
general election within 
three years.
Malcolm Turnbull has a 
bigger problem than the 
usual politics. He has to 
deal with the cloud of dis-
appointed expectations 
enveloping the electorate 
after they had hopes for 
big changes after Tony 
Abbott was removed.
It is stunning to recall 
that just last November 
Mr Turnbull had a 60 per 
cent approval rating in 
Newspoll.
With that heftiness of 
authority he could have 
ordered all-nude sittings 
of Parliament had he 
wanted. It wouldn’t have 
happened but the idea 
wouldn’t have been auto-
matically rejected.
Anyone who has the con-
fidence of six in 10 voters 
has enormous scope to 
make change.

Malcolm Turnbull wants an early election, but would it spell disaster?

Four months later that rat-
ing is below 50 per cent 
and Mr Turnbull can’t 
even be sure some of his 
backbenchers will even 
turn up to Parliament at 
all, as they might be seek-
ing more appreciative au-
diences overseas.
The Turnbull advent has 
been a fizzer to many vot-
ers who expected more.
And some are deciding 
that Mr Turnbull has not 
made changes in his own 
stamp because he does 
not believe in anything 
substantive. He is at great 
risk of appearing to be a 
conviction-free leader.
The notion Mr Turnbull 
could just flick a switch 
and replace two years of 
Coalition policy while cre-
ating a new tax system 
was never reasonable.
But the new Prime Minis-
ter was expected to be a 
more coherent and effec-
tive and competent leader 
than he so far has ap-
peared to be.
The Prime Minister might 
want to fight a poll on ex-
cess trade union power in 

Turnbull shows his emotions as he listens to a speech during an ovarian cancer benefit 
breakfast at Parliament House in Canberra. Picture: AAP Image/Lukas CochSource:AAP

Voters who thought we could simply flick the switch from Tony Abbott to Malcolm Turn-
bull have been left disappointed. Picture: AAP Image/Mick TsikasSource:AAP

the building industry but 
others would prefer to talk 
about tax policy, penalty 
rates, household spend-
ing and employment.
And an early election 
would have to be fore-
shadowed soon, possibly 
before the government 
manages to sort out cur-
rent confusion over its 
tax policy.
Wednesday’s tangle came 
when Assistant Treasurer 
Kelly O’Dwyer said La-
bor’s negative gearing 
policy would make hous-
es more expensive. Yes-
terday the Prime Minister 
said it would put a wreck-
ing ball through prices.
Ms O’Dwyer was referring 
to new-house prices and 
Mr Turnbull to existing 
housing stock. But it took 
time to sort that out and 
the damage was done.
Mr Turnbull believes La-
bor and the Greens would 
be marked down by the 
electorate were they to 
prevent the Government 
passing legislation to re-
vive the Australian Build-
ing and Construction 

Prime Minister Malcolm Turnbull is facing attacks from all sides ahead of 
an election this year. Picture: Lukas Coch/AAP

Commission (ABCC), in 
the process providing a 
trigger for a Double Dis-
solution.
Labor won’t support it, 
and at least two cross 
bench senators angered 
by proposed changes to 
voting laws which would 
work against micro par-
ties have warned they 
would vote against the 
ABCC in retaliation. They 
support the legislation on 
its merits but their politi-
cal survival has emerged 
as the more pressing is-
sue for them.
Mr Turnbull is unlikely to 
get the luxury of setting 
the campaign agenda un-
challenged.
But it’s not just the usual 
foe arming up against 
him. Shock-jock HQ 2GB 
is making Treasurer Scott 

Morrison a target with 
broadcaster Alan Jones 
offering what he no doubt 
considered the ultimate 
insult.
“Scott Morrison, the 
Wayne Swan of the Lib-
eral Party,” Jones said 
today, referring to “this 
appalling decision, dis-
graceful decision” by the 
Treasurer to approve the 
sale to Chinese interests 
of a big Tasmanian dairy 
company.
And last night 2GB’s Ben 
Fordham accused Mr Mor-
rison of being sensitive 
and having a glass jaw 
after criticism of a speech 
he made last week.
That type of dismissive 
shock-jockery could 
make an election cam-
paign even more painful 
for the Prime Minister.

Kelly O’Dwyer and Malcolm Turnbull haven’t exactly been singing from the same hymn 
sheet. Picture Gary RamageSource:News Corp Australia

Queensland’s premier says 
claims her government en-
couraged doctors to keep 
baby Asha in a Brisbane 
hospital to prevent her 
return to Nauru are non-
sense.
Annastacia Palaszczuk’s 
comments were in re-
sponse to Opposition Lead-
er Lawrence Springborg, 
who questioned whether 
senior government min-
isters influenced doctors’ 
decisions.
“This (may) have gone be-
yond the role of a hospital 
and into the area of asylum-
seeker policy,” Mr Spring-
borg told News Corp.
But Ms Palaszczuk on 
Wednesday insisted doc-
tors made clinical deci-
sions based on the wellbe-
ing of patients and nothing 
more.
“It’s nonsense and, can I 
just say, this once again is 
muckraking by Lawrence 
Springborg,” she said on 
Wednesday.
“Doctors make clinical de-
cisions - ministers do not 
interfere in clinical deci-

sions of doctors.”
Baby Asha, who spent 
more than three weeks at 
Brisbane’s Lady Cilento 
Children’s Hospital, was 
released into community 
detention on Monday after 
doctors engaged in a 10-
day stand-off with the gov-
ernment.
They had refused to release 
the one-year-old, who suf-
fered hot water burns while 
on Nauru, until they could 
be assured she was going 
to an acceptable home en-
vironment.
Ms Palaszczuk’s rebuke 
of her state political rival 
comes after she and Im-
migration Minister Peter 
Dutton also engaged in a 
slanging match over the is-
sue.
The premier accused Mr 
Dutton of playing politics 
with people’s lives after he 
took shots at the state gov-
ernment’s support of hos-
pital medical staff and baby 
Asha’s family.
Originally published as Qld 
premier denies baby Asha 
influence

Qld premier denies baby Asha 
influence
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Experience a Divine Culture

A Grand Production Takes You On An Unforgettable Adventure

HOT LINE: 02 8988 5611

ALL-NEW 2016 SHOW 
WITH LIVE ORCHESTRA

TICKETS ON SALE NOW! GET THE BEST SEATS!

ShenYun.com
Presenter: Falun Dafa Association of Australia Inc

PERTH   30 Jan-6 Feb
The Regal Theatre
ticketek.com.au  1300 795 012

ADELAIDE  9 Feb 
Festival Theatre 
bass.net.au  13 12 46

BRISBANE 26-28 Feb 
Lyric Theatre
qpac.com.au  136 246

TOOWOOMBA 2 March
Empire Theatre 1300 655 299
empiretheatre.com.au

GOLD COAST  4-5 Mar
The Arts Centre Gold Coast
07 5588 4000

MELBOURNE 20-24 Feb 
State Theatre 1300 182 183
Ticketmaster.com.au

Sydney Lyric Theatre  8-13 Mar   Pirrama Road, Pyrmont NSW
Ticketmaster:  1300 795 267 | ticketmaster.com.au          Presenter Ticketing: (02) 8988 5611  |  Info@fdnsw.org  |  webticketcenter.com/sydney  (Eng/Ch) 

“I am completely 
enchanted.”

— HRH Princess Michael of Kent

“So inspiring. I think I may 
have found some ideas for the 
next Avatar movie.”

— Robert Stromberg, Academy Award–
winning production designer

“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

RALEIGH, N.C.—When 
jewelry business owner 
Yunee Boujida saw Shen 

Yun Performing Arts on Sunday 
a�ernoon, Jan. 24, it touched her 
to the core of her being.

“It made me cry … �e tenor 
makes me cry involuntarily,” said 
Ms. Boujida. “�e tears are com-
ing out without my will because 
when you hear something true, 
it just automatically—your body, 
your soul—it responds.”

She further explained what she 
meant by this concept of truth.

Going through life, there are 
things that are true and things 
that are not true, she said. “No 
one can tell you, only your own 

heart will tell you.”
�is spiritual response that 

Mrs. Boujida and many other 
theatergoers experience a�er 
watching Shen Yun could be ex-
plained by the fact that China’s 
ancient civilization was deeply 
spiritual.

But the 5,000-year-old tradi-
tional Chinese culture under the 
communist rule was driven to the 
brink of extinction. Shen Yun’s 
artists have made it their mis-
sion to revive it, says the program 
book.

Once known as the Celestial 
Empire, China’s glorious culture 
is said to have been brought down 
from the heavens.

�is feature did strike a chord 
with Mrs. Boujida, who, being 
originally from South Korea, said 
their people are very respectful 
to “everything—nature, people—
everything God created.”

She felt the spiritual principles 
she saw in the performance ap-
plied no matter one’s religious or 
cultural background. “God want-
ed us to do nothing but good be-
cause in the end, there’s another 
life, I believe.”

Peace, Tranquility, 
and Certainty

Two songs le� a deep impres-
sion on Mrs. Boujida: “Mission” 

sang by soprano Tianling Song 
and “Life is Fleeting” by tenor 
Tian Ge.

“You feel more like tranquil-
ity, and you feel peace that you 
are more certain [with what]  you 
have to do the rest of your life,” 
Mrs. Boujida said.

She said she will “make it 
peaceful with everyone. Live a 
peaceful life. Do good things. 
Make it harmony.”

She brought up the concept 
of yin and yang, saying there is a 
dark side but also a bright side to 
life.

“�ere’s dark side, bright side, 
so live positive. Live positive no 
matter what. Just be positive,” she 
said.

‘�is life is just a bus stop’

�e last scene of the perfor-
mance called “Hope for the Fu-
ture” had a strong e�ect on Mrs. 
Boujida.

According to the program 
book, “this story revisits an an-

cient belief—the idea that we all 
came from the heavens and that, 
by becoming good, we can one 
day �nd our way back home.”

“Oh that’s basically karma,” 
Mrs. Boujida said. “If you’re 
good, you will end up in a good 
place, but if you’re bad, there is a 
price to pay for it.”

“God gives you a choice: do 
good or do bad, so it’s your choice 
… you are free to choose,” she 
said.

Mr. Tony Boujida, Yunee’s 
husband, joined in praising the 
performance that he said showed 
him the art and beauty of the real 
China, di�erent from his impres-
sion from the limited exposure 
gleaned from the news.

Like Mrs. Boujida, he connect-
ed with the spirituality through 
his personal beliefs.

Mr. Boujida said that the per-
formance conveyed that living 
in this world is only a transition: 
“�is life is just a bus stop … ul-
timately there is another world 
waiting for the next life.”

Jewelry business owners 
Yunee and Tony Boujida

Jeweler: Shen Yun 
Shows Truth, Speaks to Soul

EPOCH TIMES
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News

Labor leader Bill Shorten exchanges words with 
Liberal Senator Cory Bernardi

LABOR leader Bill Shorten and outspoken Liberal senator Cory 
Bernardi have exchanged sharp words over a controversial tax-
payer-funded program which teaches students about gay and 
lesbian issues. 
Prime Minister Malcolm Turnbull has ordered a report on the 
operation of the Safe Schools program amid growing unrest 
from some of his backbenchers including Senator Bernardi.
As Mr Shorten was telling reporters about the “ridiculous” ob-
session the Liberal Party’s right wing had with the program, 
Senator Bernardi happened to walk past.
“That would be the chap,” the opposition leader said.
Senator Bernardi hit back, calling Mr Shorten a “fraud” and 
added: “At least I’m honest”.
Mr Shorten responded: “At least I’m not a homophobe either, 
mate”.
It comes after a Coaltion partyroom argument over the Safe 
Schools program earlier this week, in which Mr Barnardi is un-
derstood to have said the program was being used to “indoctri-
nate children into a Marxist agenda of cultural relativism”, The 
Advertiser reported.
Mr Bernardi was “hostile” towards the program during the 
partyroom stoush, during which Education Minister Simon Bir-
mingham defended it.
Senator Bernardi will table a 9500-signature petition calling for 
funding of the $8 million program to stopped when the contract 
to providit expires in March.
He says the program is “foisting a hypersexualised agenda” on 
young children.
“They’re intimidating children, they’re bullying children and 
they’re indoctrinating children into subscribing to a worldview 
that no 11 year old should be forced to do within our school 
system,” he said.
Prime Minister Malcolm Turnbull heard from both Senators, 
then asked Senator Birmingham to set up a review of the pro-
gram and report back to the Liberal party room.

Lambie challenges Labor to back mi-
nors
Labor should commit to preferencing minor parties over the 
Greens, says independent senator Jacqui Lambie.
A Turnbull government draft bill that would allow voters to cast 
preferences «above the line» on Senate ballot papers - effec-
tively killing off the chances of minor party candidates winning 
seats - is expected to pass parliament with the support of the 
Greens and despite Labor opposing it.
Senator Lambie said Labor should take a «principled stand» and 
preference parties such as her Jacqui Lambie Network ahead of 
the Greens at the next election.
Originally published as Lambie challenges Labor to back mi-
nors.

Qld premier denies baby Asha influ-
ence
Queensland’s premier says claims her government encouraged 
doctors to keep baby Asha in a Brisbane hospital to prevent her 
return to Nauru are nonsense.
Annastacia Palaszczuk’s comments were in response to Oppo-
sition Leader Lawrence Springborg, who questioned whether 
senior government ministers influenced doctors’ decisions.
«This (may) have gone beyond the role of a hospital and into the 
area of asylum-seeker policy,» Mr Springborg told News Corp.
But Ms Palaszczuk on Wednesday insisted doctors made clini-
cal decisions based on the wellbeing of patients and nothing 
more.

«It’s nonsense and, can I just say, this once again is muckrak-
ing by Lawrence Springborg,» she said on Wednesday.
«Doctors make clinical decisions - ministers do not interfere in 
clinical decisions of doctors.»
Baby Asha, who spent more than three weeks at Brisbane’s 
Lady Cilento Children’s Hospital, was released into community 
detention on Monday after doctors engaged in a 10-day stand-
off with the government.
They had refused to release the one-year-old, who suffered hot 
water burns while on Nauru, until they could be assured she 
was going to an acceptable home environment.
Ms Palaszczuk’s rebuke of her state political rival comes after 
she and Immigration Minister Peter Dutton also engaged in a 
slanging match over the issue.
The premier accused Mr Dutton of playing politics with people’s 
lives after he took shots at the state government’s support of 
hospital medical staff and baby Asha’s family.
Originally published as Qld premier denies baby Asha influ-
ence.

WA minister quizzed about NRW share 
spike
Shares in NRW Holdings have surged after questions were 
raised in the West Australian parliament about the $2 billion 
Forrestfield Airport Link contract awarded to the company last 
week.
The construction company was handed a speeding ticket by 
the Australian Securities Exchange on Monday last week and 
again on Friday.
On Thursday, NRW Holdings and WA Transport Minister Dean 
Nalder announced the company had been selected to design, 
construct and maintain the link project, which will connect the 
eastern suburb of Forrestfield to Perth via the airport.
NRW shares jumped about 20 per cent in morning trade on 
Wednesday to 24.5 cents, compared to a close of 4.9 cents on 
February 12.
Mr Nalder was probed about the share price spike by opposition 
transport spokeswoman Rita Saffioti in parliament on Tuesday, 
saying he was notified about the contract winner on Wednes-
day afternoon last week.
«The advice I have is that all due process was followed,» Mr 
Nalder said.
«The member is trying to suggest that someone internally with-
in my department had something to do with it.
«If the member has any kind of evidence, I ask that she puts 
it forward and I would be more than happy to have it investi-
gated.
«There was nobody in my office who was aware of it, as far as I 
know - nobody in my office at all.»
Originally published as WA minister quizzed about NRW share 
spike.

Greens won’t back delay in vote re-
form
The Greens won’t support a delay in changing the Senate vot-
ing system, says party leader Richard Di Natale.
A number of crossbench senators are backing a motion in the 
Senate to ensure the proposed new rules come into effect in 
August, meaning they could not be used at a double-dissolu-
tion before then.
Senator Di Natale told reporters in Canberra on Wednesday he 
supported the government’s timetable of passing the laws in 
mid-March.
Originally published as Greens won’t back delay in vote re-
form.

Senator alleges sex abuse within judi-

ciary
Outspoken Liberal senator Bill Heffernan has renewed his call 
for a national investigation of the judiciary, alleging cover-ups 
of pedophilic judges.
Senator Heffernan has told parliament on Wednesday the child 
abuse royal commission should be extended to investigate sex 
abuse in judiciary ranks, producing an alleged list of pedophiles 
he says includes senior judges and lawyers, as well as a former 
prime minister.
He says Australia needs a federal judicial commission and he 
will seek senior legal advice on the matter.
Originally published as Senator alleges sex abuse within judi-
ciary.

ABC boss rejects bias claims
Outgoing ABC managing director Mark Scott has rejected 
claims the public broadcaster is left-biased.
Liberal senator Eric Abetz issued a statement on Wednesday 
calling on Mr Scott to outline a plan to address «institutional 
bias» which made the broadcaster a «lefty love-in».
«You hear more diverse views on the ABC now than ever be-
fore,» Mr Scott told the National Press Club in Canberra on 
Wednesday.
«The public thinks the ABC is far more fair and balanced than 
any other media in the country.»
Mr Scott said the «vast majority» of politicians respected and 
understood the independence of the ABC.
Politicians would complain about stories, but he did not think 
that put pressure on the broadcaster or represented an attack 
on its independence.
Originally published as ABC boss rejects bias claims.

Nationals dismiss NSW Shooters chal-
lenge

NSW Nationals leader Troy Grant has dismissed a move by the 
Shooters and Fishers party to muscle in on his party’s tradi-
tional voter territory.
In a direct challenge to the Nationals, the party on Wednesday 
announced it had lodged an application with the NSW Electoral 
Commission to change its name to the Shooters, Fishers and 
Farmers Party.
«In this world we’ve got pretenders and contenders,» Mr Grant 
told reporters in Sydney.
The deputy premier said he welcomed anyone who wanted to 
advocate on behalf of regional NSW.
«I’m always happy to judge by the results and in the last five 
years regional NSW has turned around,» he said.
«And it’s not because someone has put a different title in their 
name, it’s because they’ve brought substantiating economic 
policy and rigour to the investment of a region that was forgot-
ten and neglected for 16 years».
Shooters and Fishers MP Robert Borsak said the party voted to 
change its name because farmers had been largely neglected 
by the major parties and the Greens.
«More interested in playing green, city-centric politics than de-
livering sound, common sense, good and progressive policy 
for the farming sector, all major parties have forgotten our na-
tion’s farmers,» Mr Borsak said.
He said the name change was also a reaction to the federal 
government’s Senate reform legislation which «seeks to limit 
democracy and representation».
The name change would reflect the party’s evolving advocacy 
and campaigning for the farming sector, including issues such 
as coal seam gas, native vegetation laws and water restrictions, 
Mr Borsak said.
Originally published as Nationals dismiss NSW Shooters chal-
lenge.



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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