صفحة 20

Page 20

Saturday 5 March 2016

السبت  5آذار 2016

مــقابلة

الشيخ تاج الدين اهلاللي بعد زيارته لسفارة اململكة العربية السعودية يف كانبريا:

اشكر سعادة سفري اململكة باسرتاليا نبيل بن حممد آل صاحل صاحب القلب الكبري
والعقل املنري والفكر املسـتنري

ّ
اململكة العربية السعودية خطوات َ
وثابة على طريق الوسطية واالعتدال
ألنه ينهض بتبعات الدعوة االسالمية بال قيود وال حدود
على ما يربو على النصف قرن من األعوام  ،يصدع بكلمة
الحق ،ويناصرُ قضايا أمته العربية واالسالمية يف شتى
املحافل العاملية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،،
ومشروعه وهمـُـّه األكرب ( الوحدة االسالمية).
هكذا كان وبهذا عرفناه خالل أكثر من  35عاما يف
أسرتاليا ..لكن األنواء السياسية ،التي عصفت بأوطاننا
تعدَدتْ
الشرق أوسـطيـَّة ،قد خلقتْ مـُناخا ضبابيا حالكا ّ
فيه الرؤى  ،وتباينت حوله اآلراء والتحليالت والحسابات
 ،مما جعل املرتبصني يعمدون إىل تشويه حقيقة مواقفه
 ،واالساءة اىل تاريخه  ،حيث لم تستطع تلك املحاوالت
ان تنال من عمق الرابطة العقدية والعلمية التي تربطه
بالهيئات الدينية العاملية وبخاصة يف اململكة العربية
السعودية  ،تلك الدولة اإلسالمية الكبرية الحاضنة
للحرمني الشريفني والراعية لهما والتي قامت على ثوابت
إيمانية واضحة وجلية وبذلت وال تزال جهود حثيثة يف
سبيل خدمة اإلسالم وعزة املسلمني ورفعة شأنهم ووحدة
كلمتهم.
ذلكم هو الداعية سماحة الشيخ  /تاج الدين الهاللي
خطيب وإمام املركز االسالمي العام يف سيدني  :واملفتي
العام األسبق ألسرتاليا والذي يفضل أن يلقب ب ( خادم

السياسي
واالصطفاف
االمـعي  ..ويقيين أن علماءنا
ّ
ومشاخينا بأرض اململكة
الكرمية مهبط الرسالة حيث أم
القري ومأرز االميان قادرون
على مجع شتات األمة حول
الثوابت واألصول اليت ال
وكأني
حتول وال تزول
أستشرف معامل (الوحدة)
من أرض (التوحيد) واهلل
املستعان.
س :وماذا محلتم من أفكار
أو مقرتحات عرضتموها على
سعادة السفري ؟؟

سعادة السفري نبيل بن محمد آل صالح والشيخ تاج
الدين الهاللي
الدعوة االسالمية )  ..الذي كان معه هذا الحوار:

حاورته «الهريالد»
س :مساحة الشيخ :لقد قمتم
بزيارة سـفارة اململكة العربية
السعودية صباح يوم االثنني
2016/2/22م فكيف كان هذا
اللقاء ؟؟
ـررت
س ُ
اهلاللي :يف احلقيقةُ ،
فت بهذه الزيارة
جدا
وشـر ُ
ُ
الكرمية ،وبهذا االستقبال
النبيلة
األخوية
واحلفاوة
من سـعادة السفري  /نبيل
بن حممد آل صاحل سفري
الشريفي
خادم احلرمني
نْ
يف اسرتاليا ونيوزيالندا،
األستاذ
السيد
وحبضور
 /مشـعل الروقي نائب
السفري ،وفضيلة األستاذ /
ذياب الشريف  ..مسؤول
الشؤون الدينية والدعوية
بالسفارة وسعادة السفري..
بقلبه الكبري ،وعقله املنري،
وفكره املسـتنري قد َّ
حـلق بنا
لنناقش شــؤون وشــجون
اجلالية االسالمية االسرتالية،
وأهم القضايا واملشاكل
اليت تتهددها يف حضورها
وهويتها ،وما هو دور الدعاة
واجلمعيات واهليئات أمام
هذه املسئوليات  ..الداء
ومما يؤكد
 ..والدواء ؟؟
على أهمية هذا اللقاء ..
اسـتغراقه قرابة الساعتني
والنصف اقتطعناها من وقت

سعادته الثمني جزاه اهلل خريا
.
س :ما هو أهم ما لفت انتباه
سـماحتكم من إيضاحات أو
تسـاؤالت صدرت عن سعادة
السفري أثناء هذا اللقاء ؟؟
اهلاللي :أشـهد اهلل تعاىل
أنين مل أسـمع من سعادته
إال كل كالم عقالني طيب
والسعادة
اخلري
ينشــد
ُ
وألمته
لوطنه،
واألمن
وللبشرية مجعاء ومن ذلك ما
ذكره من أن حكومة اململكة
قد أنشـأت جملسا للحوار بني
املذاهب االسالمية من جهة
ومع الديانات األخرى من
َّ
((فيينـا
جهة ثانية ومقره
كما أنها آلت على
))
نفسها باختاذ كافة الوسائل
الوقائية والعالجية ملكافحة
الفكر التكفريي الذي وصلت
شروره اىل داخل الوطن
ومن ذلك انشــاء مراكز
تأهيلية فكرية تعين بتصحيح
املفاهيم املغلوطة لدي بعض
َّ
املضل ْل /
املستدرج
الشباب
َ
كما حتتضن الشباب التائبني
وترعاهم اجتماعيا وفكريا
مواطنية
حياة
ملواصلة
تعايشية مع جمتمعهم  ..ورمبا
بلغ األمر اىل مواجهة الفكر

الهاللي :علماء
اململكة العربية
السعودية قادرون
على جمع شتات
األمة  ،واني
اترقب انطالق
بشائر الوحدة من
أرض التوحيد.

الهاللي :ما
نقلته صحيفة
االسرتاليان
عن لساني ال
اساس له من
الصحة وسأقوم
بمقاضاتها.

التكفريي الدموي اجلانح
اجلامح باملواجهة العسكرية
اذا ما استدعى احلال ذلك..
وأنا أعترب هذا النهج من
(التفكري ) ملواجهة ومعاجلة
(التكفري) هو الطريق األقوم
والنهج األسلم خلالص األمة
واالنسانية من هذا ( اآليدز
الفكري ) العابر للقارات
والذي فتح على األمة أبواب
الشقاء والبالء والدماء...
وهي ثورة فكرية تصحيحية
جادة احلنيفية
تعود باألمة اىل ّ
والوسطية وأخالق الرمحة
احملمدية  ..ومن ثم فإنين
أعلن أنين جندي خادم هلذا
املشروع القرآني الذي حنيا
به وفيه وله منذ عشرات
السنني عقيدة وسلوكا.

وانينْ ،
إذ ُأ ّ
مث ُن وأبارك هذا
التوجه الرشيد من حكومة
خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز
رعاه اهلل  ،فانين أناشـد مجيع
العلماء واخلطباء والدعاة
داخل وخارج اململكة العربية
يشـمروا عن
السعودية أن
ّ
سـاعد اجلد لتصحيح الصورة
املشوهة لدى دول وشعوب
العامل الغربي وحيث أن
لسان احلال خري من ألف
مقال فإن ساحة التصحيح
والصالح واالصالح تبدأ من
أمتنا األسالمية من الداخل
ليكون لعلماء األمة
أوال
جمتمعني دورهم الريادي
الرباني يف انهاء التمرتس
املذهيب ،والتخندق الطائفي،

اهلاللي :قناعاتي العقدية
والفكرية أن األمة االسالمية
لن تسرتد مقدساتها وحريتها
وكرامتها ،ولن يكون هلا
حضور بني األمم اال بتحقيق
املغيبة أال
الفريضة الغائبة
َّ
وهي [الوحدة االسالمية]
املفروضة
الوحدة
وهذه
بالكتاب والسنة واالمجاع
ال ميكن حتقيقها إال بتحرير
األصول والثوابت اليت يكون
املسلم بها مسلما ولدينا
عدة مؤلفات تعنى بتأصيل
هذه القضية اهلامة ..ومع
علمي مبدى خطورة امللفات
والتقاطعات وحجم املكائد
حتدق
اليت
واملؤامرات
ببلداننا العربية االسالمية
يف مستنـقعات دموية مؤملة
أدخلتنا يف نفق مظلم ال يعلم
حاله ومآله اال اهلل تعاىل ...
أدركت أن اخلالف
إال أنين
ُ
شــر كله  ..وأن الفشـل
ٌّ
واالخفاق نتيجة حتمية للتنازع
واالفرتاق ..كما أنه ما من
طائفة إال وفيها السفهاء
واجلهالء والدخالء ،كما فيها
العقالء والعلماء واحلكماء،
وال ينبغي أن ندع الدين
واألمة ضحية هلؤالء! وحتى
نكون مفاتيح للخري مغاليق
للشر قمت منذ سنوات
بزيارت ومقابالت للمراجع
الدينية واحلوزات العلمية
االيرانية،
(قــم)
مبدينة
ورأيت أن من النافع واملفيد
أن أطرح عشرة أسئلة على
علماء املذهب االمامي تتعلق
باألصول وتستجلي املوقف
الشرعي لبعض القضايا
اخلالفية بيننا وبينهم وطالبت
أن تكون االجابات صادرة
ومعتمدة من مجيع املراجع
الدينية الرمسية واملعتربة
الشيعي
املذهب
لدى

املرء عاملا
االمامي ،وال يزال
ُ
ظن أنه
فإن
ما طلب العلم ،
َّ
قد علم فقد جهل.
ما هي املواضيع
س:
والقضايا اليت مت حبثها
يف لقائكم بسعادة سفري
اململكة؟
اهلاللي :لقد تشرفت بتسليم
سعادة السفري آل صاحل
كتابا مرفوعا اىل هيئة كبار
العربية
باململكة
العلماء
السعودية ،مع نسخة من
األسئلة العشرة ،تتضمن
الدعوة اىل عقد مؤمتر علمي
عاملي علمائي ،آمل أن
يكون بداية خري النقاذ االمة
ومواطنيها ،وكما أن الدال
على اخلري كفاعله  ...فإنين
أسأل اهلل تعاىل وانين على
ثقة ويقني ان سعادة سفري
اململكة ومعاونيه سيقومون
مبتابعة هذه اخلطوة اهلامة يف
تاريخ أمتنا لتكون يف ميزان
حسناته.
س :ختاما ،نشرت صحيفة
االسرتاليان مقاال بقلم «ريك
بتاريخ  28مايو
مورتون»
 2015تضمن بعض العبارات
املنسوبة اليكم خبصوص
العربية السعودية
اململكة
ودورها يف مكافحة االرهاب
والتطرف ،فما هو تعليقك؟

اهلاللي :يهمين أن أؤكد
أن املقال املشار اليه الذي
نشرته جريدة االسرتاليان
إبان سفري واقاميت مبصر
َّ
ُنقل
قرابة  7أشـهر وما
عن لساني يف هذا املقال
خبصوص اململكة العربية
يف
ودورها
السعودية
مكافحة الفكر التكفريي ،هو
عبارة عن تصرحيات مكذوبة ال
أساس هلا من الصحة اطالقا
وسوف أقوم مبكاتبة ومراجعة
الصحيفة
تلك
ومقاضاة
واهلل
مبشيئة اهلل تعاىل
من وراء القصد وهو يهدي
السبيل ،واغتنمها فرصة
لتجديد التأكيد على اهمية
دور اململكة العربية السعودية
واخلطوات واملبادرات اليت
تقوم بها على طريق مكافحة
الفكر التكفريي املتطرف
ونشر الوسطية واالعتدال
ومجع كلمة املسلمني يف
مجيع احناء العامل.

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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جعجع استقبل جونز وعرض مع كنعان موفدا من عون االوضاع السياسية

سالم يف جملس الوزراء :إذا مل نعاجل النفايات فال مربر لوجود احلكومة
الوزراء
جملس
عقد
جلسة عادية قبل ظهر
أمس االول يف السراي
احلكومي برئاسة رئيس
متام
الوزراء
جملس
سالم.
على أثر اجللسة اليت
استمرت أكثر من ثالث
ساعات ،تال وزير االعالم
رمزي جريج املقررات
الرمسية اآلتية:
«بناء على دعوة دولة
رئيس جملس الوزراء
جلسته
اجمللس
عقد
األسبوعية عند الساعة
العاشرة من يوم اخلميس

الواقع فيه الثالث من
شهر آذار  2016يف

جعجع مستقبال جونز

السراي احلكومي برئاسة
دولة الرئيس ويف حضور

مشاورات روسية  -أوروبية للبحث يف مستقبل سورية

يشهد تطبيق اتفاق وقف
األعمال العدائية يف سورية
«تقدمًا واضحًا» ،وفق ما
أعلن موفد األمم املتحدة
ستيفان دي ميستورا أمس
االول ،تزامنًا مع اخنفاض

ملحوظ يف حصيلة القتلى
املدنيني منذ سريان اهلدنة
قبل ستة أيام.
ميستورا
دي
وقال
للصحافيني يف جنيف
يف ختام لقاء جملموعة

العمل حول املساعدات
املخصصة
اإلنسانية
لسورية« :الوضع امليداني
ميكن تلخيصه بأنه هش،
إن جناح (وقف األعمال
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

الوزراء الذين غاب منهم
الوزير نهاد املشنوق.
إفتتح دولة رئيس جملس
الوزراء اجللسة بتجديد

انتخاب
اىل
الدعوة
رئيس للجمهورية معربا
عن األمل يف أن تنتهي
جلسة االنتخاب املقبلة
اليت دعت اليها رئاسة
جملس النواب اىل ملء
الشغور الرئاسي.
ثم عرض دولة الرئيس
آخر ما توصلت إليه جهود
اللجنة الوزارية املختصة
مبعاجلة ملف النفايات
الصلبة ،فقال :إن اللجنة
حققت تقدما يف عملها
أرباع
ثالثة
وقطعت
الطريق حنو احلل املرحلي
املتمثل باملطامر ،معربا
عن أمله يف التوصل
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منظمة يسارية تتبنى اهلجوم
على الشرطة يف اسطنبول

قتلت قوات األمن الرتكية
امرأتني جمهولتني ،بعدما
هامجتا مركزا للشرطة
وسط إسطنبول.
وافيد أن السيدتني هامجتا
بقنبلة يدوية أفرادا من

الشرطة أمام مبنى ملكافحة
الشغب ،دون التسبب
مبقتل أو جرح أي من أفراد
الشرطة.
وقتلت الشرطة املهامجتني
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رائد فضاء سوري مهاجر يف تركيا

نشرت صحيفة الغارديان
الربيطانية حتقيقًا حتت

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

0450050757

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

عامل نفسي وتنجيم هندي
عامل التنجيم واملعاجل الروحاني األقوى

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

نرحب بكل األديان

كل هذه املسائل يف خدمتكم:

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

النتيجة مضمونة %100

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

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

منقوشة ع الصاج

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

المــرياج

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

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

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

املشنوق  :مل اخالف االمجاع
العربي وملتزم بالتضامن احلكومي

اعلن وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق انه من موقعه
الوزاري» يستطيع ان يؤكد
ان اتهام السيد حسن نصراهلل
االمني العام حلزب اهلل للسعودية
مبسؤوليتها عن التفجريات يف
الضاحية اجلنوبية ال اساس له
من الصحة».
وقال يف حديث تلفزيوني:
«موقفي هو تأكيد على عروبة
لبنان واللبنانيني وشهدائهم
الذين سقطوا من أجل عروبة
لبنان».
اضاف »:اآلن هناك قرار
باملواجهة وحنن جزء منها لكن
سياسيا وسلميا.قلت كالما
مسؤوال عن اللبنانيني وعن
لبنان باعتباره الدولة األوىل يف
املواجهة زمنا وشهداء.

واوضح «قبل اجمليء اىل
تونس حتدثت مع رئيس
العريضة
باخلطوط
احلكومة
واخلطوط احلمراء اليت ال ميكن
جتاوزها وتشاورت مع الرئيس
احلريري حول مسألة الفصل
بني األوصاف اليت ميكن أن
تطلق على حزب اهلل».
وختم »:أنا مل اخالف االمجاع
العربي كما اني ملتزم بالتضامن
احلكومي».
على صعيد اخر أصدر وزير
نهاد
والبلديات
الداخلية
«مبنع
توجيهات
املشنوق
املديرية العامة لألمن العام من
وضع أي صحايف أو كاتب أو
ناشط أو مواطن على لوائح
اإلخضاع ،ما مل يكن هناك أمر
قضائي بذلك».

جونز جال على اخلط األزرق واكد لبورتوالنو دعم
الواليات املتحدة جلهود اليونيفيل

وزعت السفارة االمريكية يف بريوت بيانا اعلنت فيه «ان القائم
باالعمال االمريكي السفري ريشارد جونز اجتمع اليوم مع قائد قوات
«اليونيفيل» يف لبنان اجلنرال لوتشيانو بورتوالنو يف مقر االمم
املتحدة يف الناقورة ،وقام جونز جبولة على اخلط األزرق ،كما حبث
مع بورتوالنوالوضع احلالي يف منطقة عمليات «اليونيفيل» وتنفيذ
قراراي جملس األمن الدولي 1559و.»1701
واضاف البيان «اعاد جونز التأكيد على دعم الواليات املتحدة
القوي جلهود»اليونيفيل» إلجناز تفويضها اهلام واحلفاظ على
السالم واألمن على طول اخلط األزرق
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التقى أعضاء الئحة التجذر والنهوض برئاسة قليموس

الراعـي :نـحن مع الرابـطة املارونـية وحنتاج اىل التجذر

إستقبل البطريرك املاروني
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول،
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،نقيب احملامني السابق
انطوان قليموس على رأس وفد
ضم االعضاء املرشحني لعضوية
اجمللس التنفيذي اجلديد للرابطة
ونيابة
ورئاستها
املارونية
رئاستها والذين يشكلون الئحة
«التجذر والنهوض» برئاسة
انطوان قليموس .وأعلن األخري
الئحته ،حبضور النائب نعمة اهلل
ابي نصر ،وهي تضم :رئيس
الالئحة أنطوان إقليموس ،نائب
الرئيس توفيق معوض ،األمني
العام أنطوان واكيم ،أمني
الصندوق الدكتور عبده جرجس،
الدكتور أنطوان خوري ،الدكتور
مارون سرحال ،الدكتور جوزف
كريكر ،الدكتور سهيل مطر،
الدكتور أنطوان قسطنطني،
السفري السابق شربل إسطفان،
عليا بارتي زين ،تينا غزال
مالح ،كارال ميالن شهاب ،ندى
أندراوس عزيز ،جوزف نعمة،
وليد خوري وجورج حاج.

قليموس
وألقى قليموس كلمة ،قال
فيها« :جئناكم اليوم رفاقي
وأنا يف الئحة التجذر والنهوض،
نلتمس بركة منكم وصالة
تؤسس لروحانية ما أحوجنا
إليها والرعية .ما حنتاجه اليوم
هو العودة إىل اجلذور املارونية
اللبنانية األصيلة املتمثلة بنكران
الذات والتواضع والتضحية إىل
جانب الصمود واإلباء والكرامة
واحلرية .ما حنتاجه اليوم هو
اإللتصاق بهذه القيم اليت ال
بديل عنها سبيال للنهوض حنو
مستقبل واعد لنا وألوالدنا من
بعدنا».
وتابع« :إن اختيار بعضنا لبعض
يف هذه الالئحة بين على أساس
هذه القيم وهذه القيم وحدها.
صحيح أن لكل منا رأيه اخلاص
وانتماءه السياسي ولكننا التزمنا
جتاوز اآلراء السياسية املختلفة،
لنمثل لوحة متجانسة ومتكاملة
متثل حقيقة النسيج املاروني
يف لبنان .فألهل السياسة أن
يعمل كل يف نطاقه ومبا حيقق
له أهدافه وهذا حق مشروع.
أما حنن يف الرابطة املارونية
فإننا نعمل وسنعمل على جتنيب
الرابطة أي صراع حزبي أو فئوي
وعلى صيانتها من كل تطرف
أو احنراف .فليعلم اجلميع ومن
هذا الصرح اجلامع بأن الرابطة
املارونية لن تكون حزبا سياسيا
إضافيا على الساحة املسيحية،
بل ستكون عباءة تضم اجلميع.
فال إلغاء وال استبعاد ألحد .إنها
املالذ اآلمن جلميع املوارنة».
«وليعلم
قليموس:
أضاف
اجلميع أيضا ،وألي موقع أو
طائفة أو مذهب أو دولة انتموا
أن الرابطة املارونية ستكون
الدرع الواقي للدفاع عن هذا
الصرح ،واألداة احلرة والفاعلة
يف مشاركة هموم الرعية
وتطلعاتها .من هذه املنطلقات
سعينا أيها السيد ،رفاقي وأنا،

مع خملصني كثر ويف طليعتهم
الدكتور جوزف طربيه والنائب
نعمة اهلل أبي نصر ،وحتى الساعة
من أجل الوفاق والتضامن مع
مجيع الطاحمني لتولي املهام يف
الرابطة ،فوفقنا باحلد املمكن.
إال أن أبوابنا ستبقى مشرعة
أمام كل طموح إىل العمل يف
رحاب الرابطة .فإذا كان العمل
واإلنتاجية هو املبتغى ،فإن
جلان الرابطة وأجهزتها مستعدة
الحتضان هؤالء الربرة».
وختم« :سيدي البطريرك ،لقد
آمنتم وآمنا معكم ،بأن من يعتدل
يف دنياه ،يبقى حيث ولدته
أمه ،فال يرتاجع إىل الوراء ليعلم
الناس أمثولة بتقهقره .وال خيطو
إىل األمام لريشدهم إىل حمجة
أو مأثرة .وإن من يعتدل يف
مناصبة الشر أو مناصرة الشر ال
يصرع شرا وال ينجد خريا .نداؤنا
إليكم ورجاؤنا أن تبقوا على ما
أنتم عليه عازمون ومقدمون
ألجل وضع حد هلذا الرتاخي يف
مواجهة املصري الذي مل يشهده
تارخينا من قبل .وليعلم اجلميع
بأن األكثرية الصامتة قد جرحها
الصمت وأتعبتها استقالتها أو
إقالتها من دورها الوطين ألنها
كما قال مارتن لوثر كينغ:
«مل يعد خييفها ظلم األشرار
بقدر ما ختيفها المباالة الناس
الصاحلني .شكرا يا صاحب
النيافة يا من أعطي جمد لبنان
ومحل همه .عشتم وعاش
املوارنة أحرارا كراما وأعزاء،
ليحي بهم لبنان».

الراعي
أما الراعي فرحب باحلضور مثنيا
على «اجواء التفاهم وتغليب
املصلحة العامة اليت شهدها
العمل على اعداد الئحة التجذر
والنهوض» ،وقال« :لقد اختذمت
شعار «التجذر والنهوض» ،وهذا
يشري اىل أنه ال ميكن لألرزة ان
ترتفع إال مبقدار جتذرها .هذا ما
حنن حباجة إليه اليوم يف لبنان.
حنن حباجة ألن نتجذر من جديد
بتارخينا وقيمنا وتقاليدنا وقيمة
وطننا ،ولكننا حباجة ايضا إىل
الشموخ متاما كأرزنا .ولكن
حاجات اليوم تسمح لنا ان
نضيف كلمة ثالثة على الشعار
الذي اختذمتوه «جتذر ومعية
ونهوض» .أقول معية نظرا
لتشرذمنا الكبري وإلنقسامنا».
أضاف« :عندما انتخبت إختذت
شعاري «شركة وحمبة» ،وكلنا
يعلم أننا يف لبنان نعيش
انقسامات خطرية جدا وعلى كل
املستويات وبني كل الفئات،
لذلك حنن حباجة ألن نكون
سوية« .شركة» هي كلمة روحية
و»معية» ترتجم الشركة .حنن مع
الرابطة املارونية ونهنئكم على
اختيار كلمة «التجذر» .املوارنة
ليسوا أوالد األمس ،واملوارنة
هم اقدم طائفة ومجاعة يف
لبنان .لقد واكبوا مسرية الوطن
وحتلقوا حول بطاركتهم .لقد
كان يتمتع البطريرك بذراعني:
الذراع املدني والذراع الديين
وهم املطارنة الذين عاشوا
معه ،وانطلقوا معا يف املسرية

الطويلة ،يف عهد العباسيني
وعهد املماليك وعهد العثمانيني
وصمدوا بقوة وحدتهم وتضامنهم
وجتذرهم .ويف وادي الدميان،
حيث عاش البطاركة حنو 700
سنة ،ال حتضر امامنا سوى كلمة
«جتذر» .مل يكن أمامهم سوى
السماء« :جتذر ونهوض» ،هو
من أمجل ما ميكن جمللس الرابطة
اجلديد العمل عليه .شبابنا
واجيالنا اجلديدة حباجة ألن
يدركوا تارخيهم ،وعلينا مساعدة
الرابطة لكي تساعد هي بدورها
من خالل نشاطها الثقايف
واإلجتماعي شعبنا املاروني
واللبنانيني مجيعهم .حنن يف
لبنان عدنا وعشنا مع بعضنا
البعض جمموعة من الطوائف
التقينا وجتذرنا يف هذه األرض
وحافظنا عليها ووصلنا إىل
ما وصلنا إليه ،ولكننا حباجة
للعودة إىل اجلذور .وال ميكننا
أن نكون أبناء الرمل السطحيني.
لنا جذورنا وعلينا العودة إليها.
وبهذا تكون الرابطة تقوم بأهم
عمل وطين ،ألن الرابطة املارونية
تقوم دائما بهذا العمل».
وتابع الراعي« :حنن عندما نقول
موارنة نقول لبنان ،نقول العيش
مع اآلخر ،وبناء جسور مع اآلخر
كذلك اإلنفتاح على اآلخر .ينتظر
من الرابطة املارونية أن تلعب
هذا الدور األفقي مبعنى املعية.
نريد العيش معا والتكامل معا
والتكافؤ معا .هذا هو دور
البطريركية دائما وهذا ما
انتهجناه منذ انتخابي بطريركا،
لقد كانت الكلمة واحدة وهو انه
جيب أن نكون وحدة منها تنطلق
وحدتنا اللبنانية .وحنن مصرون
على هذا األمر ،لذلك ننظر اىل
الرابطة من هذا املنظار .حنن
نبارك جتذركم باألرض اللبنانية،
وجيب ان نساعد شبابنا لكي
يتوقفوا عن املطالبة بتأشريات
هجرة .أنتم اآلن أمام حتد كبري
وحنن معكم».
وختم« :عندما نقول الرابطة
املارونية ،نقول ان بكركي
ككرسي بطريركي ماروني هو
معكم كليا يف هذا املوضوع.
علينا ان نتجذر ونعود اىل
تارخينا وقيمنا ونعرف نقطة
انطالقنا لكي نصوب احلاضر
الذي ابتعد قليال عن جذوره
ومحل بعض التشوهات .علينا
إذا ترتيب األمور بشجاعة
واإلنطالق إىل األمام ،اي
النهوض .لذلك امسحوا لي ان
أضيف اىل شعاركم كلمة معية
مع كل ما حتمله من معنى ونكون
امام «جتذر ،معية ونهوض».
ثم وجه البطريرك املاروني حتية
تهنئة للنائب نعمة اهلل ابي نصر
والدكتور جوزف طربيه على

«اجلهود اليت بذالها من أجل
الوصول اىل إعالن الئحة التجذر
والنهوض» ،مثمنا «الثقة» اليت
منحاها للنقيب قليموس «ليس
من اجل املوارنة وحسب وامنا
من اجل لبنان» ،ومشددا على
«الدور الكبري جدا الذي ينتظر
الرابطة املارونية إلعادة صياغة
الوحدة اللبنانية».

ابي نصر

بدوره ،رأى أبي نصر أن «هذه
الالئحة اإلئتالفية متثل غالبية
مكونات اهليئة العامة للرابطة
املارونية» .وقال« :سنسعى
جاهدين ألن تكون الئحة وفاقية
بالكامل» .وأثنى على «اجلهود
اليت قام بها رئيس الالئحة
النقيب أنطوان قليموس يف
سبيل إنشائها» ،مؤكدا انه
يؤيدها وهو قد واكب عملية
تأليفها.

رابطة األصدقاء
والتقى الراعي عضوي اهليئة
اإلدارية يف مجعية رابطة
األصدقاء ماري جوزي افرام وميا
متاس يف زيارة لدعوته لرتؤس
القداس السنوي الذي حتتفل به
الرابطة يف زمن الصوم والذي
تسبقه رياضة روحية معه يوم
الثالثاء من اسبوع اآلالم.

كاريتاس
هذا وكان الراعي استقبل ،يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
رئيس كاريتاس الشرق األوسط
ومشالي افريقيا  MONAرئيس
كاريتاس موريتانيا غابرييل
حيت ،ترافقه املنسقة اإلقليمية
لكاريتاس  MONAروزيت
حشيمي يف زيارة إللتماس
الربكة .وعرب حيت بعد اللقاء
عن تقديره الكبري للراعي.
وقال« :ان زيارة الصرح كانت
مقررة بعد استالمي مهامي
اجلديدة كرئيس لكاريتاس
الشرق األوسط وافريقيا منذ
عدة اشهر ،وخصوصا ألنين
لبناني األصل .لقد كان من
الضروري جدا لقاء البطريرك
الراعي والتماس بركته .لقد
استفدت من املناسبة وعرضت
لغبطته نشاط كاريتاس الشرق
األوسط وافريقيا اليت متثل
جزءا من الكنيسة واليت تركز
عملها على مساعدة الفقراء.
ويف هذا السياق انا ارى ان
كاريتاس لبنان يشكل منوذجا
بالنسبة لنا ،وخصوصا يف ما
يتعلق بعدد النازحني الذين
قدم هلم املساعدات يف عدد
من اجملاالت».
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لبنانيات

احلريري :اليأس ممنوع وسننتخب رئيسا وتعود احلركة السياسية واالقتصادية

استقبل الرئيس سعد احلريري
قبل ظهر اليوم يف بيت الوسط،
وفدا من اللقاء الدميوقراطي
ضم النواب :مروان محادة،
انطوان سعد وفؤاد السعد.
واوضح محادة بعد اللقاء ،انه
«مت تقييم جلسة جملس النواب
أمس ،واملرحلة املقبلة وضرورة
تكثيف اجلهود وصوال اىل
انتخاب رئيس للجمهورية».

اللقاء الوطني لبريوت

ثم التقى الرئيس احلريري
وفدا من اللقاء الوطين لبريوت
برئاسة النائب السابق حممد
يوسف بيضون ،ومت خالل
االجتماع عرض الوضاع العاصمة
ومطالبها.

حزب الطاشناق

وظهرا ،استقبل وفدا من
حزب «الطاشناق» برئاسة
النائب هاغوب بقرادونيان
الذي قال بعد اللقاء« :حنن
نعترب زيارتنا للرئيس احلريري
مهمة ومثمرة جدا ،خاصة يف
هذا الوضع الصعب الذي
منر به مجيعا يف لبنان .وقد
تطرقنا اىل كافة املواضيع
بدءا برئاسة اجلمهورية ،وحنن
نرى ان هذا املوضوع حيتاج
اىل نضوج اكثر .اما بالنسبة
لالنتخابات البلدية فنحن نشدد
على ضرورة ان حتصل هذه
االنتخابات ،وقد كان هناك
توافق بالرأي حيال هذا االمر،
ويف هذا االطار شدد الرئيس
احلريري على ضرورة احملافظة
على املشاركة واملناصفة يف
بلدية بريوت».
وأضاف« :كذلك حبثنا خالل

االجتماع املشاكل االقتصادية
واالجتماعية ،وال سيما ضرورة
اجياد حل ملسألة النفايات،
وحنن كبلدية برج محود وكحزب
طاشناق موقفنا اجيابي جدا
شرط ان نطلع على اقرتاحات
احلكومة ،ونرى مدى اجلدية
واملهل الزمنية املعتمدة وبعد
النظر يف هذا امللف لنتخذ
املوقف النهائي منه .وكل ما
يشاع عن اننا موافقون على هذا
املوضوع غري صحيح ،وللدقة
نقول اننا أبدينا إجيابية ونريد
ان نرى النتائج ،وعلى ضوء
ذلك نتخذ املوقف النهائي».
وختم قائال« :لقد كان االجتماع
جديا للغاية ومثمرا جدا وقد
أتى يف اطار حواري ،وحنن مل
ننقطع يوما عن احلوار ،ونأمل
ان نفتح صفحات جديدة خاصة
بوجود الرئيس سعد احلريري.
وعما اذا سيتستمرون مبقاطقة
رئيس
انتخاب
جلسات
«عندما
أجاب:
اجلمهورية،
يصل عدد النواب احلاضرين
اىل  84نائبا ،عندها من املؤكد
ان الوزير ارتور نزاريان وانا
سنكمل النصاب ليصل اىل 86
نائبا».

الهيئات االقتصادية

واستقبل احلريري بعد الظهر
اهلئيات االقتصادية يف لبنان
برئاسة رئيس غرفة التجارة
والصناعة يف بريوت وجبل
لبنان حممد شقري الذي استهل
االجتماع بكلمة قال فيها« :يف
قيادات بتعرف كيف بتحكم
وبيكون البلد حبالة استقرار
والناس
وحببوحة
وازدهار

مرتاحة ،ويف قيادات ما بتعرف
حتكم اال والبلد تعبان والناس
جوعانة.
هذا هو حالنا منذ مخس
سنوات ،إن كان مع احلكومة
السابقة او احلكومة احلالية
رغم اجلهود املخلصة اليت
بذهلا دولة الرئيس متام سالم
وبعض الوزراء .نعم ،هذا هو
حالنا ،نكد وخوف وقلق وتراجع
وخسائر واقفال مؤسسات
وصرف عمال وبطالة وفقر،
وحتى نفايات وروائح كريهة.
مخس سنوات مرت على البلد
ومل نعرف مثيال هلا ،وقد سجل
لبنان خالهلا ارقاما قياسية غري
مسبوقة ،لكن لألسف أرقاما
قياسية بالرتاجع االقتصادي
واملعيشي
واالجتماعي
واخلدماتي والبيئي.
واهليئات
سنوات
مخس
االقتصادية والقطاع اخلاص
يقومون جبوالت على املسؤولني
ويطلقون الصراخات للتحذير
من خطورة االوضاع االقتصادية
واالجتماعية والفراع يف سدة
مؤسسات
وشلل
الرئاسة
الدولة ،لكن لألسف ،ال حياة
ملن تنادي.
نعم ،مخس سنوات وملف
االقتصادية
لبنان
عالقات
اخلارجية غائب كليا عن
اهتمامات أهل احلكم .لكن
حنمد اهلل ان هذا امللف خارج
نطاق التدخل السياسي ،وهذا
ما مكن اهليئات من سد هذه
الثغرات وإبقاء لبنان على
يف
االقتصادية
اخلارطة
اخلارج ،وذلك من خالل زيارات

قمنا بها اىل باريس وبرشلونة
وموسكو
وميالنو
وروما
والرياض وجدة والدوحة وابو
ظيب ودبي والشارقة وعمان
والقاهرة وأخريا اىل ليماسول
واجلزائر».
أضاف« :نقول ذلك انطالقا
من أي خلفيات او للتجريح او
لالنتقام ال مسح اهلل كما حيصل
بني أهل السياسة يف بلدنا،
إمنا ألننا نعرف جيدا انك تشعر
بنا وبوجعنا وختاف على البلد
واقتصاده ومؤسساته وناسه،
وألننا أيضا خربناك وخربنا هذا
البيت الذي مل يأت منه اال
اخلري للبنان وشعبه.
لقد وصلت االوضاع اىل
مستوى مل يعد لنا طاقة على
حتملها ،نقول لك صراحة:
اننا على شفري االنهيار .وإذا
استمر هذا التخريب املمنهج
للعالقات مع اشقئنا يف دول
اخلليج ال سيما مع اململكة
العربية السعودية ،واليت تشكل
العمق االسرتاتيجي القتصادنا
الوطين ،فاننا مقبلون ال حمال
على انهيار اقتصادي وانفجار
اجتماعي.
لقد وصلت االمور اىل حد مل يعد
ينفع معها الكالم وال التطمينات
وال رفع املعنويات وال الوعود
وال املسكنات واملهدئات،
وبرأينا مل يعد باالمكان اصالح
االوضاع وإنقاذ البلد من شر
مستطري ،إال بالذهاب سريعا
اىل انتخاب رئيس للجمهورية،
وتأليف حكومة برئاسة سعد
رفيق احلريري ،نعم برئاستك
ألنك الوحيد اليوم القادر

على اعادة الثقة اىل نفوس
الناس والطمأنينة اىل قلوبهم،
والوحيد القادر على اعادة الثقة
للمستثمرين اللبنانيني والعرب
واالجانب».
ثم حتدث احلريري فقال:
«أشكركم مجيعا على جميئكم
اىل هذا املنزل الذي جيمع
كل اللبنانيني والذي تربطه
بكم كاقتصاديني وهيئات
اقتصادية عالقة خاصة النه
عندما تكونون انتم خبري يكون
البلد خبري.
ال شك ان ما منر به اليوم
تراجعا
يسبب
البلد
يف
للحياة االجتماعية والصحية
واالقتصادية للمواطنني مجيعا،
وانا شخصيا اتابع كل ما
استطعتم القيام به يف هذه
املرحلة.
لقد اجتمعنا العام املاضي
ومنذ ذلك احلني اىل اليوم
شهدنا تراجعا طال امورا كثرية
يف البلد ،الفائض تراجع
واالقتصاد وصل اىل الصفر
مستمر
بتقنني
والكهرباء
والنفايات يف الشوارع ،وإمجاال
فإن الوضع االقتصادي كله
اسوأ من ذي قبل.
واليوم منر مبرحلة جديدة
نرى خالهلا عالقاتنا مع بعض
الدول تسوء ايضا ،وخاصة مع
دول جملس التعاون اخلليجي
وال سيما واململكة العربية
السعودية وانتم تعرفون ما
تعنيه هذه العالقة بالنسبة
للبنان خاصة اذا نظرنا اىل
مؤمترات باريس واحد واثنني
وثالثة ،واىل ودائع دول
جملس التعاون ،هذا عدا عن
الصناديق
واموال
اهلبات
السعودية واالماراتية والقطرية

واالستثمارات املباشرة اليت
تأتي من أفراد يف دول
اخلليج يف قطاعات السياحة او
الصناعة او اي قطاع آخر يف
لبنان.
البعض قد ال يالحظ مدى
املساوئ اليت تنتج من النربة
او االفعال السياسية اليت
تقوم بها بعض االحزاب
بضرب عالقاتنا مع دول جملس
التعاون ،هذا امر خطري جدا
وانتم اليوم تلمسون أكثر
من أي يوم مضى مدى تراجع
العجلة االقتصادية ووصوهلا
اىل مكان خطري جدا.
هذا الوجه البشع ملا نعيشه
اليوم ،ولكننا مجيعا نعلم انه
يف اي حلظة انفراج يف البلد
كانتخاب رئيس للجمهورية
وتشكيل حكومة جديدة سيشعر
اللبنانيون بالتفاؤل وستعود
العجلة االقتصادية للعمل من
جديد وسيستقطب لبنان جمددا
اللبنانيني الن من شأن ذلك
خلق فرص عمل جديدة».
وأضاف« :مشكلتنا اليوم أننا
نعمل منذ سنتني دون أفق،
ولكن عند انتخاب رئيس
للجمهورية وتشكيل حكومة
جديدة برئاسة اي شخصية
كان سيعود االمل للبنانيني
وسينعكس االمر اجيابا على
خمتلف الصعد وال سيما
السياسي واالقتصادي .اعرف
ان الوضع سيئ ولكنين لست
متشائما،باالمس ذهبنا اىل
جملس النواب ،صحيح ان
االنتخابات مل حتصل ولكن
كانت هناك اشارة واضحة جدا
بنزول  72نائبا اىل الربملان

التتمة على الصفحة 31

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الوفاء للمقاومة :قرار جملس التعاون بشأن حزب اهلل عدواني
ومرتاحون اىل اعرتاض املشنوق يف جملس وزراء الداخلية العرب

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،بعد ظهر امس
االول برئاسة النائب حممد رعد
وحضور أعضائها.
افتتحت اجللسة ،حبسب بيان،
«بتالوة سورة الفاحتة وقوفا
لروح القائد الشهيد علي
فياض (عالء) ،وألرواح االخوة
املقاومني الشهداء الذين قضوا
مؤخرا خالل مواجهتهم البطولية
التكفريي.
االرهاب
ضد
وتقدمت الكتلة اىل ذويهم
الكرام واىل كل اهلنا الشرفاء
بأحر التربيكات منوهة بشجاعة
ابنائهم وثباتهم واخالصهم,
وجمددة عهدها بالوفاء هلم
ولألخ القائد الشهيد (عالء)
الذي قضى ربع قرن من
عمره املبارك مقاوما صلبا ضد
االحتالل االسرائيلي للبنان،
ومتنقال بني خمتلف املواقع
واحملاور واجلبهات جمسدا أروع
منوذج ومثال عن القائد احملبوب
واملقدام».
ثم جرى «عرض وتقييم
يف
السياسية
للمستجدات
لبنان واملنطقة خالل االسبوعني
والنعكاساتها
املنصرمني،
املباشرة أو املرتقبة يف مرحلة
تتسم باحلساسية والتعقيد
وتتطلب الدقة يف مقاربتها
البالد
مصلحة
لتشخيص
واللبنانيني وحتديد اخلطوات
املطلوبة واملناسبة .وخلصت
الكتلة بعد النقاش اىل ان
«االخفاق يف تأمني النصاب
جللسة انتخاب رئيس اجلمهورية
على الرغم من حتديد  36موعدا
هلا حتى اآلن ،يؤكد احلاجة اىل
مقاربة واقعية بني كل الكتل
واملكونات يف اجمللس النيابي
حتقق اجناز هذا االستحقاق،
بدل املناورات الفاشلة باسم
الدميوقراطية ،بدليل االخفاق
الذي ال يزال قائما ومرشحا
لالستمرار».
ولفتت الكتلة اىل ان «تفاقم
أزمة النفايات يف البالد دون
التوصل اىل حل هلا ،بات
يهدد السالمة والصحة العامة
للبنانيني ،ويتطلب اجراءات
طارئة وملحة ،ولذا فإن الكتلة
تدعو مجيع املكونات يف جملس
الوزراء اىل التعاون االجيابي من
أجل اقرار خطة املطامر الصحية
املؤقتة ووضعها موضع التنفيذ
والشروع يف تسريع اخلطوات
التطبيقية خلطة التفكيك احلراري
املقررة».
ورأت ان «حفظ لبنان وصون
سيادته واستقراره وسلمه
االهلي ،يقتضيان على الدوام
يقظة وجهوزية متنامية ،ومتسكا
جديا مبعادلة اجليش والشعب
واملقاومة اليت تثبت يوما بعد
يوم جدواها يف تأكيد قدرة
لبنان على الصمود والبقاء
واملواجهة رغم كل التحديات
والتهديدات والفنت اليت حياول
االعداء واالنتهازيون اثارتها
وحتريكها بني حني وآخر .لقد
آن للكل أن يدرك أن العدو
املستفيد
هو
االسرائيلي

رعد مرتئسا اجتماع الكتلة
االساس بل االوحد من أي خلل
أو اهتزاز أمين او فوضى تتحرك
بالداخل ،ولذلك ينبغي أن يبقى
االستقرار الداخلي حمل عناية
وتعاون اجلميع مبعزل عن كل
اخلالفات السياسية».
واكدت ان «الدور الوطين
والقومي واالسالمي واالنساني
الذي اضطلع به حزب اهلل وال
يزال ،سواء جلهة الدفاع عن
لبنان بوجه العدو االسرائيلي
وأطماعه ،أم جلهة محايته
ضد خماطر االرهاب التكفريي
وداعميه ،أم جلهة تبنيه
ودعمه لقضايا شعوبنا العربية
العادلة ويف طليعتها قضية
فلسطني املركزية ،هو دور
ومبعث
ومسؤول،
مشرف
اعتزاز وتقدير لدى كل االحرار
والشرفاء يف منطقتنا والعامل.
وان القرار الصادر عن جملس
التعاون اخلليجي الذي يصنف
حزب اهلل منظمة ارهابية هو قرار
طائش عدواني مدان ..يتحمل
النظام السعودي مسؤولية
صدوره وتبعاته ،وهو يتالقى
يف شكله ومضمونه مع توصيف
العدو االسرائيلي حلزب اهلل.
كما ان إعالنه مل يكن مستغربا
لدينا ،ذلك أن تطور العالقات
السعودية  -االسرائيلية يتطلب
ذلك ،وهو ميثل دفعة على
احلساب ،ألن العدو االسرائيلي
يشرتط لتطور العالقة معه أن
توضع املقاومة على الئحة
االرهاب».
اضافت« :ان هذا القرار املخزي
يؤكد صوابية فهمنا خللفية
املواقف السعودية السلبية
والعدائية منذ عدوان متوز 2006
باحلد األدنى ،ويزيدنا قناعة مبا

نقوم به ولن يثنينا أبدا عن
ادانة ما ترتكبه السعودية من
جرائم وانتهاكات يف اليمن
ومن متويل وتسليح ودعم
جلماعات االرهاب التكفريي يف
العراق وسوريا ،ومن تواصل
وتنسيق مع العدو الصهيوني
الغاصب للقدس وفلسطني».
وتابعت« :اننا ويف هذا السياق،
ندين ايضا ما تضمنه بيان جملس
وزراء الداخلية العرب حول
وصف حزب اهلل بأنه ارهابي،
ونعرب عن ارتياحنا العرتاض
معالي وزير الداخلية والبلديات
على هذا الوصف التزاما مبوقف
احلكومة اللبنانية ،كما نسجل
تقديرنا العرتاض كل من العراق
واجلزائر ،وحنيي كل موقف
لبناني وعربي حر وشريف».
وختمت« :ان تعامي االمم
املتحدة عن اجلرائم واالعمال
االرهابية اليومية اليت ينفذها
الكيان الصهيوني ضد الشعب
الفلسطيين ،وكذلك عن اجلرائم
ومحلة االبادة اليت ينفذها
النظام السعودي ضد الشعب
اليمين .هي وصمة عار يندى
هلا جبني البشرية ،وتسقط
صدقية املؤسسات الدولية
عند كل شعوب العامل ،دون أن
تغيب عنا االشارة االجيابية اليت
تضمنها القرار الذي صدر ،عن
الربملان االوروبي سواء جلهة
االنتهاكات ضد االنسانية يف
اليمن والتوصية حبظر تصدير
االسلحة اىل النظام السعودي،
أم جلهة ادانة التوغل االسرائيلي
يف سياسة االستيطان باالراضي
الفلسطينية احملتلة ،وكذلك ما
صدر مؤخرا عن منظمة العفو
الدولية».

املكتب اإلعالمي للمفيت دريان:

الكالم املنسوب اليه هدفه تشويش
عالقته املتينة مع السعودية

نفى املكتب اإلعالمي ملفيت
اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان« ،ما يتم تداوله
عرب بعض الوسائل االعالمية
ومواقع التواصل االجتماعي من
كالم منسوب للمفيت دريان،
يراد منه تشويش عالقته املتينة
مع اململكة العربية السعودية
ودول اخلليج العربي ،وحماولة
مكشوفة لزج مفيت اجلمهورية
يف خمطط خترييب لتعكري عالقاته
األخوية والثابتة مع اململكة».

ولفت املكتب االعالمي اىل ان
«أهداف ما ينقل كذبا عن املفيت
دريان ،يصب يف إطار خطة
تستهدفه لتشويه دوره الديين
والوطين والعربي» .واكد ان
«مواقف وتصاريح وبيانات
ولقاءات مفيت اجلمهورية مع
اللبنانيني كافة ،هي واضحة
وثابتة مع اململكة العربية
السعودية واإلمجاع العربي،
وكل ما يصدر عكس ذلك هو
عار من الصحة».

فيصل كرامي استقبل السفري األوسرتالي يف طرابلس:

مـلف الـنفايات يتـصل مبـصاحل مالـية كـربى

استقبل الوزير السابق فيصل
عمر كرامي يف دارته بطرابلس
سفري اوسرتاليا يف لبنان غلني
مايلز وعرض معه لالوضاع
العامة يف لبنان واملنطقة.
اثر االجتماع قال كرامي« :زيارة
سعادة سفري اوسرتاليا اىل
طرابلس هي دائما حمل ترحيب
لدينا ولدى الطرابلسيني ،نظرا
ملا جيمع بيننا من روابط ،ال سيما
وأن اجلالية الطرابلسية والشمالية
يف اوسرتاليا هي ،عرب التاريخ،
من الروافد األساسية اليت
تساهم يف االستقرار االجتماعي
واالقتصادي للبنان».
اضاف« :تطرقنا اىل الكثري
من األمور اليت تتعلق بالتعاون
املشرتك بني لبنان واوسرتاليا،
وعن مدى حاجة طرابلس اىل
دعم مشاريع استثمارية ميكن ان
تساهم بها الدولة األوسرتالية،
يف إطار تعزيز خطط التنمية يف
املدينة».
من جهة أخرى ،استنكر كرامي
«البيان الصادر عن احلكومة بعد
انتهاء جلسة جملس الوزراء،
والذي تضمن األعالن عن
عدم الدعوة اىل جلسات مقبلة
للحكومة والتلويح باألستقالة،
يف حال مل يتفق املعنيون على
حل سريع ملشكلة النفايات»،
قائآل «لألسف ،أن اقرار احلكومة
بأن احلل هو عند اآلخرين وليس
عندها ،أمر ينسف كل مفهوم
احلكم وكل مفهوم املؤسسات
والصالحيات ،ويتناقض مع كل
التصرحيات اليت يدلي بها اجلميع
حول دعمهم ألستمرار احلكومة

كرامي مستقبال السفري مايلز

وتسهيل أعماهلا.األهم ،أن ملف
النفايات كما نتأكد يوما بعد
آخر ،هو أكرب من احلكومة ومن
كل لبنان ،ويتصل مبصاحل مالية
كربى لديها من احلصانة والنفوذ
القدر الذي مينع التوصل اىل أي
حل ال خيدم هذه املصاحل».
على صعيد آخر صدر عن املكتب
االعالمي للوزير السابق فيصل

كرامي ،بيان جاء فيه:
«ان خرب إطالق الرصاص على
مكتب الوزير فيصل كرامي يف
شارع نديم اجلسر يف طرابلس،
غري صحيح إطالقا ،وجل ماحصل
ان شابا يستقل سيارة وهو يف
حالة سكر ،أطلق رصاصات عدة
يف اهلواء بالقرب من مكتب
الوزير فيصل كرامي».

عاصي نوه مبوقف وزير الداخلية:

جتسيد لروح املصلحة الوطنية العليا

مثن رئيس «اجمللس االسالمي
العلوي» الشيخ اسد عاصي يف
بيان« ،املوقف املشرف ملعالي
وزير الداخلية نهاد املشنوق يف
اجتماع وزراء الداخلي العرب
والوفد املرافق حول قرار منظمة
ونعتربه
اخلليجي،
التعاون
حتصينا للوحدة الوطنية يف
لبنان ،وجتسيدا لروح املصلحة
الوطنية العليا».
أضاف« :ان من يدعي ان
املقاومة االسالمية يف لبنان
منظمة ارهابية فهو يسيء اىل
كرامة الوطن والشهداء ،فحزب

اهلل قدم الكثري حلماية لبنان
ارضا وشعبا وال يزال يقدم،
وهو مكون اساسي من مكونات
لبنان يف السياسة واجملتمع،
وشريك يف الصيغة اللبنانية
برملانا وحكومة».
وختم« :كل كلمة توحد الشمل
الوطين هي كلمة حق ترضي اهلل
واالنسانية ،وحنن حباجة ماسة
يف هذه الظروف العصيبة اىل
رجاحة العقل واحلكمة املتزنة،
يف التعاطي مع القضايا
املصريية ،وهذا ما جسده
معالي الوزير املشنوق».
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لبنانيات

البابا مينح صفري وساما» رفيعا»
وساندري يقلده اياه حبضور الراعي

صفري يستلم الوسام من الكاردينال ساندري بحضور البطريرك الراعي
منح قداسة البابا فرنسيس
رئيس جملس ادارة ومدير عام
بنك بريوت الدكتور سليم صفري
وسامًا فاتيكانيًارفيعًا ،هو وسام
فرسان البابا القديس سيلفسرت
«تقديرا»
من رتبة كومندور
خلدماته االنسانية واالجتماعية
وجهوده.
وقلد الكاردينال ليورناردو
ساندري رئيس جممع الكنائس
الشرقية ،صفري هذا الوسام يف
مقر اجملمع يف حاضنة الفاتيكان
مبشاركة وحضور البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي وسفري لبنان يف

الفاتيكان العميد جورج خوري
والوكيل البطريركي املطران
ورجال الدين
فرنسوا عيد
واصدقاء صفري وعائلته.
واشاد ساندري جبهود صفري
وعطاءاته يف حني شكر صفري
قداسة احلرب االعظم والكردينال
ساندري والبطريرك الراعي على
منحه هذا الشرف متمنياً السعي
لتأمني االستقرار يف لبنان حيث
يعيش املسيحيون واملسلمون
بسالم .أما الكاردينال الراعي
فهنأ صفري بهذا الوسام والذي
اعتربه تكرميًا للبنان ومجيع
اللبنانيني.

احلريري يف حوار مع السي ان ان :اذا مل يكن لدينا رئيس للجمهورية وحكومة
جديدة فإن لبنان لن يستطيع االستمرار يف مواجهة التحديات

رأى الرئيس سعد احلريري
انه «اذا مل يكن لدينا رئيس
للجمهورية وحكومة جديدة فإن
لبنان لن يستطيع االستمرار يف
مواجهة التحديات».
بثت حمطة «سي .أن .أن»
األمريكية مساء امس االول
اخلميس حوارا مع الرئيس سعد
احلريري هنا تفاصيله:
سئل رأيه عن موقف وزير
اخلارجية جربان باسيل باالمتناع
عن التصويت على القرار العربي
إلدانة اهلجوم على السفارة
السعودية يف طهران.
أجاب» :أعتقد أن وزير خارجية
لبنان ،القريب من حزب اهلل،
اختذ قرارا مل يكن من املفرتض
اختاذه .أعتقد أنه كان على
لبنان الوقوف مع اململكة
العربية السعودية ألنه كان
أمرا غري مقبول بكل املعايري.
حتى العراق ،املقرب جدا من
إيران ،اختذ هذا املوقف ووافق
على قرار اجلامعة العربية ،ولكن
ويا لألسف حنن مل نتخذ القرار
املناسب .وأنا أعتقد أنه عندما
يتعلق األمر بالوحدة العربية جيب
أن يكون لدينا موقف واضح يف
احلكومة بهذا الشأن .فخامنئي
نفسه دان هذه التصرفات وال
أفهم ملاذا اختذ حزب اهلل أو
وزير اخلارجية اللبناني موقفا
كهذا.
سئل  :برأيك ماذا يعكس هذا
األمر؟
اجاب :هذا األمر يعكس أن حزب
اهلل يلعب دور الوكيل إليران

وهذا أمر مؤسف ألنه ال ميكن
للبنان أن يتحمل سياسة معادية
ألي دولة عربية وخصوصا
اململكة العربية السعودية.
فاململكة قدمت الكثري للبنان
على مدى تاريخ العالقات بني
مليارات
وأنفقت
البلدين،
الدوالرات يف لبنان خصوصا
بعد حرب  2006ولطاملا ادت
دورا إجيابيا ،كما أنها مل تعمد
أبدا إىل إنشاء ميليشيات يف
لبنان ،بينما قامت إيران بإنشاء
ميليشيا حزب اهلل.
سئل :هذا يضعك يف موقف
صعب للغاية ،خاصة أنك
حاولت بشكل كبري مع الرياض
على مدى سنوات مجع املليارات
كمساعدات عسكرية للجيش
اللبناني .هل توافق على أن
هذه املبالغ كانت ستنتهي،
بشكل مباشر أو غري مباشر ،يف
أيدي حزب اهلل؟
اجاب  :كال ،لقد أظهر اجليش
اللبناني على مدى التاريخ،
وحتى خالل احلرب األهلية ،أن
أي سالح ميلكه مل خيرج أبدا من
اجليش .أعتقد أن هناك قرارا
سياسيا بأن يأخذ حزب اهلل
لبنان على الصعيد اإلقليمي
وأعتقد أن هذه هي املشكلة
األساسية.
سئل  :السياسيون يف لبنان
خيبوا آمال املواطنني ،بغض
النظر عن األطراف الذين
يدعمونهم ،وأعتقد أنك توافقين
الرأي يف ذلك .فلماذا وافقت
منذ عدة أشهر على دعم ترشيح
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شخص موال حلزب اهلل ملنصب
رئاسة اجلمهورية؟
اجاب :ألنين أردت أن أخلط
األوراق وأقلب الطاولة .وقلت
لألطراف اليت تعارض وصول
رئيس من  14آذار حسنا
فلنذهب اىل  8آذار وخنتار
مرشحا قريبا من هذه األجندة
السياسية ونذهب إىل الربملان
وننتخب رئيسا .كل ما أردته هو
ملء الفراغ .بالنسبة لي فإنه من
األفضل أن يكون لدينا رئيس
لنا معه بعض االختالفات معه،
من استمرار الفراغ الكامل.
سئل  :هل متلك إيران مفاتيح
الرئاسة يف لبنان؟
اجاب :اليوم ليس لدينا رئيس
ألن قسما من النواب ،أي حزب
اهلل ،ال ينزلون إىل اجمللس
النيابي .لدينا مشكلة مع
النصاب ،إيران أجرت انتخابات
منذ عدة أيام ،فلماذا ال نستطيع
حنن أيضا إجراء انتخابات ،مثل

كل الدول؟ ملاذا ال نستطيع
النزول إىل جملس النواب؟
ملاذا جيعلون حزب اهلل مينع
النواب من انتخاب رئيس؟
سئل  :ماذا سيحصل إذا استمر
الفراغ الرئاسي؟
اجاب  :نبذل ما يف وسعنا من
أجل محاية لبنان يف ظل ما جيري
من حولنا يف املنطقة .فنحن ال
نريد أن يتحول لبنان إىل سوريا
أخرى .نريد انقاذ لبنان.
سئل  :هل هناك إمكانية
لذلك؟
اجاب  :أخشى أن يكون هناك
إمكانية حلدوث ذلك ،فداعش
قد يكون مسرورا بالقدوم إىل
لبنان وحنن حناربه وسنستمر يف
حماربته وحماربة جبهة النصرة.
لكن يف النهاية إذا مل يكن
لدينا رئيس للجمهورية وحكومة
جديدة فإن لبنان لن يستطيع
االستمرار يف مواجهة كل هذه
التحديات.

جنبالط عرض وسفري اليونان التطورات يف لبنان واملنطقة
إستقبل رئيس «اللقاء
وليد
النائب
الدميقراطي»
جنبالط يف دارته يف كليمنصو
مساء امس االول اخلميس،

سفري اليونان يف لبنان تيودور
باساس ،وعرض معه التطورات
السياسية الراهنة يف لبنان
واملنطقة.

قهوجي التقى شبطيين وآخرين
إستقبل قائد اجليش العماد
جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة ،وزيرة املهجرين أليس
شبطيين ،والوزير السابق زياد

بارود ،ثم النائب نضال طعمة
واألب نايف اسطفان ،وتناول
البحث األوضاع العامة يف
البالد.
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لبنانيات

ديب :الغالبية املسيحيّة معنا والتنسيق
مستم ّر مع «القوات»

رد عضو ّ
تكتل التغيري واإلصالح
ّ
النائب حكمت ديب على قول
إن
النائب سليمان فرجنية
ّ
«التيار الوطين احلر» و «القوات
ّ
ميثالن الغالبية
اللبنانية» ال
املسيحية.
«إن
«اجلمهورية»:
وقال لـ
ّ
ّ
ُ
إن
هذا الكالم
مثل الذي يقول ّ
الساعة الثانية عشرة ظهرًا هو
ليل وليس نهار« ،فالشمس
طالعة والناس قاشعة» ،ومهما
فإن
قيل أو َفعل فرجنية أو غريه ّ
املسيحية معنا ،وهذا
الغالبية
ّ
ثابت باألرقام وليس بالكالم،
وال يستطيع أحد التشكيك به».
أن «كالم فرجنية
َ
ولفت ديب إىل ّ
استياء حتى داخل األوساط
أثار
ً
َ
املسيحية احملايدة واليت هي
ّ
إن
على تواصل معنا ومعه ،إذ ّ
ضرب الغالبية املسيحية ال يخَ دم
َ
التوازن يف الدولة».
أن «حديث فرجنية
وأشار إىل ّ
بهذا النحو ودخوله يف لعبة
ّ
جدية
األرقام
يدل على عدم ّ
«أن
موضحًا
ترشيحه»،
ّ
ّ
س املصاحلة
كر َ
اتفاق معراب ّ
املسيحية ،وبات العماد ميشال
ّ
مسيحية ال
يتمتع بغالبية
عون
ّ

َيستطيع أحد
ختطيها» ،معتربًا
َ
«أن عدم الوقوف على رأي هذه
ّ
ّ
يشكل ضربًا للميثاق
الغالبية
ويؤدي إىل
والعيش املشرتك
ّ
نتائج ال تحُ مد عقباها ،خصوصًا
أن اتفاق معراب مل جَيمع فقط
ّ
«القوات» و «التيار» ،بل فئة
كبرية من احلياديني واليت
أي مصاحلة مسيحية».
تبارك ّ
ّ
ّ
بأنه قال عرب
وذكَر ديب
«اجلمهورية» منذ حنو سنتني
ّ
ونصف سنةّ ،
إنه لو ُخيرّ بني
رئيس ضعيف والدكتور جعجع
سيختار جعجع ،و «عندها قامت
القيامة ومل تقعد» ،واآلن
برتشيح
اختارت
«القوات»
الرئيس القوي ،ما أراح
عون
َ
وكرس عرفًا
املسيحية
الساحة
ّ
ختطيه» ،موضحًا
أحد
ال يستطيع ٌ
َ
سيستمر يف
التحالف
«أن
ّ
ّ
احملطات املقبلة ،وهذه رغبة
َ
القيادتني».
وعن خطوات ما َبعد اجللسة،
ّ
كل شيء
«إن
قال ديب:
ّ
درس يف وقته ،والتنسيق
ُي َ
مستمر مع «القوات» ،ولن
ّ
التصر َ
ف
يستطيع أحد بعد اآلن
ّ
وكأن املسيحيني غري موجودين
ّ
يف املعادلة وميكن جتاهلهم».

مواجهة أب بابنه عرض عليه تنفيذ
عملية انتحارية
تواجه املوقوف السوري راضي
اليوسف وجها لوجه ،مع ابنه
حممد امام احملكمة العسكرية
الدائمة الذي شهد على ان
والده عرض عليه تنفيذ عملية
انتحارية مقابل مبلغ مئة الف
دوالر يتقاضاها الوالد من
«جبهة النصرة» فيما سبق
للمتهم ان انكر ذلك اثناء
استجوابه يف اجللسة السابقة
قبل حواىل ثالثة اشهر.
لكن االبن الذي ال يعرف القراءة
«طعم» اقواله هذه
وال الكتابة،
ّ
برواية جديدة حني زعم ان والده
حني عرض عليه االمر كان يف
حال من السكر الشديد «مش
واعي بنوب»  ،فيما وضع خالد
ملحم قريب املتهم «عرض»
االخري يف خانة «املزاح» حيث
كان اليوسف يرقص ويغين
ويضحك وسط عمال سوريني
يعملون بورشة بناء يف منطقة
جبيل.
وبالتواتر وصل عرض اليوسف
رب العمل ش.ش.
اىل مسامع ّ
الذي سارع اىل ابالغ القوى
توقيف
وبالتالي
االمنية
اقر يف التحقيق
الذي
اليوسف
ّ
االولي بأنه عرض على ابنه
حممد ( 20عامًا) أن يفجر نفسه
مقابل مئة الف دوالر ،لكنه عاد
وانكر ذلك اثناء استجوابه امام
احملكمة بتهمة انتمائه اىل جبهة
النصرة وجتنيد اشخاص للقيام
بعمليات انتحارية بواسطة احزمة
ناسفة ،زاعمًا ان اشقاء زوجته
ارادوا االقتصاص منه يف
سوريا ،وعندما مل يتمكنوا من
ذلك حاولوا االقتصاص منه يف
لبنان .كما تراجع عن اعرتافاته
السابقة جلهة جتنيده اشخاصًا
لصاحل النصرة وبطلب من زاهر
النعسان وابو عدي البغدادي
على ان يتقاضى مقابل ذلك

مبلغ الف دوالر عن كل شخص
يقوم بتجنيده.
وقال حممد اثناء مساع افادته
امس ان والده حيتسي اخلمر
كثريا  .ويف احدى املرات
«وبينما كنا سهرانني مع عمال
اخرين يف الورشة راح يتحدث
عن جبهة النصرة وان الذي
ينضم اليها يتقاضى راتبا.
واضاف الشاهد« :عرض علي
القيام بعملية انتحارية مقابل
مئة الف دوالر» .وتدخل املتهم
نافيا ذلك.
وبسؤال وكيلة الدفاع احملامية
دياال شحادة هل ان اليوسف
كان سكرانا عندما قال له هذا
الكالم ،اجاب الشاهد« :كان
سكرانا وحيتسي اخلمر مش
واعي بنوب» .واوضح ان والده
يرقص ويغين كلما كان حيتسي
اخلمر ومل يكرر عرضه عليه
سوى مرة وحيدة.
وافاد الشاهد خالد ملحم ان
املتهم هو زوج ابنة عمه وكان
يعمل معه يف الورشة  .وروى
ان سهرة مجعتهم مع املتهم
الذي كان حيتسي اخلمر وراح
يتحدث عن انه سيذهب اىل
النصرة وكان يرقص ويضحك.
وهل حاول اقناعك باالنضمام
اىل النصرة اجاب الشاهد:
«قال لي انين ساتقاضى راتبا
شهريا بني  600و 700دوالر
امريكي اما اذا كان االمر يتعلق
بعملية انتحارية فالبلغ يصبح
مئة الف دوالر».
وبسؤاله قال الشاهد ان مجيع
الشبان الذين كانوا معنا خالل
السهرة اعتربوا ما يقوله راضي
جمرد مزحة «وانا اعتربه ايضا
كذلك».
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل
 25نيسان املقبل لالستماع اىل
ش .ش.

حما ِم يستبدل قانوناً آخرمكان قانون العقوبات للدفاع عن موكليه
اىل
احملامني
احد
انضم
محلة التحريض على اململكة
العربية السعودية من املكان
الذي يفرتض ان يناقش فيه
مدى توافر املواد القانونية
املدعى بها على موكليه،
بتهمة اختالقهما جرائم ارهابية
وإلصاقها بشخص وهمي.
وحاد احملامي يف دفاعه عن
ليستبدله
العقوبات
قانون
«بقانون» آخر ليعود وعلى
مضض ،اىل اعتماد «كتاب
القانون» الذي لطاملا جلأ
اليه احملامون يف دفاعهم عن
موكليهم ،وذلك بعد ان اعرتض
رئيس احملكمة كما ممثل النيابة
العامة على كالم احملامي وطلبا
شطبه من حمضر اجللسة.
فاملوقوفان السوريان عمر د.
وبسام غ .قصدا شيخًا سعوديًا
يف احدى قرى عكار حيث كان
يعمل يف توزيع االغاثة على
النازحني يف املنطقة  .وزعم
االول امام الشيخ املذكور
انه يعرف شخصًا ينوي تفجري

السفارة السعودية يف لبنان
 .وقال« :كان هديف من ذلك
التقرب من الشيخ للحصول على
ّ
مساعدات منه ،اال انه بعد مخس
دقائق من ذلك مت توقيفنا».
اما املوقوف االخر فافاد بانه مل
يكن يعلم ما اقرتفه صديقه عمر
الذي رافقه لزيارة الشيخ حيث
جلس بعيدا عنهما ومل يسمع
احلديث الذي دار بينهما.
وبعد انتهاء االستجواب ترافع
وكيل املوقوفني احملامي امحد
عثمان فبادر اىل القول بانه «ال
خوف على السفارة السعودية
من االرهاب ،الن السيارات
املفخخة يف لبنان كانت ُتدار من
السعودية» .وهنا قاطعه رئيس
احملكمة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم كما ممثل النيابة
العامة القاضي كمال نصار
الذي طلب شطب ما ادىل به
احملامي من حمضر اجللسة فتم
ذلك .فيما طلب ابراهيم من
احملامي االلتزام اثناء مرافعته
بوقائع الدعوى والنصوص

القانونية .وانتهى احملامي اىل
طلب كف التعقبات عن موكليه
واستطرادًا الرباءة واال منحهما
اسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة

توقيفهما.
مساء
وحكمت احملكمة العسكرية
ً
على املوقوفني بالسجن ستة
اشهر.

توقيف مطلوبني برتويج املخدرات وتعاطيها

متكنت دورية من مفرزة
إستقصاء جبل لبنان يف وحدة
الدرك اإلقليمي ،يف حملة
املرجية من توقيف كل من ع.
أ .وف .ي .على منت سيارة
بقيامهما
لالشتباه
«فان»
برتويج املخدرات ،وضبطت
حبوزتهما كمية من حشيشة
الكيف واحلبوب املخدرة ،إضافة
إىل مسدس حربي وثالثة مماشط
وسكني وأجهزة خلوية.
وبالتحقيق معهما اعرتفا برتويج
املخدرات ،وتبني أن األول من
أصحاب السوابق وخرج منذ
فرتة قصرية من السجن ،وهو
مطلوب للقضاء جبرم إدخال
ممنوعات وهواتف خلوية إىل
السجن.

وأحيال إىل مكتب مكافحة
املخدرات املركزي يف وحدة
الشرطة القضائية ،للتوسع
بالتحقيق معهما بناء إلشارة
القضاء املختص.
والقت مفرزة زحلة القضائية
يف وحدة الشرطة القضائية يف
مدينة زحلة ،القبض على ع .ع.
املطلوب للقضاء خبمس خالصات
احكام ومذكرتي توقيف جبرائم:
سرقة وتزوير ،تعاطي خمدرات،
ترويج عملة مزيفة واحتيال،
مقاومة رجال السلطة.
افادت املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي ان «شعبة
املعلومات» اوقفت يف املتحف
ح.ق .املطلوب للقضاء جبرم
خمدرات.

اتفاق معراب قضى على رئاسة عون؟!
جان عزيز

يوم كانت غالبية ساحقة من املسيحيني حتتفل باملصاحلة والتوافق
املسيحيني املكرسني يف معراب ،عصر  18كانون الثاني املاضي،
كان البعض من العارفني مبكبوتات السياسة اللبنانية ،يرسم عالمة
قلق مفادها :هل يؤدي هذا احلدث بالذات إىل تطيري الرئاسة من
املسيحيني؟!
قامت احلروب اللبنانية كلها تقريبًا على فالقي إشكاليتني اثنتني :أو ً
ال
إشكالية السلطة بني املسيحيني واملسلمني يف الداخل .وثانيًا إشكالية
السيادة بني لبنان وحميطه ،بدءًا بسوريا يف اخلارج .وبعد آالف الضحايا
والدماء واألمثان العبثية واجملانية أحيانًاُ ،فرض اعتقاد مفاده أن اتفاق
الطائف أوجد احلل املمكن لإلشكاليتني معًا :توازن يف السلطة بني
اجلماعتني ،وتعاون مع سوريا من ضمن السيادة للبلدين .حل شهد
طيلة زمن الوصاية اعتوارًا يف التطبيق ،جعل بعض آباء وثيقة الوفاق
الوطين يكتبون منذ أيامها األوىل أن ما ُطِّبق هو انقالب على الطائف.
فحول استمرار إشكالية السيادة ،يروي أحد املسؤولني اللبنانيني
السابقني والصادقني ،أنه مطلع العام  1992كان يف واشنطن بصفته
الرمسية آنذاك .وكان قد أطل العام الثاني على إقرار التعديالت
الدستورية الشهرية ،اليت ربط الطائف بها ،بدء إعادة متركز القوات
السورية وخروجها حتى مداخل البقاع .فاعترب املسؤول املذكور أن واجبه
الوطين يقضي بتذكري عاصمة حكم األرض بتاريخ االستحقاق املرجو
بعد أشهر قليلة .قام جبولة على مسؤولي اإلدارة األمريكية .من البيت
األبيض إىل وزارة اخلارجية إىل الكونغرس وصو ً
ال إىل األجهزة احلكومية
كافة .طرح معادلته البسيطة :أنتم من رعاة الطائف .الطائف قال إنه
بعد سنتني يبدأ االنسحاب السوري .املوعد يف أيلول املقبل .تفضلوا
إذن وساعدونا على االلتزام باملهل واإليفاء بالعهود .مل يسمع املسؤول
اللبناني أي جواب شاف .حتى وصل إىل البنتاغون .هناك ،حيث العسكر
كرر املسؤول عرضه.
وهلجة اإلمرة والتنفيذ وشفافية القول والفعلّ ،
فكان اجلواب – الصدمة :يبدو أنكم مل تدركوا فلسفة الطائف هلذه
الناحية .فبمعزل عن النصوص والصياغات واخلطابات ،األساس هو
يف النفوس واحلسابات واخللفيات .ويف فلسفة الطائف هذه ،ليس
املطلوب انسحاب سوريا من لبنان .بل بقاؤها فيه ...وهو أص ًال ما عاد
وكتبه صراحة أوري ساغي بعد أعوام قليلة!
املهم أنه يف  26نيسان  ،2005حلت تلك اإلشكالية .ألسباب متشعبة
وسياقات مركبة ،انسحب اجليش السوري من لبنان .عادت السيادة
ولو نظريًا .وقامت فلسفة سيادية جديدة التفاق الطائف ،عنوانها أن
لبنان يف لبنان وسوريا يف سوريا .مع أقصى التعاون بينهما يف شتى
اجملاالت .لكن بقيت اإلشكالية األخرى :ماذا عن التساوي واملناصفة
يف السلطة بني املسيحيني واملسلمني؟
محلت هذه اإلشكالية أثناء الوصاية عنوانًا مبطنًا هو قانون االنتخاب.
ليتحول بعد زوال الوصاية أزمة ،وليضاف إليه عنوان آخر هو رئاسة
اجلمهورية .والعنوانان ظال عالقني بني نص الطائف امليثاقي ،ومكبوتات
فلسفته النفاقية .ففي زمن الوصاية قيل كثريًا وتردد غالبًا وطبق
دومًا القول إن قانون االنتخاب هو جزء عضوي ومؤسس من فلسفة
الطائف .بأي معنى؟ مبعنى أن املسلمني الذين شاركوا يف الطائف ،ما
كانوا ليوافقوا يومها على املناصفة يف عدد النواب وال حتى الوزراء،
بينهم وبني املسيحيني .نظرًا إىل الفارق الدميغرايف بني اجلماعتني.
وهو الفارق الذي أبدع أهل الطائف يف تعميق خلله بالتجنيس والتهجري.
غري أن هؤالء أقروا على الورق بذلك التساوي الرقمي ،شرط أن
يستعيدوا قسمًا من تلك األعداد الورقية عرب التطبيق الفعلي .أي عرب
قانون االنتخاب .حبيث يظل هذا القانون مكرسًا لنسبة معينة من النواب
املسيحيني ،امللتحقني بالزعامات املسلمة ،ترشيحًا وانتخابًا ووالء
سياسيًا .حتى بدا أن هذه الفلسفة املكتومة واملكبوتة للطائف ،هي
شرط ملقولة أننا أوقفنا العد .وأن أي عودة عنها تعين حكمًا العودة إليه
وإىل مفاعيله يف النظام والسالم واحلرب!
بعد زوال الوصاية برز الشق اآلخر من اإلشكالية الداخلية :من يكون
رئيس اجلمهورية وفق الطائف؟ ومع طرح هذه املعضلة كانت عوامل
كثرية قد تغيرّ ت ضمن املشهد اللبناني .املسيحيون استعادوا
جاهزيتهم السياسية .واملسلمون توزعوا على مجاعتني ضمن صراع مرير
ولد لبنانيًا حلظة استعادة السيادة ،قبل أن يتفجر إقليميًا مع اندثار
مفهوم الدولة السيدة يف كل املنطقة .وسط هذا املشهد اجلديد،
صار ثابتًا أن أكثرية السنة هي من ختتار ممثلها يف السلطة .أكثرية
الشيعة كذلك .أكثرية الدروز ترتضي مبا ترك هلا ،مع قدرة دائمة على
جعاالت سياسية نتيجة التناقضات .بقي املسيحيون :من خيتار ممثلهم
يف النظام؟ على مدى  11سنة من أعوام ما بعد الوصاية ،بدا أن مسألة
رئاسة اجلمهورية خاضعة يف مفهوم البعض ،لفلسفة مماثلة لفلسفة
قانون االنتخاب .كأن هناك من يفكر يف كوامنه ومكبوتاته ،أننا ما كنا
لنرتك لكم يف الطائف حتى هذه الرئاسة الضحلة .لكننا قبلنا بذلك،
شرط أن نكون حنن من خيتار الرئيس .وأن خنتار حنن ،يعين أن خنتار
األضعف من بينكم .أكان عسكريًا ،فيكون أضعف ضابط لديكم .أم
مدنيًا فيكون أضعف سياسي مسيحي .وطيلة تلك الفرتة ،ظلت هذه
القراءة املكبوتة للطائف مقنعة حبجاب ثقيل ،بكل معاني الثقل ،أال وهو
انقسام املسيحيني وعدم توافقهم على ترشيح األقوى.
يف  18كانون الثاني املاضي ،سقطت تلك املعادالت .صار التوافق
املسيحي حقيقة .وصار األقوى مرشحًا .فصار يف ذهن أصحاب تلك
القراءة أن ما حصل هو انقالب على تلك الفلسفة للطائف .وهو ما ولد
يف مكنوناتهم شعورًا بأن كل وسائل احلرب مشروعة ومسموحة ،ملنع
هذا االنقالب .هكذا اعترب البعض أن اتفاق معراب قضى على رئاسة
عون .ال بل طيرّ الرئاسة من املسيحيني .لكن من يقول هلؤالء إن ما
يلعبون به هو أكرب وأخطر؟! فإما توازن الوطن وإما اندثاره ،متامًا كما
حيصل يف حميطه.
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عرب وعالم

باكستان تق ّر بـ «إيواء» قادة «طالبان»

عناصر من طالبان
يف أول اعرتاف رمسي
باكستاني بوجود قادة حركة
يف
األفغانية
«طالبان»
باكستان ،وتواصل إسالم آباد
معهم ،ما مينحها قدرة التأثري
عليهم إلقناعهم باجللوس
إىل طاولة احلوار مع كابول،
أكد مستشار رئيس الوزراء
الباكستاني للشؤون اخلارجية
سرتاج عزيز يف كلمة أمام
جلنة الشؤون اخلارجية يف
الكونغرس األمريكي بواشنطن،
تردد هؤالء القادة على بالده
«أحيانًا» ،وتلقيهم العالج يف
مراكزها الطبية ،يف ظل مكوث
أفراد من عائالتهم يف مدن
باكستانية.
وأقر عزيز بإمكان استخدام
ّ
هذا «الوجود» للضغط «إىل
حد ما» على قادة احلركة
األفغانية ،علمًا انه ُيعتقد بأن
هؤالء الذي يديرون احلركة يف
جنوب أفغانستان يتمركزون
يف مدينة كويتا ،عاصمة
إقليم بلوشستان جنوب غربي
الذين
وأولئك
باكستان،
يشرفون على شؤون احلركة
يف شرق أفغانستان ومشاهلا
يتواجدون يف مدينة بيشاور،
عاصمة إقليم خيرب خبتوخنوا .أما
قادة «شبكة حقاني» املتحالفة
مع «طالبان» ،فيتخذون إقليم
مشال وزيرستان القبلي (مشال
غرب) مقرًا.
وأشار عزيز إىل أن إسالم آباد
«ضغطت على هؤالء القادة
(يف طالبان) للمشاركة يف
أول حوار مباشر مع كابول
يف  7متوز (يوليو) ،2015
وقيدنا
إذ هددناهم بالطرد
ّ
حتركاتهم وإمكان وصوهلم
إىل املستشفيات أو حصوهلم
على تسهيالت .لذا نعتقد بأننا
أظهرنا صدقية يف دفع احلوار،
مع األمل بأن تلقى مبادرتنا
احلكومة
وتضطلع
تقديرًا،
ً
األفغانية بدور أكثر نشاطا يف
إجناح احملادثات».
وكانت احملادثات املباشرة
األوىل تعثرت إثر كشف
االستخبارات األفغانية نبأ وفاة
زعيم احلركة املال حممد عمر
عام  ،2013ثم أجرت باكستان
وأفغانستان والواليات املتحدة
والصني حمادثات رباعية إلحياء
مفاوضات السالم املباشرة بني
كابول و «طالبان».وأفضت
جولتها الرابعة الشهر املاضي
إىل دعوة ممثلي احلركة إىل
استئناف احملادثات يف األسبوع

األول من أيار (مايو) املقبل،
لكن ناطقًا باسم احلركة نفى
تلقيها أي دعوة.
وبعدما ناقش مع املسؤولني
يف الدوحة األسبوع املاضي
احملادثات األفغانية ومشاركة
«طالبان» فيها ،زار قائد
اجليش الباكستاني اجلنرال
العاصمة
شريف
راحيل
األفغانية يف طريق عودته من
طاجيكستان ،وطالب كابول
بوضع حد لنشاط املال فضل
اهلل ،زعيم «طالبان باكستان»
الذي تتهمه إسالم آباد باللجوء
إىل أفغانستان وتلقي دعم
من االستخبارات األفغانية
واهلندية.
وال تنفي السلطات األفغانية
إمكان وجود فضل اهلل يف
أراضيها ،لكنها ترجح تواريه
يف منطقة نورستان غري
اخلاضعة لسيطرة قواتها.
ميدانيًا ،واصلت «طالبان»
تقدمها العسكري يف مناطق
أفغانية ،واستولت على قاعدة
ثالثة للجيش يف مديرية زرمت
قرب خوست (شرق) ،بعدما
سيطرت الشهر املاضي على
قاعدتي قلعة موسى ونوا
زاد يف والية هلمند (جنوب)،
ونقاط مراقبة يف واليات
غوزجان وأروزجان وبادغيش.
واتهم كريم خان آتال ،رئيس
اجمللس احمللي يف والية هلمند،
احلكومة املركزية بالتفاوض
سرًا مع «طالبان» لتسليمها
مناطق كجكي وسانغني وواشري
وبغرام يف مشال الوالية ،وهو
ما نفته كابول.
من جهة ثانية قال مسؤول من
وحدة حكومية شبه عسكرية
لوكالة «رويرتز» إن قوات
األمن الباكستانية قتلت سبعة
معركتني
يف
انفصاليني
منفصلتني يف إقليم بلوخستان
يف تهديد أمين جديد لإلقليم
الذي من املقرر أن يشهد
استثمارات صينية كربى.
وقال املتحدث باسم فرقة
احلدود شبه العسكرية خان
واصي «إن أربعة من املسلحني
قتلوا خالل عملية للوحدة يف
مقاطعة كوهلو أمس االول
بينما قتل ثالثة آخرون يف
مقاطعة كيتش مساء األربعاء.
وأضاف املتحدث أن القتلى
ينتمون جليش حترير بلوخستان
وهي مجاعة انفصالية مسلحة
تقاتل لالستقالل باإلقليم عن
باكستان.

ألبانيا واملعايري املزدوجة ...نعم لـ«جماهدين خلق» ال للسوريني
بعدما أحكمت السلطات املقدونية
إغالق حدودها أمام الالجئني يف
األيام األخرية احنشر هؤالء يف
اليونان اجملاورة ،اليت تعترب
احملطة األوىل هلم بعد عبورهم
حبر اجية ،وأخذوا يبحثون عن
ثغرات يف اجلوار لكي يكملوا
طريقهم إىل «أرض األحالم»
(أملانيا وغريها) .مل يعد أمام
الالجئني سوى ألبانيا اجملاورة
اليت ميكن أن تكون جسرًا حنو
مقدونيا من جهة اجلنوب أو أن
خيرتقوا ألبانيا باجتاه الشمال
ليصلوا مجهورية اجلبل األسود
ومنها إىل صربيا ليكملوا
الطريق املعروف عرب كرواتيا
والنمسا إىل أملانيا .ولكن
االشرتاكية
احلكومة
موقف
برئاسة إدي راما يتخبط بني
االتفاقات السرية والتصرحيات
العلنية حول الالجئني السوريني
خصوصًا.

زيارة كريي بني السرّ والعلن

يف  14شباط (فرباير) الفائت
حرص وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي على عدم تفويت
املناسبة (ربع قرن على إقامة
العالقات الديبلوماسية) فقام
بزيارة تريانا لعدة ساعات
فقط كانت كافية للتصرحيات
القوية والتفاهمات السرية بني
احلكومتني األمريكية واأللبانية.
لعبت الواليات املتحدة ،وزيارة
وزير اخلارجية آنذاك جيمس
بيكر إىل تريانا يف ،1991
دورًا كبريًا يف دفع احلراك
الشعيب املطالب بالدميوقراطية
يف «آخر قلعة للستالينية يف
أوروبا» (ألبانيا) ،وحتول العداء
األلباني لإلمربيالية إىل «حتالف»
بعد سقوط احلكم الشيوعي يف
 .1992ومن هنا فقد ّ
حق لكريي
يصرح خالل زيارته القصرية
أن
ّ
أن «ألبانيا ميكن أن تعتمد على
صداقة وتأييد الشعب واحلكومة
األمريكيني».
ولكن الغرض األساسي للزيارة
كان وضع اللمسات األخرية
لالتفاق السري بني الطرفني
حول توطني اآلالف من مقاتلي
منظمة «جماهدي خلق» اإليرانية
املعارضة لنظام والية الفقيه
يف إيران ،واملوجودين حاليًا
يف «معسكر احلرية» ببغداد.
وكانت هذه املنظمة املعارضة
للنظام اإليراني حتظى بدعم
أمريكي ،وملا اضطر أعضاؤها
إىل مغادرة إيران واللجوء إىل
العراق رتبت هلم السلطات
األمريكية «معسكر احلرية» يف
املنطقة اخلضراء ،ولكن بعد
انسحاب األمريكيني من العراق
وتعاظم النفوذ اإليراني يف بغداد
أخذت واشنطن تبحث هلم عن
مالذ آمن خارج العراق .ويف هذا
السياق مل يكن يهم من حيكم
يف ألبانيا ،احلزب الدميوقراطي
اليميين برئاسة صاحل بريشا
أم احلزب االشرتاكي اليساري
برئاسة إدي راما .ففي 2012
ّ
مت التوصل إىل اتفاق مبدئي مع
رئيس احلكومة صاحل بريشا،
وبناء عليه فقد جاء إىل ألبانيا
حوالي  200من أعضاء «جماهدي
خلق» ،بينما استمر االتفاق مع
وصول احلزب االشرتاكي إىل
احلكم يف صيف  2013وتتابع
وصول املئات منهم خالل
.2015-2014
ويف الزيارة األخرية لكريي
ِ
اتفق على توطني
إىل تريانا
ألفني آخرين من «جماهدي

خلق» ،على أن تقوم احلكومة
األمريكية بتقديم حواىل مخسني
مليون دوالر إىل ألبانيا من
خالل املنظمات املتخصصة
لألمم املتحدةُ .
وطلب من كريي
أن ال يعلن عن هذا االتفاق
يف املؤمتر الصحايف أو يف
تصرحياته الالحقة وذلك لكي ال
تستغل املعارضة األلبانية ذلك
يف الصراع اليومي بني املواالة
واملعارضة .ومع أن رئيس
احلكومة األلبانية إدي راما نفى
وجود مثل هذا االتفاق حني سئل
عن ذلك يف املؤمتر الصحايف إال
أن «صوت أمريكا» أحرج رئيس
الوزراء األلباني حني كشف
يف براجمه مساء ذلك اليوم
( ،)2016/2/14عن وصول
ألف «جماهد» من اإليرانيني
خالل السنتني املاضيتني بينما
ّ
مت اآلن االتفاق على استقبال
وتوطني ألفني آخرين ،وأن
كريي «شكر ألبانيا على إيواء
اجملاهدين».

الجئون سوريون على الحدود اليونانية  -املقدونية (أ ف ب)

السلطات
ولكن
السورية.
تراجعت عن رفضها بعد انتشار

اخلرب يف وسائل اإلعالم ومسحت
هلا بدخول ألبانيا.

«جحا» يدعو إىل تعدد الزوجات يف تركيا

ال للسوريني اآلن

مع تعاظم ضغط الالجئني
السوريني على احلدود اجلنوبية
الشرقية ألوروبا كان االحتاد
األوروبي قد اتفق على خطة عمل
للتعاون مع دول البلقان لكي
متتص جزءًا من سيل الالجئني.
ّ
ومع قيام مقدونيا بإغالق
حدودها مؤخرًا توجهت أنظار
الالجئني السوريني احملتشدين
يف اليونان حنو ألبانيا باعتبارها
جسر عبور مناسب سواء إىل
مقدونيا أو إىل اجلبل األسود.
وأثار التفاؤل تصريح وزيرة
االندماج األلبانية كاليدا جوشا
من أن ألبانيا «لن تبين جسورًا
لكي متنع الالجئني السوريني
من عبور ألبانيا» وأن «السلطات
األلبانية واعية للعدد الكبري من
الالجئني السوريني الذين قد
يدخلون األراضي األلبانية»
(كوها يون  .)2016/2/25ومع
هذا التصريح نقلت الصحافة
اليونانية املعنية باملوضوع أن
ّ
حتضر لبناء
السلطات األلبانية
خميمني كبريين يف اجلنوب،
األول يف كورتشا والثاني يف
جريوكاسرتا ،أي يف طريق عبور
الالجئني السوريني سواء إىل
مقدونيا أو إىل اجلبل األسود.
ولكن هذا «التصريح اإلنساني»
الذي صدر عن الوزيرة جوشا
يف  25شباط  2016مبدينة
كورتشا جبنوب ألبانيا القريبة
من اليونان ومقدونيا ُنسف
يف اليوم التالي (اجلمعة
 )2016/2/26على لسان رئيس
احلكومة االشرتاكية إدي راما.
فقد قال راما يف هذا التصريح
املفاجئ« :ال يوجد لدينا ما يربر
اللجوء إىل خيار آخر غري ما هو
موجود يف دول العبور .لن
نفتح احلدود ،وال يوجد مربر
للقيام بذلك .ليست لدينا القوة
إلنقاذ العامل يف الوقت الذي
تقوم الدول اجملاورة بإقفال
حدودها».
جتدر اإلشارة إىل أن هذا املوقف
املتشدد من السوريني يشمل
حتى أولئك الذين هم من أصول
ألبانية .ففي صيف  2015ثارت
فضيحة حني رفضت السلطات
األلبانية منح تأشرية دخول
نظامية حلفيدة وزير اخلارجية
األلبانية األسبق حممد كونيتسا
(تويف عام  ،)1944الذي كانت
زوجته وابنتاه جلأن إىل دمشق
وأصبحت حفيدته حتمل اجلنسية

شخصية جحا

بعيدًا من السجال يف شأن
هوية شخصية جحا احلقيقية،
ما بني كونه شخصية عربية أو
ترمجة لشخصية نصر الدين خوجة
العثماني املرح كما يقول األتراك
بإصرار ،بدأ يف تركيا سجال
جديد حول وصايا هذه الشخصية
وتصرفاتها ،يتجاوز ما عرف عنها
من فكاهة ومزاح لتتحول إىل
عنصر جديد يف خالفات احلكومة
واملعارضة السياسية.
«الشعب
حزب
وكشف
اجلمهوري» املعارض عن كتاب
قصص وحكايا لنصر الدين
خوجة أو «جحا» يتم توزيعه على
طالب املدارس االبتدائية بدعم
من وزارة التعليم اليت توصي به
رمسيًا على موقعها اإللكرتوني
ضمن آليات تطوير اللغة
األدبية لدى الطالب والتعرف
إىل ثقافتهم الوطنية .ويف
الكتاب سباق دائم بني زوجيت
نصر الدين خوجة ،ليلى وجران،
من أجل إسعاده وكسب رضاه
يف خمتلف اجملاالت .كما حيوي
الكتاب أسئلة تتناول معاملة
نصر الدين خوجة زوجتيه وما
إذا كان قادرًا على العدل بينهما
وفق تعاليم الدين اإلسالمي.
ويف رأي النائب املعارضة
ديدام أنغني اليت تقدمت بطلب
استجواب وزير التعليم نايف
أفجي« ،هذا الكتاب يهدف
إىل زرع ثقافة تعدد الزوجات
حبكم
املمنوعة
وتروجيها،
القانون يف تركيا منذ حكم

مصطفى كمال أتاتورك ،يف سن
حرجة لدى األطفال ،إضافة إىل
ترسيخ ذهنية التفريق بني الرجل
واملرأة وتسخري املرأة خلدمة
الرجل من خالل قصص زوجيت
نصر الدين خوجة اللتني ال هم
هلما سوى إسعاده وكسب رضاه
وخدمته ،فيما هو يتعزز ويتدلل
ويضع القوانني واألسس للحكم
عليهما وتفضيل إحداهما على
األخرى».
وتتهم املعارضة احلكومة منذ
فرتة بتحويل التعليم احلكومي يف
تركيا إىل تعليم ديين مع زيادة
عدد املدارس الدينية وحتويل
عدد كبري من املدارس املهنية
إىل دينية وإجبار عدد أكرب من
الطالب على التعليم الديين
من خالل حتويلهم يف شكل
آلي إىل املدارس الدينية يف
حال عدم حصوهلم على درجات
فوق املتوسط يف االختبارات
السنوية ،إضافة إىل قرار الوزير
أفجي األخري تعيني إمام يف كل
مدرسة حكومية ،وقرار احلكومة
بإعطاء الطالب واملدرسني عطلة
ساعة ألداء صالة اجلمعة يف
شكل رمسي.
يف املقابل ،يعترب رئيس الوزراء
أمحد داود أوغلو أن كل هذه
القوانني اجلديدة ما هي إال
«حركة تصحيحية» يستعيد من
خالهلا املواطن الرتكي املسلم
حقوقه األساسية اليت حرم منها
خالل عقود ،مؤكدًا وجود طلب
شعيب يدعم هذه السياسة.
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«املؤامرة» على «احلشد الشعيب» توغل
يف حماصرته
محمد شفيق
اليت
«املؤامرة»
قطعت
حتاك ضد «احلشد الشعيب»،
شوطًا مهمًا على مستويني،
األول عسكري من خالل
تفجري استهدف قيادات يف
«احلشد» ،والثاني سياسي
متثل يف قرار جملس حمافظة
نينوى منع «احلشد» من
املشاركة يف معركة حترير
املوصل.
بغداد | اكتملت الثالثاء
معامل صورة «املؤامرة» ضد
«احلشد الشعيب» ومنعه من
خوض االستحقاقات األمنية
يف
املرتقبة
والعسكرية
الفلوجة واملوصل ،بعد احلملة
اإلعالمية والسياسية املكثفة،

دعا الصدر أهالي بغداد إىل التظاهر على أبواب «املنطقة الخضراء»
الجمعة (أ ف ب)

تورطت فيها أطراف من
داخليًا وإقليميًا ،واليت ّ
«البيت الشيعي» لعزل «احلشد» واستهداف
ابتداء بنائب رئيس هيئة
رموزه وقادته،
ً
«احلشد» أبو مهدي املهندس ،واألنباء اليت
معينة من «احلشد».
تتحدث عن إبعاد فصائل
ّ
برزت أوىل نتائج احلمالت املنظمة ضد «احلشد
الشعيب» ،أمس ،حني وقع تفجري انتحاري عنيف
استهدف قيادات وعناصر بارزين يف «احلشد»
يف جملس عزاء يف مدينة املقدادية ،التابعة
حملافظة دياىل (مشال شرق العاصمة بغداد)،
واليت تشهد توترًا أمنيًا وطائفيًا متصاعدًا،
منذ بداية العام احلالي ،سبقه تصويت جملس
حمافظة نينوى على رفض مشاركة قوات
«احلشد» يف عمليات حترير املوصل.
مصدر حملي مسؤول يف دياىل قال إن
فجر نفسه داخل
«انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا ّ
قاعة أقيم فيها جملس عزاء ،حضرته قيادات
وعناصر بارزون يف احلشد الشعيب» ،مضيفًا
أن «التفجري أدى إىل مقتل وإصابة حنو 70
ّ
وتبنى تنظيم «داعش» التفجري،
شخصًا».
يف وقت الحق ،قائ ًال إن أربعة من قيادات
«عصائب أهل احلق قتلوا ،خالل التفجري»،
بينهم علي التميمي.
محل حمافظ
من جهتهّ ،
دياىل والقيادي البارز
يف منظمة «بدر»
(أحد أبرز فصائل
بزعامة
«احلشد»
هادي العامري) مثنى
التميمي ،يف تصريح
له عقب احلادثة ،كتلة

تفاقيات بني
مجلس نينوى
وإقليم كردستان
ملنع مشاركة
«الحشد» يف
املوصل

يتزعمها رئيس الربملان
«دياىل هويتنا» اليت
ّ
سليم اجلبوري ،مسؤولية التفجري ،بسبب ما
مساه «تدخلهم املباشر» يف نقل فوج قتالي
ّ
من قوات طوارئ الشرطة كان ميسك أمن
املقدادية ،األمر الذي أدى إىل خلق «ثغرات»
قادت إىل وصول االنتحاري إىل هدفه.
وكانت املقدادية قد شهدت ،مطلع شهر كانون
الثاني ،اضطرابات أمنية عقب تفجري مقهى
شبابي ،أعقبه استهداف وحرق لبعض املساجد
واملنازل ُّ
اتهم «احلشد الشعيب» بالوقوف
سنية بتدويل
هددت قوى
وراءها ،وذلك حني ّ
ّ
القضية ،لكن األمني العام ملنظمة «بدر» هادي
محل
العامري ،املسؤول عن ملف أمن دياىلّ ،
تنظيم «داعش» املسؤولية الكاملة عن تلك
األحداث« ،يف حماولة لتعكري صفو االنتصارات
وإجياد موطئ قدم».
صوت جملس حمافظة نينوى،
ويف السياق،
ّ
خالل جلسة عقدها ظهر الثالثاء ،على منع
مشاركة قوات «احلشد الشعيب» يف عمليات

حترير مدينة املوصل املرتقب انطالقها منتصف
وبرر نائب رئيس اجمللس ،نور
العام احلالي.
ّ
الدين قبالن ،خطوة اجمللس بـ»حساسية»
أهالي املوصل جتاه مشاركة «احلشد» ،وقطع
الطريق أمام «ختويف داعش ألبناء نينوى من
أن احلشد سيثأر منكم».
إال أن هيئة «احلشد الشعيب» رفضت قرار
جملس نينوى ،رامية نفسها يف أحضان رئيس
احلكومة حيدر العبادي الذي سبق أن أعطى
الضوء األخضر ملشاركة «احلشد» يف حترير
املدينة ،خالل استضافته يف الربملان .وقال
عضو هيئة الرأي يف اهليئة ،كريم النوري ،إن
«مشاركتنا يف معركة املوصل من عدمها هي
من صالحيات العبادي حصرًا» ،مؤكدًا أن «مثل
تلك القرارات ال تعنينا».
«نواب ّ
سنة» عن حمافظة
يف غضون ذلك ،أكد ّ
نينوى عدم دستورية وقانونية قرار جملس
نينوى ،لكون مثل تلك القرارات تدخل ضمن
ّ
املسلحة
اختصاصات القائد العام للقوات
(العبادي) .وكشف النائب عبد الرمحن اللويزي
عن ضغوط سياسية واتفاقيات حصلت بني
جملس نينوى وحكومة إقليم كردستان ،بهدف
منع مشاركة «احلشد الشعيب» يف املعارك
املرتقبة.
اللويزي قال إن «بعض أعضاء جملس نينوى
رفضوا حضور جلسة أمس وقاطعوها» ،الفتًا
إىل أن اجمللس املذكور سكت عن كافة
«اجلرائم» و»االنتهاكات» اليت مارستها
ومتارسها القوات الكردية خالل عمليات التحرير
يف نينوى ودياىل ،بسبب وجود اتفاقية بني
تتكون من  14نقطة ،بينها عدم دخول
الطرفني
ّ
«احلشد» إىل املوصل.
ويف سياق منفصل ،دعا زعيم «التيار
الصدري» مقتدى الصدر أهالي بغداد إىل
التظاهر على أبواب «املنطقة اخلضراء»،
مطالبًا أبناء احملافظات بالتظاهر أمام جمالس
حمافظاتهم.
وقال الصدر يف بيان ألنصاره« :أستنهضكم
ّ
وكلي ثقة بكم وحببكم لوطنكم،
مرة أخرى،
لتظاهرة حاشدة خمصوصة بأهالي بغداد من
كل مناطقها ...لكن هذه املرة لن تكون يف
ساحة التحرير ،بل يف مكان أقرب (للمنطقة
احلمراء) أعين اخلضراء ،ولتكن على أبوابها يف
حتدده اللجنة
مجعتكم املباركة هذه ،ويف وقت ّ
املشرفة على التظاهرة».
يأتي ذلك بعد أيام على تهديد الصدر ،اجلمعة
املاضي ،بأن الشعب الذي تتظاهر االربعاء يف
ساحة التحرير سيكون على أبواب «اخلضراء».
صالح العبيدي املتحدث باسم الصدر استبق
مجيع التكهنات ،مؤكدًا أن التظاهرة «ستكون
سلمية وحضارية ...ومبوافقات رمسية وتنسيق
مع قوى األمن».

غارات على مواقع احلوثيني يف صعدة

كثف طريان التحالف العربي
أمس االول غاراته على مواقع
ومعسكرات مجاعة احلوثيني
وقوات الرئيس السابق علي
صاحل يف حمافظة صعدة
بالتزامن مع قصف مدفعي
وصاروخي استهدف حتصينات
املتمردين على طول الشريط
احلدودي الشمالي الغربي يف
حمافظيت صعدة وحجة ،كما جدد
ضرباته على مواقع االنقالبيني
يف صنعاء وحميطها ويف جبهات
حمافظة تعز.
من جهة أخرى ،انتشرت يف
شوارع صنعاء أمس االول،
الفتات محلت شعار «شكرًا
سلمان» ،يف رسالة عرفان إىل
خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،ملواقفه
اإلنسانية ودعمه اليمن يف مثل
هذه املرحلة اليت مير بها إثر
االنقالب الذي قامت به ميليشيا
احلوثي وصاحل .وظهرت الفتات
«عاصفة الشكر» على عشرات
السيارات اليت جابت شوارع
العاصمة .وأظهرت ما ُيكنه
سكان صنعاء للسعودية ملكًا
وقيادة وحكومة وشعبًا ،ودورها
مع دول التحالف العربي يف
إنقاذ اليمن.
إىل ذلك ،أكدت مصادر
واجليش
الشعبية
املقاومة
املوالي للحكومة ،أن قواتهما
التقدم
واصلت
املشرتكة
مشال حمافظة اجلوف احلدودية
وسيطرت على مواقع «اخلليفني
واخلرشة والسعراء» يف مديرية
«خب والشعف» بعد معارك مع
املتمردين أوقعت قتلى وجرحى
يف صفوف الطرفني.
كما أفادت املصادر بأن
وقصفًا
متقطعة
مواجهات
متباد ً
ال
وصاروخيًا
مدفعيًا
بني مسلحي املقاومة وقوات
احلوثيني وصاحل جتددت أمس

االول يف مناطق «يعيس
والقرين» التابعة ملديرية قعطبة
مشال حمافظة الضالع اجلنوبية،
بالتزامن مع هجمات للمقاومة
على مواقع حوثية يف منطقة
«محة صرار» القريبة من مدينة
رداع يف حمافظة البيضاء ،أدت
إىل مقتل  10متمردين على
األقل.
ويف حمافظة تعز ،كشفت
مصادر طبية عن مقتل مدنيني
جراء القصف احلوثي على أحياء
وسط املدينة وشرقها يف
مناطق «الدعوة والكمب» ،يف
حني قالت مصادر املقاومة
واجليش إن قواتها صدت
هجمات لالنقالبيني باجتاه وسط
املدينة وواصلت التقدم يف
ريفها اجلنوبي ،بالتزامن مع
غارات للتحالف على مواقع
امليليشيا يف املنطقة احمليطة
مبعسكر اللواء  22مدرع املرابط
يف منطقة اجلند شرق املدينة.
ويف حمافظة صعدة ،قال
شهود إن انفجارات ضخمة
دوت يف املدينة جراء سلسلة
غارات للتحالف طاولت مقر
قيادة حمور صعدة العسكري
وخمازن أسلحة يف املقر ومبنى
الشرطة العسكرية إىل جانب
غارات استهدفت مواقع يف
حميط املدينة وناقالت يعتقد
أنها كانت حتمل أسلحة وذخائر
للمتمردين.
وأضافت مصادر حملية وعسكرية
بأن القوات السعودية كثفت
قصفها الصاروخي واملدفعي
على مواقع املتمردين يف مناطق
«الظاهر ورازح ومنبه وحرض
وميدي» غرب صعدة ومشال
غرب حمافظة حجة احلدودية
اليت تتمركز يف أطرافها قوات
الوطين
واجليش
للمقاومة
لتضييق اخلناق على االنقالبيني
والتقدم حنو الشريط الساحلي

الغربي
احلديدة.
إىل ذلك ،جدد طريان التحالف
استهداف معسكر الصمع يف
مديرية أرحب القريبة من مطار
صنعاء ،كما قصف مواقع
احلوثيني يف جبال مديرية
نهم اجملاورة اليت تواصل
فيها قوات اجليش واملقاومة
التقدم باجتاه األطراف الشمالية
الشرقية للعاصمة.
يف نيويورك ،طلبت احلكومة
اليمنية التشاور معها يف شأن
مشروع قرار بدأ عدد من أعضاء
جملس األمن إعداده ويطلب من
أطراف النزاع وقف استهداف
املستشفيات واملراكز والطواقم
الطبية.
وقال ديبلوماسيون يف جملس
األمن ،إن مخس دول هي
نيوزلندا وإسبانيا واليابان
واألوروغواي ومصر طرحت
«جمموعة أفكار تهدف اىل محاية
املراكز الطبية وتؤكد مسؤولية
أطراف النزاع عن التقيد بالقانون
الدولي اإلنساني ،وتشدد على
احلاجة اىل حماسبة مرتكيب مثل
هذه االنتهاكات».
وتعمل البعثة الربيطانية يف
األمم املتحدة على مجع هذه
األفكار يف نص مشروع قرار
يتوقع أن يطرح يف جملس
األمن «خالل أسبوع أو عشرة
أيام».
وطالب السفري اليمين يف األمم
املتحدة خالد اليماني جملس
األمن «مبواصلة التشاور مع
احلكومة اليمنية يف ما يتصل بأي
مشاورات جترونها الستصدار
أي منتج عن اجمللس عن الوضع
اإلنساني يف اليمن» .وأكد يف
اجتماع للمجلس حول اليمن،
اعرتاض احلكومة اليمنية على
نقل مقر آلية تفتيش السفن
املتجهة اىل اليمن من مدينة
جدة اىل جيبوتي «من دون
تنسيق مع احلكومة اليمنية ،يف
جتاوز لالتفاق املربم مع األمم
املتحدة».
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عاجل :جرثومة قاتلة تفتك باللبنانيني ..السياسيون يف
غيبوبة والشعب ميوت
كتب :بادروالحجة
يا ساسة لبنان االشرار ,وجوهكم
وأمساؤكم معروفة ،اياديكم
للخارج
مرتهنون
سوداء،
وتفتنون يف الداخل ،تاجرمت
بكل شيء وصوال اىل الزبالة،
هجرمت اللبنانيني وتقتلون اليوم
املقيمني ،حنن اليوم حنصد ما
فعلته اياديكم السوداء حبق
الشعب واألرض .
وهذه بعض احلقائق:
جرثومة قاتلة تضرب لبنان
اليوم ،فينهار جسم املريض
بشكل صاعقي يعاني بعدها من
هبوط حاد يف األكسجني وميوت
خالل ساعات .هذه اجلرثومة
منتشرة يف معظم املناطق
اللبنانية ومل يثبت أنها جرثومة
إنفلونزا اخلنازير ،بل فريوس
هجني يضرب اجلسم يف نقطة
ضعفه .هذه اجلرثومة اجلديدة
تنتقل يف اهلواء أو الطعام،
وتبدأ بزكام عادي أو حتى
بأمل يف املعدة ،لتتحول بعدها
اىل التهاب يف األعصاب،
وصو ً
ال اىل ضعف يف اليدين
والرجلني.
عشرات يدخلون املستشفى،
حمملني
خيرجون
وأكثرهم
ّ
إىل مثواهم األخري ،واجملتمع

اللبناني يكاد يفقد السيطرة
ّ
يوفر هذا
طبيًا وبيئيًا ،ومل
شره ،بل
من
الفريوس أحدًا
ّ
كان ضحيته الكبار والصغار.
ش.خ ،يف الثالثني من عمرها،
حامل ،دخلت إحدى مستشفيات
لبنان منذ اسبوعني ،واضطر
األطباء إىل إنقاذ جنينها قبل
شهرين من والدته ،وما لبثت
أن فارقت احلياة ،معطية لبنان
والعامل شرب ًال جديدًا.
مؤسف أن يصبح لبنان اجلميل،
جبل نفايات ،تتسابق وسائل
اإلعالم العاملية على نشر صور
النفايات فيه .والسؤال يبقى
يتحمل املسؤولية؟ لسنا هنا
من
ّ
ّ
نصلي كي يرأف
لنحاسب ،بل
اهلل بهذا البلد اجلميل الذي
عانى وما زال .فتبقى الصالة
ّ
احلل الوحيد أمام فساد احلكام
ّ
تكلم عنه البابا
الذي طاملا
فرنسيس.
فإن
ويف معلومات خاصة
“دير املسيح يف الصحراء”
التابع لرهبانية البنديكتان يف
نيو مكسيكو أمريكا ،بدأ رهبانه
ّ
حلل
الصالة من أجل لبنان
مشكلة النفايات فيه.
وأخريًا لبنان اجلمال سيعود
جمده ...وانتم اىل مزبلة
التاريخ .

The Hon. Shaoquett Moselomane MLC
Opposition Whip in the Legislative Council

&

The Forum for Middle East Affairs
Request the Honour of Your Company At The

Arab Women in the West Conference
Friday 11 March 2016
@ 9:30am

THE THEATRETTE

PARLIAMENT HOUSE SYDNEY

RSVP by 4th of March 2016
612 9230 2526 -- SEATS ARE LIMITED
Email- louay.moustapha@parliament.nsw.gov.au

The experiences of Arab Women in the West are manifold. They are experiences of challenge and of
opportunities, of success and of heartbreaks.
What are those challenges and have Arab Women found success in the West and at what cost? Have Arab
Women in Australia broken the Glass ceiling? Have they progressed up the management ladder? What has
been their experience in their immigrant community and in the wider Australian society? Arab Women in the
West will seek to address these questions and more.
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اسرتاليات

احلكومة تكشف عن «هزة» قانونية لالعالم
ستتضرر اثنتان من أكرب حمطات
البث يف البالد جراء تأثري
مراجعة شاملة لقوانني امللكية
على املشهد اإلعالمي.
فقد كشفت احلكومة يوم الثالثاء
عن جمموعة من التغيريات اليت
تلغي قانونا معموال به منذ
تسعينات القرن املاضي وذلك
قبل إدخال اإلنرتنت والتلفزيون
املدفوع.
وقال رئيس جملس الوزراء
مالكومل تورنبول امام الربملان
ان القوانني القائمة «هي
من بقايا اقتصاد املاضي،
اعالم
وسائل
واقتصاد
املاضي ،لقد انتهت صالحيتها
منذ سنوات».
ومن املتوقع أن يطلق العنان
جملموعة من عمليات االندماج
واالستحواذ حيث ان عني
وسائل االعالم احلضرية (يف
املدن الكبرية) على املناطق
اإلقليمية.
وسيتم الغاء القانون املعمول به
الذي مينع املالك من السيطرة
التلفزيون
تراخيص
على
التجارية اليت تصل جمتمعة
اىل أكثر من  75يف املئة من
السكان.
ومينع القانون احلالي املالك من
السيطرة على أكثر من اثنتني
من ثالثة وسائل اعالم (إذاعة،
تلفزيون وصحف) يف جمال
ترخيص راديو جتاري واحد.
التنفيذي
الرئيس
وأشاد
للشبكة التلفزيونية العاشرة
بول أندرسون بهذه احلزمة

االصالحية معتربا اياها خطوة
أوىل مهمة لتفكيك القواعد
القدمية اليت جعلت شركات
وسائل االعالم االسرتالية غري
قادرة على املنافسة.
لكن رئيس Seven West Media
تيم وورنر يشعر خبيبة أمل
ويقول ان احلكومة مل «تتحدث»
عن االبتكار واملستقبل.
وقال «ان تغيريات ملكية
وسائل اإلعالم قد تكون رائعة
كصفقة او عقد للحشاشني
( )deal junkiesولكنها لن تضمن
مستقبال قويا إلنتاج الفيلم
والتلفزيون األسرتالي».
واضاف يقول «لن ترى بعد
اليوم دقيقة واحدة من احملتوى
احمللي نتيجة هلذه التغريات،
يف الواقع سوف ترى على
األرجح أقل بكثري ،خصوصا يف
املناطق اإلقليمية ».
ويف حماولة السرتضاء نواب

احلزب الوطين ،فإن احلكومة
سوف تعرض نظام نقاط جديدا
للمحتوى احمللي سيتم تطبيقه
مسي
بعد ستة أشهر مما ُ
«احلدث الزناد» (.)trigger event
فبدال من مجع  720نقطة خالل
ستة أسابيع ،فان وسائل
االعالم اإلقليمية سيكون عليها
أن جتمع  900نقطة.
ولكن سيكون هناك أيضا حافز
ألخبار حملية ليتم تصويرها يف
منطقة حملية.
وأشار حزب العمال يف وقت
سابق اىل انه سوف يدعم
القضاء على  75يف املئة مما
يطلق عليه (.)reach rule
وقال وزير حقيبة االتصاالت
يف الظل جايسون كلري «اننا
نقبل ونفهم أن العامل الرقمي
قد ّغري املشهد اإلعالمي لدينا
ولكن احلفاظ على تنوع وسائلنا
اإلعالم يف غاية االهمية».
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السيناتور العمالي جو بولوك يعتزل السياسة
أعلن عضو جملس الشيوخ
العمالي جو بولوك اعتزاله
السياسة الفيدرالية وذلك بعد
عامني من دخول جملس الشيوخ،
وترجع هذه االستقالة جزئيا إىل
دعم حزبه القوي لزواج مثليي
اجلنس.
والسيناتور بولوك هو السياسي
العمالي الفيدرالي الرابع ،يف
والية غرب اسرتاليا ،الذي يعتزل
العمل السياسي الفيدرالي
قبيل االنتخابات الفيديرالية هذا
العام ،مع غاري غرايAlannah ،
 MacTiernanوميليسا .Parke
بولوك
السيناتور
ويعارض
زواج مثليي اجلنس وقال
جمللس الشيوخ يوم الثالثاء ان
«املشاكل بدأت» عندما صوت
حزب العمال اللغاء تصويت
الضمري وفرض التصويت بـ
«نعم» على هذه السياسة يف
املستقبل.
وسأل يف جملس الشيوخ يوم
الثالثاء «كيف ميكنين ان اكون
بضمري جيد يوصي الناس أن
يصوتوا حلزب يعزم على حرمان
أعضائه يف تصويت الضمري
على مشروع قانون زواج
املثليني؟».
«اجلواب البسيط هو انين ال
أستطيع».
وقال السيناتور بولوك ،الذي
من املتوقع أن يبقى يف جملس
الشيوخ حتى  17آذار ،ان طاقمه
مل يكن على علم باستقالته حتى
هذا األسبوع.
وسئل السيناتور بولوك فيما
اذا كان سيتحول اىل مستقل

جو بولوك

فاجاب انه قد يفعل ذلك إذا
ما طرده حزب العمال أو اذا
استطاع جذب ما يكفي من
األصوات للفوز مبقعده دون
موافقة احلزب.
وشكر زعيم املعارضة بيل
بولوك
السيناتور
شورتن
خلدمته يف الربملان وكذلك
خلدمته العمال االسرتاليني،
لكنه اعرتف ان الزوج (اي هو
وبولوك) ال يتفقان على عدد
من القضايا ،مبا يف ذلك زواج
مثليي اجلنس.
وقال يف بيان يوم الثالثاء «جو
رجل إميان راسخ وقناعات ،جو
له دائما وجهات نظره».
واضاف «أنا أحرتم القرار الذي
اختذه بالتنحي الليلة (ليل
الثالثاء) ،مع العلم انه أتى
بعد فرتة طويلة من التفكري
والدراسة.
وقد رددت زعيمة حزب العمال
يف جملس الشيوخ بيين وونغ
كالم رئيسها ،واعرتفت أيضا
أنها والسيناتور بولوك اختلفا

على «أمور كثرية».
واستطردت تقول يف بيان
هلا انه «على الرغم من هذه
اخلالفات ،أنا أحرتم ثبات جو
على قناعاته».
وقالت «ان جو قضى حياته
يناضل من أجل أشياء كل
العمال يعرفون انها تستحق
النضال من أجلها ومثل األجور
وظروف عمل عادلة».
وأشاد سيناتور احلزب الوطين
مات  Mattكانافان ،الذي انتخب
عضوا يف جملس الشيوخ يف
الوقت نفسه النتخاب بولوك،
وقال فيه انه رجل جيد و «رفيق
رائع».
وقال للربملان مساء يوم الثالثاء
«مل أكن يف حاجة هذه الليلة
للتضحية بوظيفته من أجل
مبادئه ليثبت لي انه رجل جيد،
انين أعلم أنه رجل جيد».
وقد ُ
انتخب السيد بولوك جمللس
الشيوخ يف عام  2013يف أعقاب
لعبة القوة بني االجنحة يف حزب
العمال.

المــرياج

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

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

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

مــقاهٍ تـبيع ...الـسكري
رضا صوايا

خطر ّ
فتاك يتسلل إىل أجسام
عشرات املاليني يف بالد
العامل ،ومن ضمنها لبنان،
على شكل مشروبات ساخنة
ّ
منكهة .ما ُيفرتض أن يكون
جلسة ترفيه بسيطة يف
مقهى أو مطعم قد يتحول
إىل كابوس حقيقي يطال
صحة أولئك الغافلني عما
قدم هلم ،وعما حتتويه
ُي ّ
من
املشروبات
بعض
معدالت خيالية من السكر
تتمدد يف الدم وتنهش
اخلاليا والشرايني

 %98من هذه املشروبات تحتوي على «مستويات مفرطة من السكر»
جاذبية املقاهي املعنية تكمن يف امسها وشهرتها
اليت قد تدفع إىل االطمئنان إىل نوعية املنتج
املقدم الذي يفرتض أن حيرتم أبسط املعايري
الصحية العاملية ،يف ظل الفضائح اليت يعاني
منها القطاع الغذائي يف لبنان.
باملختصر :يدفع الزبون مبالغ كبرية ...ليمرض!
كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة «Action
 »On Sugarالربيطانية أن بعض املشروبات
ٍ
مقاه ومطاعم عاملية كـ
اليت تقدمها سلسلة
«ستاربكس» و»كوستا كافيه» و»ماكدونالدز»
حتتوي على معدالت سكر تزيد بأكثر من ثالثة
جسد اإلنسان
أضعاف احلد األقصى الذي ميكن
َ
حتمله يوميًا ،ما قد يسبب البدانة ويقود بالتالي
ّ
إىل اإلصابة بداء السكري.
حللت الدراسة حمتوى  131مشروبًا ّ
منكهًا تقدمها
ٍ
وبينت املعطيات أن %98
مقاه ومطاعم عامليةّ ،
من هذه املشروبات حتتوي على «مستويات
مفرطة من السكر» يف كل كوب ،فيما معدالت
السكر يف %35
منها تساوي ــــ أو
تتخطى يف شكل
كبري ــــ املعدالت
اليت حتويها عبوة
الـ
من
واحدة

استهالك مريض
السكري من الفئة
األوىل لبعض هذه
املنتجات قد يدخله يف
غيبوبة

«كوكاكوال».
لكن ملاذا املقارنة مع املشروب الغازي الشهري
حتديدًا؟ يلفت الصيدلي الدكتور روني الزعين،
املتخصص يف الصيدلة السريرية ،إىل أن عبوة
«كوكاكوال» حتتوي على ما مقداره تسع مالعق
صغرية من السكر ،وهي ،بالتالي ،تؤخذ كمؤشر
سيئ.
وإذا كانت نسبة السكر يف الـ «كوكاكوال»
ُت َع ّد ،من النواحي الطبية والعلمية ،خطرة،
فما بالكم يف أن أحد املشروبات اليت يقدمها
«ستاربكس» حيتوي على ما يساوي  25ملعقة
من السكر! نظرة سريعة على اجلدول تظهر أن
احتواء على
من أصل املشروبات العشرة األكثر
ً
السكر ،استحوذ «ستاربكس» على حصة األسد
مع  7مشروبات تراوح معدالت السكر فيها بني
 15و 25ملعقة صغرية« .كوستا كافيه» ،من
جهته ،احتل مرتبتني من ضمن العشر األوائل مع
مشروبني حيتويان على ما يساوي  14و 20ملعقة
ٍ
مقاه ومطاعم
صغرية من السكر .ومن بني مثانية
مشلها التقرير ،تهيمن املشروبات اليت يقدمها
«ستاربكس» و»كوستا كافيه» على الغالبية
العظمى من اجلدول مع  89مشروبًا من أصل .131
أما «ماكدونالدز» ،فكانت حصته ضمن القائمة 8
مشروبات ترتاوح نسب السكر فيها بني  5و11
ملعقة.
لكن ملاذا هذه الكميات اهلائلة من السكر؟ وهل
األمر مقصود عن سابق تصور وتصميم؟

إدمان ...حتى الغيبوبة

يؤكد الدكتور جورج زغيب ،املتخصص يف
التغذية البشرية ،أن السكر يؤدي إىل اإلدمان،

وبالتالي إن زيادة معدالت السكر يف هذه
املشروبات تدفع إىل استهالكها بنحو أكرب ،وهذا
من مصلحة الشركات .املسألة ليست بسيطة
أبدًا ،إذ إنها قد تدخل املستهلك يف حلقة مفرغة
ال خمرج منها إال إىل ...املستشفى .ويلفت
زغيب إىل أن هذا النوع من السكر يدخل إىل
ً
مباشرة وميتصه اجلهاز اهلضمي بسرعة،
اجلسم
ما يؤدي إىل ارتفاع معدالت السكر يف الدم بنحو
كبري .وحملاربة هذه الكميات ،يفرز اجلسم كميات
ضخمة من اإلنسولني إلعادة معدالت السكر اىل
حدودها الطبيعية .ومن ثم ،بعد االرتفاع يعاني
اجلسد هبوطًا يف السكر ،ما يؤدي إىل جوع كبري
وإىل الرغبة يف استهالك السكر سريعًا ،األمر
الذي قد ينتج عنه طلب املشروب جمددًا!
إذًا ،املعادلة سهلة :تدفع ،تشرب ،جتوع ،تدفع،
تشرب ...اجلسد خيزن السكر والشركات تربح.
حبسب منظمة القلب األمريكية ،إن الرجل من
عمر  18سنة وما فوق ميكنه استهالك  9مالعق
صغرية من السكر كحد أقصى يوميًا ،أي عبوة
«كوكاكوال» .أما املرأة فيمكنها استهالك حتى 6
مالعق صغرية .ومن املهم اإلشارة إىل أن احلديث
عن  6و 9مالعق صغرية يوميًا ال يقتصر فقط على
ً
مباشرة،
السكر السريع الذي يدخل إىل اجلسم
بل يشمل أيضًا السكر املستهلك بطريقة غري
مباشرة ،سواء من خالل اخلبز أو اخلضار ...وهذا
على مدار  24ساعة .فكيف إذا كان االستهالك
يتعدى الكمية األقصى اليت يسمح بها بثالثة
أضعاف وخالل دقائق معدودات؟
نقيب األطباء السابق واملختص بأمراض السكري
الدكتور ماريو عون ،رأى أن األرقام خطرية جدًا.
ففي حال استهالك مريض مصاب بالسكري من
الفئة األوىل هلذه الكميات من السكر ،بشكل
متكرر إن مل يكن على علم باملكونات ،فإنه معرض
ً
فجأة خلطر الدخول يف غيبوبة .أما املصابون
بالسكري من الفئة الثانية ،وهم يشكلون حنو
 %90من إمجالي املصابني ،فإن كميات كهذه،
تسرع يف تبيان السكري
حبسب عون ،ميكن أن
ّ
لديهم ،خاصة إذا استخدمت هذه املشروبات بنحو
متكرر وإدماني.
الغريب كان تعاطي القائمة بأعمال منظمة الصحة
العاملية يف بريوت الدكتورة إليسار راضي ،مع
األمر .فرغم عدم علمها بالتقرير ،مل متلك حشرية
السؤال واالستفسار عن املوضوع ،مكتفية
باإلشارة إىل أنه مبا أن التقرير مل يصدر عن
املنظمة ،فال تعليق لديها.

أي تساؤالت ،جوبهنا بصمت مطبق من قبل كل
من «ستاربكس» و»ماكدونالدز» .فيما أحالنا
املسؤولون يف «كوستا كافيه» على اإلدارة
املركزية يف بريطانيا ،حيث أكد «جون شو» أن
«كوستا كافيه يأخذ مسألة التوازن الغذائي يف
الطعام والشراب على حممل اجلد ،وقد اختذنا
للحد من معدالت السكر يف
إجراءات مهمة
ّ
منتجاتنا.»...
ورغم ّ
متنع «ستاربكس» يف لبنان عن اإلجابة،
إال أن الناطق باسم السلسلة العاملية أكد ملعدي
باحلد
الدراسة «التزام الشركة مع بداية هذا العام
ّ
من معدالت السكر يف املشروبات مبعدل %25
حتى عام  .»2020اجلواب يؤكد املؤكد ،ولكنه ال
يزيل املخاوف ،بل يزيدها .ففي عملية حسابية
بسيطة ،يعين تقليص  %25من السكر من مشروب
حيتوي على ما يعادل  25ملعقة صغرية ،أن هذا
املشروب ال يزال حيتوي على  18,5ملعقة ،أي
ضعف املعدالت العاملية املسموح بها!

السكري يتمدد يف لبنان

االحتاد الدولي لداء السكري أعلن العام املاضي
أن «عدد األشخاص املتأثرين بهذا املرض يف
لبنان وصل إىل  %12.2من البالغني بني 20
و 79سنة ،ما يرتجم إىل  464200شخص يف هذه
الفئة العمرية .ويعتقد أنه ال ُي َّ
شخص السكري
لدى حنو  %41.17من هؤالء األشخاص».
وحبسب مدير الربنامج الوطين للسكري يف وزارة
الصحة الدكتور أكرم أشيت ،هناك نوعان من
مرض السكري .األول يتصف بنقص كامل يف
هورمون اإلنسولني ويصيب عادة من هم دون
سن  30ــــ  ،35فيما النوع الثاني يتصف بنقص
جزئي بهرمون اإلنسولني ويصيب من هم فوق
سن الـ  .35واخلطري أن النوع الثاني من السكري
بدأ يظهر عند من هم دون سن  ،30ليصيب من
هم يف العشرينيات ،وصو ً
ال إىل من هم يف 18
و  15من العمر! ورغم أن أعداد املصابني يف
هذه السن املبكرة ليست كبرية ،إال أنها مؤشر
خطري جدًا.
وزير الصحة وائل أبو فاعور ،أبدى اهتمامًا
باملسألة وطلب نسخة عن الدراسة .أما رئيس
مجعية محاية املستهلك زهري برو ،فأعلن أنه لكون
املؤسسات املعنية شركات عاملية ،فمن البديهي
أن تكون منتجاتها هي عينها يف كل فروعها
حول العامل ،مع بعض التغيريات الطفيفة .وعن
الوسائل الرقابية والردعية ،يشدد برو على
أن كل املنتجات املعلبة جيب أن تتضمن إعالنًا
حملتوياتها وبالنسب الدقيقة ،أما إذا كان املنتج
«فلت» ،أي غري معلب ،فاملراسيم التطبيقية
مل تصدر بعد ،وبالتالي البائع غري ملزم إبالغك
باحملتوى .واملشروبات يف هذه احلالة لكونها
تقدم يف أكوابُ ،ت َع ّد «فلت».
الشركات املعنية مل تنف التقرير وال األرقام.
املسألة خطرة وال حتتمل أي تهاون ،يبدو أن
أزمة الغذاء ال تقتصر على لبنان ،بل إن أرقى
الشركات العاملية ال تعري املعايري الصحية
العاملية أي اهتمام .منذ عام  1980وحتى اآلن
تضاعفت نسب البدانة يف العامل ،ويف الوقت
عينه شهدت هذه الفرتة توسعًا خياليًا للكثري من
هذه املقاهي ،حتى بات الواحد منها ميلك عشرات
اآلالف من الفروع يف العامل .هل للمسألة إرتباط
باإلدمان؟

املقاهي ...صمت وجواب
خجول

تواصلنا مع كل من
«ستاربكس» و»كوستا
كافيه» و»ماكدونالدز»
يف لبنان للوقوف على
املوضوع
يف
رأيهم
واالستفسار عن بعض
املعطيات ،وبعد إبداء
االستعداد لإلجابة عن

أسوأ أربعة مشروبات من حيث اإلحتواء على السكر

بعلبك ــ اهلرمل :تقصري يف
إصالح أعطال اهلاتف
رامح حمية
«متعمد» يف تصليح
يشكو البقاعيون من تأخري
ّ
أعطال خطوط اهلاتف الثابتة يف منطقتهم ،واليت
تعود إىل أشهر طويلة .ويتحدثون عن ذرائع غري
مربرة يعطيهم إياها فرع التصليحات يف أوجريو
ــ بعلبك لتغطية «االستنسابية» يف عمل ورش
الصيانة.
مل تفلح مراجعات البقاعيني لفرع التصليحات يف
أوجريو ــ بعلبك يف تصليح أعطال يف خطوط اهلاتف
يعود بعضها إىل العاصفة الثلجية ،يف العام
املاضي .يف بيت صلييب ــ غرب بعلبك ،تشرح
زينب املالح أن الكابل الذي حيوي خطوط اهلاتف
الثابت للبلدة مقطوع منذ متوز املاضي.
تسأل بغضب« :كيف ميكن إلدارة تابعة للدولة أن
تهمل تصليح خطوط تلفون ضيعة بأكملها طيلة هذه
املدة؟» ،مستغربة احلجج املقدمة ،ومنها عدم توافر
كابالت ،أو عدم وجود ّ
سلم للصعود على األعمدة،
أو عدم توافر آلية لرفع «سلة» التصليح .تقول
باستياء« :بهالبلد إذا ما كنت مدعوم ما حدا بيسأل
عنك ،حتى باخلدمات اللي بيدفع املواطن فواتريها
ما عم حيصل عليها».
يشارك حسن صلييب جارته يف احلديث ،وهو أحد
املشرتكني يف اهلاتف الثابت يف البلدة ،والذي
مل يلغ اشرتاكه حتى اليوم على الرغم من عدم
إصالح العطل منذ  7أشهر تقريبًا ،فريى أن الكابل
املقطوع عند مدخل البلدة «ال حيتاج إىل الكثري من
العناء إلصالحه» ،كاشفًا أن «مراجعتنا لرئيس فرع
التصليحات يف أوجريو ،حمسن النمر ،باءت مجيعها
بالفشل ،إذ مل نعرف أسباب التقصري الذي نشعر
متعمد حبق املشرتكني» .وقد وضع صلييب
أنه
ّ
امللف «برسم وزير االتصاالت بطرس حرب وكل
مسؤول بهالبلد».
املشكلة نفسها تتكرر يف بلدتي مشسطار وطاريا
املتجاورتني ،وبعض قرى البقاع الشمالي .يف
ّ
معط ًال ،من بينها
طاريا مث ًال هناك حنو  150خطًا
خطوط تضررت أيام العاصفة الثلجية «زينا» العام
املاضي« ،وما زالت حتى اليوم من دون تصليح،
حتت ذرائع خمتلفة» ،كما يؤكد حسن محية ،أحد
املشرتكني واملتابعني للمشكلة.
تتوزع اخلطوط املعطلة على أحياء داخل بلدة طاريا،
ويف خراجها عند حملة حوش باي .ويؤكد ناصر
محية أنهم كانوا يدفعون فواتريهم الشهرية بصورة
منتظمة ،وطيلة فرتة األعطال (رسم االشرتاك:
 11000ل.ل ،).مشريًا إىل أننا مل «نوفر طرق
مراجعة لفرع التصليحات يف بعلبك ،وإدارة املنطقة
يف أوجريو ،وكانت تأتينا ذرائع غري مربرة من إدارة
حكومية مهمتها األساسية إصالح األعطال لتأمني
اخلدمة األفضل للمواطنني» .وعلم أن بلدييت طاريا
ومشسطار تقدمتا بشكوى حبق النمر الذي مل حيرك
أن البلديتني وضعتا كامل إمكانياتهما
ساكنًا رغم ّ
عما إذا كان
وسألتا
الصيانة.
ورش
يف تصرف
ّ
إطالق أحدهم النار على الكابل ،وهو الذريعة اليت
يعطيها النمر ،تربر معاقبة البلدة بأكملها؟
حماوالت التواصل مع النمر باءت بالفشل ،فيما
أوضح مصدر يف أوجريو ــ البقاع أن التقاعس يف
إصالح األعطال ال يقتصر على بلدتي بيت صلييب
وطاريا ،بل يطال عشرات القرى والبلدات يف بالد
بعلبك ــ اهلرمل .ال ينكر املصدر يف أوجريو وجود
«استنسابية» لدى ورش الصيانة يف «أوجريو»؛
فالورش حبسب ما يؤكد «ال تعمل إال بأمر من رئيس
الورشة» ،نافيًا كل الذرائع اليت تعطى للمشرتكني،
إن جلهة عدم توافر كابالت أو آليات ،فالتصليحات
تطال خطوطًا حمددة ،وترتك أخرى يف البلدة نفسها
العتبارات معينة رفض الكشف عنها .يف مقابل
ذلك ،يسأل املصدر يف أوجريو عن السبب يف
تأخري إصالح خط هاتف خمفر لقوى االمن الداخلي
يف بلدة نبحا النائية مدة ثالثة أشهر؟
يف جمال آخر ،يكشف املصدر يف أوجريو أن عشرات
القرى يف البقاع الشمالي ،اليت تتبع النظام اهلاتفي
اهلوائي (الالسلكي) ،مل ختضع للصيانة منذ مخس
أن النظام يعمل على التغذية بالتيار
سنوات ،موضحًا ّ
الكهربائي لتأمني التخابر للمشرتكني ،وعند غياب
التيار الكهربائي ،يفرتض ببطاريات صغرية توفرها
مصلحة الصيانة يف منازل املشرتكني توفري البديل
من الكهرباء لتأمني التخابر اهلاتفي.
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مقاالت وتحقيقات

املسيحيون يتمسكون بالصالحيات:

ال وزيــر اصــيالً للعـدل
هيام القصيفي
قبل ان تصبح استقالة وزير العدل
اشرف ريفي نهائية بقبول جملس
الوزراء هلاُ ،فتح الباب امام تكهنات
باحتمال تعيني وزير اصيل مكانه ،ما
مسًا بصالحيات رئيس اجلمهورية.
يعين ّ
فهل توافق القوى املسيحية على
ذلك؟
يف جلسة جمللس الوزراء انعقدت
برئاسة الرئيس اميل حلود يف  5شباط
 ،2006وضع وزير الداخلية حسن
السبع استقالته يف تصرف رئيس
احلكومة فؤاد السنيورة ،وأعلن جملس
ّ
وكلف وزير
الوزراء انه اخذ علمًا بها،
الشباب والرياضة آنذاك امحد فتفت
مهمات وزارة الداخلية لكونه وزيرا هلا
بالوكالة .أراد تيار املستقبل ،الحقًا،

تعيني وزير اصيل احدى اهم صالحيات رئيس الجمهورية (هيثم
املوسوي)

لكن حلود رفض ذلك ،كما
تعيني وزير اصيل،
ّ
رفض اي حماولة لتثبيت فتفت يف موقعه وزيرًا
اصي ًال .وعشية اجتماع احلكومة يف  25تشرين
الثاني للموافقة على االتفاق بني األمم املتحدة
ولبنان حول إنشاء احملكمة الدولية ،عاد السبع عن
استقالته للمشاركة يف اجللسة.
وهذه احدى صالحيات رئيس اجلمهورية اليت
استخدمها حلود مرتني ،يف حالتني مشابهتني،
واحدة رفضًا ،وثانية موافقة .فحني استقال الوزير
فريد هيكل اخلازن من حكومة الرئيس عمر كرامي
بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري استعمل حلود
صالحياته للموافقة على تعيني الشيخ وديع اخلازن
وزيرا بدال منه.
اليوم ،تتكرر واقعة استقالة احد الوزراء ،مع الفارق
انها جتري يف غياب رئيس اجلمهورية ،ويف خضم
نزاع حكومي مستمر من دون توقف منذ الشغور
الرئاسي قبل  22شهرًا ،حول صالحيات رئيس
اجلمهورية .استقالة الوزير اشرف ريفي ال تضع
احلكومة امام حمك اساسي ،وهي اليت تعاني اساسًا
جمموعة من املشكالت البنيوية اليت ال تنتهي ،بل
تضع تيار املستقبل امام
اسئلة عما حققه حني
استقال ريفي ،وتضع
االحزاب والقوى املسيحية
امام حتدي قبول تعيني

جسّ نبض قوى
وشخصيات
مسيحية لتعيني
بديل لريفي لم
يكن مشجّعاً

وزير اصيل ،يف غياب رئيس اجلمهورية.
مثة مالحظات عدة توضع يف سياق البحث عن خلف
لريفي ،وهي:
أو ً
ال ،ان تيار املستقبل والرئيس سعد احلريري ّ
غضا
ً
النظر عن استقالة ريفي الشفهية ،واخلطية الحقا،
فاستعجال الذهاب اىل تسوية مفرتضة لتعيني وزير
اصيل بدل وزير العدل املستقيل .استقالة ريفي
تعين عمليا خسارة املستقبل صوتا يف جملس
الوزراء ،وان كانت الوزيرة بالوكالة اليس شبطيين
احملسوبة على الرئيس ميشال سليمان لن تكون
بعيدة يف اي قرار عن خط تيار املستقبل حبكم
العالقة املتينة اليت تربط سليمان واحلريري.
ثانيًا ،كون الوزيرة بالوكالة مارونية ،استعجل
املستقبل الذهاب اىل خيار غري مضمون بتوزير
احدى الشخصيات السنية للحلول حمل ريفي الذي
مل يبحث جملس الوزراء امس موضوع استقالته.
وقد بدأ احلديث يف اوساط املستقبل عن هذا اخللل
لكن القانونيني ،من نواب
الطائفي يف احلكومة،
ّ
ووزراء سابقني ممن ينتمون اىل تيار املستقبل،
يعرفون قبل غريهم ان دون هذا التعيني حمظورات
قانونية ودستورية ،وان ليس من السهل الذهاب
اىل تعيني وزير اصيل ،كما حصل عند تعيني وزير
العمل سليم جريصاتي بدال من الوزير املستقيل
شربل حناس اليت جرت يف ظل وجود رئيس
اجلمهورية آنذاك ميشال سليمان ،ومعاجلة اخللل

الطائفي ال تتقدم على املس بصالحيات رئيس
اجلمهورية املاروني.
ثالثًا ،ان بدء طرح امساء بدال من ريفي ،يف حماولة
جلس النبض وخصوصا لدى االحزاب والتيارات
والشخصيات املسيحية ،مل يكن مشجعا .ففي
املبدأ ،ال ميكن ان تقبل القوى املسيحية او الوزراء
املستقلون او االرمن إطاحة آخر صالحيات رئيس
اجلمهورية وتعيني وزير يف احلكومة يف غيابه ،الن
ذلك يقضي نهائيا على مفهوم الرئاسة وصالحياتها،
اضافة اىل ان ما فعلته القوى املسيحية حتى االن
من السعي اىل احلفاظ على صالحيات الرئيس من
خالل االصرار على جدول االعمال والتوافق وتوقيع
الوزراء مجيعهم ،سيكون غري ذي فائدة إن اطيحت
صالحيات الرئيس ،ومن ضمنها تعيني الوزراء.
رابعًا ،ان القوى املسيحية املشاركة يف احلكومة
هي املعنية اوال واخريا مبواجهة هذا التعيني .وهنا
تقع املسؤولية على ثالث قوى اساسية :التيار
الوطين احلر والكتائب واملردة ،كما على الوزراء
املسيحيني املستقلني واالرمن .واذا كانت الكتائب
قد بدت واضحة يف رفض التعيني يف غياب رئيس
اجلمهورية ،فإن مثة تساؤالت عن احتمال ان يصبح
هذا االمر حمل مساومة لدى تيار املردة ،الذي
يرشح تيار املستقبل رئيسه النائب سليمان فرجنيه
للرئاسة ،وهو سبق ان وافق على جلسة التشريع
من دون حضور القوات اللبنانية والتيار الوطين
احلر .وكذلك خيشى الرافضون لتعيني وزير اصيل
من ان يسعى اي طرف القناع التيار الوطين احلر،
يف ظل احلملة غري املسبوقة عليه وعلى رئيسه
الوزير جربان باسيل ،بتليني موقفه واملوافقة
على تعيني وزير اصيل للعدل ،من ضمن سياسة
ترطيب االجواء مع املستقبل ،والتذرع بالتوافق بني
كافة املكونات احلكومية لتعيني وزير اصيل ،فيما
ترددت معلومات بأن وزراء التيار ،يف ظل اهلجوم
ّ
املستقبلي على باسيل ،قد يلجأون اىل عدم توقيع
استقالة ريفي اليت تتطلب توقيع مجيع الوزراء
لتصبح نهائية ،وبالتالي ال ميكن وفق ذلك املوافقة
على تعيني وزير اصيل للعدل ،علما ان عدم توقيع
االستقالة يفتح الباب الحقا امام عودة ريفي ،برغم
ان االخري ال يبدو يف وارد العودة مطلقا.
ومن خارج احلكومة يبقى موقف القوات اللبنانية
اليت ذهب الدكتور مسري جعجع اىل احلد االقصى
بعدم ممانعته استقالة احلكومة ككل.
ال تتعلق القضية بقضية شكلية عابرة .واملشكلة ان
لكل طرف حسابات متفرعة من املشكلة االساسية،
عالقة التيار الوطين بتيار املستقبل وعالقة القوات
ايضا به ،يف ظل اخلالف االساسي على رئاسة
اجلمهورية .واذا مل يتمكن املسيحيون من اجراء
االنتخابات الرئاسية ،فانهم حتى اليوم مصرون
على احلفاظ على صالحيات الرئيس املغيب اىل
اشعار آخر .وتعيني وزير اصيل احدى اهم هذه
الصالحيات .وحتى االن ،ال وزير اصيال من خارج
احلكومة ،واذا قبلت االستقالة باالمجاع ،فانه ال
وزير للعدل اال بالوكالة.

هلدنة قيد التّطبيق« :حقل ألغام» يرتقب انفجاراً؟
صهيب عنجريني
ُه ٌ
ُ
يثق يف جناحها ّ
حتى ُر ُ
عاتها.
دنة ال
رغم تبنيّ
املشهد السبت،
هكذا بدا
ُ
َ
الدولي قرارًا يدعم ّ
اتفاق
جملس األمن ّ
القتالية يف سوريا .ظروف
وقف األعمال
ّ
االتفاق ُ
وحيثي ُاته وكثرة األلغام
املربم،
ّ
ُ
تعرتض تنفيذه هي بعض من
اليت
ُ
جتعل ّ
التساؤل عن
العوامل الكثرية اليت
«اخلطوة ّ
التالية» أمرًا واجبًا.
ُ
ُم ُ
ٍ
ورية
تقف احلرب
جديد
رق
فرتق ُط ٍ
ّ
الس ّ
عنوانهُ :
ورغم ّ
ُ
الشكوك
اهلدنة.
على أعتابه،
َ
ّ
االتفاق الذي
املتزايدة يف حظوظ جناح
َ
ٍ
قبل أن يرى ّ
النور
مبخاضات عسرية
مر
ّ
مبثابة ُف ٍ
ِ
ٍ
رصة
بصورة شبه ُمفاجئة ،يبدو
إهدارها إىل تسعري احلرب
يؤدي
أخرية قد ّ
ُ
مسبوق ّ
حتى اآلن.
حنو غري
ٍ
على ٍ
ّ
تنتهجها
الطريقة اليت باتت
وعلى ضوء
ُ

يبدو ا ّللغم «الرتكي ،الكرديّ» مُهيّأً لالنفجار يف أي لحظة (أ
ف ب)

السوري ُ
منذ
اإلدارة
األمريكية يف مقاربة امللف ّ
ّ
توقيع «االتفاق ّ
ثم
النووي التارخيي» مع إيران ّ
تبعه من تغريات
الدخول الروسي املباشر وما
ّ
َ
ُ
إن
كبرية يف املشهد امليداني ،يمُ كن
القول ّ
يذهبون
الداعمني للمعارضة
اللاّ عبني اإلقليميني ّ
َ
َ
فرصة
ومتحينني أي
كرهني
اليوم إىل اهلدنة ُم
ّ
الساعة إىل الوراء.
إلرجاع عقارب ّ
َ
أن أنقرة
ُتسهم يف
ذلك عوامل ّ
عدة ،على رأسها ّ
صرتني
م
زالتا
ما
اخلصوص،
وجه
على
والرياض
ُ
ّ
ّ
خيارات ُم ّ
ٍ
على تبنيّ
السوري
تصلبة يف امللف
ّ
واألوروبية .ومبوازاة
األمريكية
للرباغماتية
خالفًا
ّ
ّ
ّ
بني الالعبني الدوليني وشركائهم
هذا االفرتاق
َ
ُ
َ
متاسك
وصل
اإلقليميني من داعمي املعارضة،
احملور ُ
بشكل كامل
حد اخنراط احللفاء
املقابل ّ
ٍ
ِ
ّ
مسيَة رجحانًا
الر
ة
السوري
ة
الكف
ليمنح
احلرب
يف
ّ ّ
ّ
(حتى اآلن) .وعلى مسافة ساعات قليلة من
املعطيات
دخول املوعد املضروب للهدنة ،توحي
ُ
ً
ُ
ُ
املتوافرة ّ
فرصة خالل األيام األوىل
ستنال
بأنها
على األقل ،من دون اإلفراط يف ّ
التفاؤل حول
ّ
كل األطراف
أن
استمرار صمودها،
وخاصًة ّ
ّ
الزناد.
تذهب إليها
ويدها على ّ
ُ
ُ
خرق كان حاضرًا
ترجيح حدوث
أن
وبدا الفتًا ّ
َ
ٍ
السبت يف تعليق البيت األبيض على اهلدنة.
ّ
َ
«مواجهة
وتوقع املتحدث جوش إيرنست
ّ
تقل ُل القدرة على «البت بشأن جناح
عراقيل»
أو فشل وقف إطالق النار خالل األيام األوىل،
فت
بل ورمبا على مدار األسبوعني األولني» .اللاّ ُ
ّ
األمريكية ُت ُ
الروسية
التوقعات
أن
ّ
ّ
طابق نظريتها ّ
اخلارجية سريغي الفروف قبل
وزير
عنها
ع
اليت
ّ
برّ
ٍ
ساعات من موافقة جملس األمن على قرار دعم
اهلدنة .وقال الفروف ّ
إنه «ال ميكن ضمان تنفيذ
وقف إطالق النار بنسبة مئة يف املئة» .وال تبدو
ً
هذه ّ
ستغربة يف ظل الثغر الكثرية
صرحيات ُم
الت
ُ
ّ
القتالية ،وعلى
األعمال
وقف
فاق
ات
تشوب
اليت
ّ
ُ
آليات ُمراقبة تنفيذه،
حول
الغموض
رأسها
ّ
الت ّ
ّ
ِ
وسبل ّ
خرقه
الطرف املسؤول عن
حقق من
ُ
بقيت
تفاصيل
وهي
خرق،
أي
حدوث
يف حال
َ
غائبة حتى عن قرار جملس األمن  2268الذي ُ
ً
قر
أ
ّ
ً
التوزع
عالوة على ذلكُ ،تسهم خريطة
أمس.
ّ
امليداني (داخل املناطق اخلارجة عن سيطرة
ّ
أمام
ورية) يف ترك الباب مفتوحًا
الدولة
َ
ّ
الس ّ
مزاعم حبدوثها .وإذا كانت املناطق
خروق أو
َ
ُ
ُ
الواقعة حتت
غرافية
اجل
ّ
«الدولة
سيطرة تنظيم
ّ
ً
سثتناة من
اإلسالمية» ُم
ّ
واضح
االتفاق بشكل
ٍ
ُ
املطلق
بسبب نفوذه
ِ
ُ
ينطبق
فإن األمر ال
فيهاّ ،

تأتي «النّصرة»
على رأس
ني باالتفاق
املرتبص َ
العتيد

ّ
النصرة – الفرع
مناطق سيطرة «جبهة
على
ِ
ُ
تتشارك مع باقي
السوري لتنظيم القاعدة» اليت
ّ
ّ
املسل ِ
غرافيًة كثرية.
حة ُبقعًا ُج
اجملموعات
ّ
ّ
صني باالتفاق
املرتب
«النصرة» على رأس
وتأتي
َ
ّ
حممد
أبو
زعيمها
بوضوح
عنه
ع
أمر
وهو
العتيد،
ُ
ّ
ٌ برَّ
ٍ
خصصها ملهامجة
صوتية
رسالة
اجلوالني يف
ّ
ّ

خاطب
اجلوالني
والدعوة إىل تقويضها.
اهلدنة
ّ
َ
ّ
ً
ّ
وقووا
عزماتكم،
وا
«شد
ال
قائ
ام»
الش
«جند
ّ
ّ
ضرباتكم ،وال ختيفكم حشودهم وطائراتهم»،
كما ّ
سـ»تئد ّ
الثورة ُ
وتدخل
أن اهلدنة
ُ
حذر من ّ
ّ
وملفات
اجلهاد الشامي دهاليز املؤمترات الدولية
األمم املتحدة فيخرجونه عن أصل معدنه».
ّ
اجلوالني اإلشارة يف رسالته إىل
جتنب
وفيما
ّ
ّ
املسلحة» بشكل واضح،
حلفائه يف «املعارضة
مهامجة ّ
ِ
كل من قبل االتفاق قائ ًال «ال
حرص على
َ
عجب أن يصدر هذا من مفاوض مل يعش مأساة
ً
قدما يف معارك
أهلنا ،ومل يعاين
ً
قصفا أو يغبرّ
يقدم الغالي والنفيس هان عليه
الشام؛ فمن مل ّ
عيد هذه ّ
الل ُ
ُ
هجة
وت
رخيص».
بيع الشام بثمن
ُ
يف اخلطاب ّ
«أدبيات
أهم
من
بواحدة
ذكري
الت
ّ
ُ
ّ
جبهة ّ
«احلق يف تقرير
حيث
النصرة» يف سوريا،
ُ
دون
جاهدين
للم
هو
كم
احل
وصورة
احلرب
مصري
َ
ُ
ُ
ّ
«النصرة»
أن عالقة
إىل
اإلشارة
وجتدر
غريهم».
ّ
ُ
ّ
ٍ
مبرحلة غري
متر
السورية
مبعظم اجملموعات
ّ
املسلحة ّ
ّ
رات
تزايدت
مسبوقة من اخلالفات ،فيما
املؤش ُ
َ
ٍ
ٍ
ّ
للتقارب بينها وبني تنظيم
رامية
جهود
على
ُ
ُ
«وحدة املصري».
تدف ُعهما إىل ذلك
«داعش»،
إن ّ
التحالف بني «النصرة» وبقية
وميكن القول ّ
مبجرد سريان
احملك
على
ضع
و
اجملموعات قد ُ َ
ّ
الت َ
ُ
أن هذا ّ
حالف
ح
رج
امل
ومن
اهلدنة املوعودة.
ّ
ّ
سيكون ُع ً
رضة لالهتزاز يف حال التزام اجملموعات
ُ
اليت قبلت االتفاق تنفيذه .وناهز تعداد هذه
اجملموعات املئة وفقًا ملا أعلنته «اهليئة العليا
ّ
للتفاوض» ( 97جمموعة) من دون اإلفصاح
عزته
أمر
وهو
نفوذها.
ومناطق
أمسائها،
عن
ُ
ٌ
عقب صدور قرار جملس
األمريكية
اخلارجية
َ
ّ
ّ
أمنية».
«دواع
إىل
األمن
ٍ
ّ
َ
ّ
شكل إىل
بأي
اإلشارة
«اهليئة»
بت
وجتن
ٍ
ّ
ّ
«النصرة» ،وكشفت يف الوقت نفسه عن
عسكرية للمتابعة والتنسيق»
«جلنة
تشكيل
ّ
يرتأسها املنسق العام رياض حجاب .وتضطلع
مبهمة «رصد أي خروق وحتديد اجلهات
«اللجنة»
ّ
املسؤولة عنها ،وقياس مستوى حتسن الوضع
اإلنساني خالل فرتة اهلدنة ،مع احتفاظ الفصائل
ضد أي عدوان
املسلحة حبق الدفاع عن نفسها
ّ
ّ
ّ
هن
ك
الت
ألوانه
ابق
الس
أن من
خارجي».
ورغم ّ
ُ
َ
ّ
ّ
«اللجنة» ومن خلفها «اهليئة العليا»
مبوقف
َ
ّ
حال
املنضمة إىل االتفاق
حة
املسل
واجملموعات
ّ
استهداف اجليش السوري وحلفائه لـ»جبهة
النصرة» ،يبدو هذا ّ
أشد
التفصيل واحدًا من
ّ
ً
ّ
سيما
وال
ته،
برم
فاق
االت
قابلية لتفجري
األلغام
ّ
ّ
ً
ٌ
حاصل ال حمالة
أمر
النوع
هذا
من
ا
استهداف
أن
ّ
ٌ
ً
ّ
والسورية .كذلك،
ة
الروسي
أكيدات
للت
ا
وفق
ّ
ّ
يبدو ّ
هيًأ لالنفجار
اللغم «الرتكي،
ّ
الكردي» ُم ّ
يف أي حلظة ،يف ّ
ظل حرص أنقرة على ّ
التلويح
بـ»تطبيق قواعد االشتباك حال وقوع أي أحداث
تهدد أمنها القومي» وفقًا ملا جاء على لسان
متحدث بلسان الرئيس الرتكي رجب طيب
ّ
ً
املتحدث إبراهيم كاليان
أردوغان أمس .وأشار
بالغ حيال اتفاق وقف
أن بالده «تشعر بقلق
إىل ّ
ٍ
ٍ
ساعات
إطالق النار ،بسبب استمرار القتال قبل
من سريان االتفاق».
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مقاالت وتحقيقات

اإلحتاد األوروبي :من التلزيم إىل سياسة خارجية مستقلة

تهريب البشر عرب املصنع :على عينك يا دولة!
أسامة القادري

نقوال ناصيف
يف يوم استقبال الربملان
االوروبي الرئيس نبيه بري
يف بروكسل ،اخلميس 25
شباط ،بتحية حرص رئيس
الربملان مارتن شولتز على
اقرانها بعبارات تقدير،
كان يعقد يف غرفة جماورة
اجتماع شهد مناقشات
حيوية ذات اهمية خاصة.
االحتاد
مفوضة
رغبت
االوروبي لشؤون السياسة
اخلارجية واالمن فيديريكا
موغرييين ،يف ذلك اليوم،
يف االستماع اىل عدد
من املستشارين واخلرباء
االحتاد
مع
املتعاونني
جيرون تقييمًا للسياسة
سمع بري عن مساعدات للنازحني اكثر منها عن حلول سياسية (حسن ابراهيم)
اخلارجية اليت يتبعها ،للمرة
االوىل منذ اربع سنوات.
وهي املدة اليت وجد االحتاد االوروبي نفسه
جيبه االزمات املشتعلة يف دول الشرق االوسط،
يف العراق وسوريا ومصر وصو ً
ال اىل تونس.
مل يكن فحوى اعادة التقييم بعيدًا كذلك عما
كان مسعه رئيس جملس النواب نبيه بري يف
حمادثاته مع املسؤولني يف الربملانني االوروبي
والبلجيكي طوال ثالثة ايام يف بروكسلّ .
قلما
تكلموا عن اقرتاحاتهم للحل السياسي يف
سوريا ،وداروا يف معظم احاديث على نتائج
والكم
مؤمتر لندن للنازحني مطلع هذا الشهر،
ّ
املطلوب ــــ والكايف ــــ من املساعدات الدماج
النازحني يف دول استقباهلم.
رمت اعادة التقييم اليت طلبتها موغرييين اىل
الوقوف على بضعة معطيات طبعت السياسة
اخلارجية لالحتاد االوروبي:
اوهلا ،مقاربة السياسة اخلارجية كاحتاد وليس
كدول ،بعدما اخفقت
فكرة كانت اعتمدت
يف السنوات االخرية
بتقبل فكرة
قضت
ّ
تلزيم دولة اوروبية
مشكلة ،جتعل من
تعاطي هذه الدولة
معها سياسة عامة
االحتاد،
يتبناها

اندفاع واشنطن
وموسكو يف
سوريا جعال
الدور االوروبي
«كارثياً»

وتاليًا موقفًا مشرتكًا لدوله منبثقًا من موقف
الدولة املعنية .مثلت جتربة تلزيم فرنسا منذ
عام  2011ازميت سوريا وتونس دلي ًال مباشرًا،
بيد انها اخفقت يف تعاطيها معهما ،ويف
ّ
متكن االحتاد االوروبي من
احسن االحوال مل
اختاذ اخليارات االسرتاتيجية حياهلما ،فوقع
يف التخبط .يف مناقشة اعادة التقييم ،الحظ
املتحدثون ضرورة جعل االحتاد االوروبي قاطرة
سياسة خارجية اوروبية مستقلة ،ال املضي
وراء سياسات غري مثمرة اتبعتها حكومات دول
االحتاد ،ناهيك باحلاجة اىل اختاذ مسافة من
املوقف االمريكي.
ثانيها ،مالحظة تقدم املصاحل االقتصادية لدول
االحتاد منفردة على سياسته اخلارجية جمتمعًا،
ومن ثم طغيانها على السياسة االسرتاجتية
املوحدة .كانت مفاوضات  1+5مع ايران
احد ابرز مظاهرها املعربة عن تعارض مواقف
بعض دول االحتاد من تلك املفاوضات،
واخصها فرنسا االكثر تصلبًا يف مواجهة
اجلمهورية االسالمية جراء ارتباطها بعقود مالية
مع السعودية ،الواقفة على طرف نقيض من
االتفاق على الربنامج النووي .على ان مثرة
تغليب الشق االقتصادي على ذاك السياسي
كمنت يف استقالة وزير اخلارجية الفرنسي
لوران فابيوس ،رجل التشدد ضد ايران،
اياما قليلة بعد زيارة الرئيس االيراني حسن
روحاني لباريس نهاية كانون الثاني وتوقيعه

عقودًا جتارية ومالية .ما توخت قوله املناقشة
تلك ضبط املصاحل االقتصادية للدول الثالث
االكثر تأثريًا يف االحتاد وهي فرنسا وايطاليا
واملانيا.
ثالثها ،استخلصت اعادة التقييم واقعًا وصفته
بـ»الكارثي» جنم عن تضاؤل الدور االوروبي
يف املنطقة حتت وطأة االندفاعة االمريكية
يف العراق وسوريا غالبًا ما القت بثقلها يف
توجيه السياسة االوروبية ،واالندفاعة الروسية
يف سوريا الحقًا على حنو اعاد خلط االوراق
يف التعاطي مع احلرب يف هذا البلد واالفرقاء
املتقاتلني معتدلني ومتطرفني ،ناهيك باملوقف
من مصري الرئيس بشار االسد .يف حصيلة
ردده املتحدثون اخفاق االحتاد يف مواجهة
ما ّ
صراعات املنطقة ،وخصوصًا على صعد
االقتصاد والتنمية وااليديولوجيا واهلجرة،
اضف اتسام خيارات موغرييين ــــ خالفًا لكاترين
اشتون ــــ بعدم وضوح الرؤية حيال سوريا
ما خال متسكها باسرتاتيجيا استقرارها ،دون
االيغال يف اخلوض يف النظام السياسي اجلديد
الذي خيلف حقبة االسد.
رابعها ،وجد متحدثو اعادة تقييم السياسة
اخلارجية ضرورة يف اعادة حتديد اخليارات
االسرتاجتية انطالقًا حيال حروب املنطقة تبعا
لقاعدتي :العودة اىل القانون الدولي وشرعة
االمم املتحدة ،احلفاظ على اراضي الدول اجلاري
النزاعات الداخلية واالهلية عليها وتأكيد وحدتها
وحتديدًا العراق وسوريا.
خامسها ،تفاقم موجات الذعر اليت جتتاح القارة
من جراء اهلجرة غري الشرعية اىل بلدانها ،يف
وقت تبدو عاجزة عن االضطالع بدور فاعل يف
حل سياسي حلرب سوريا .يف صلب مناقشة
هذا اجلانب ،اجياد وسائل جمدية للجم الضغوط
الرتكية اذ تفتح ابواب اهلجرة تلك من طريق
البحر اىل النقطة االقرب اىل تركيا ،وهي
اليونان ،كي يصري من ثم اىل تدفق املهاجرين
اىل بلدان اوروبا.
سادسها ،دمج النازحني يف جمتمعات دول
استقباهلم وتوفري نشاطات زراعية وصناعية
تساعد على هذا الدمج الذي يتوخاه االوروبيون
نهائيًا ،مع توفري مقومات تقليل االخطار االمنية
اليت تشكلها كثافة النزوح اىل هذه الدول ،على
ان يكون هذا اخليار هو البديل من فتح ابواب
اهلجرة امامهم اىل القارة العجوز .على حنو كهذا
كان التعامل مع الدول الثالث املعنية باستقبال
النازحني واملهاجرين خمتلفًا :تقديم مساعدات
مالية وتعزيز قطاعات التنمية للبنان واالردن
كي يعمال على دجمهم يف جمتمعاتهما احمللية،
وتقديم عروض سخية لرتكيا غري املهيأة إلدماج
عرب بأتراك اليصاد منافذ اهلجرة من طريق
اراضيها .على ان العروض هذه اقرتنت كذلك
بوعد قطعته املستشارة االملانية اجنيال مريكل
النقرة ببذل جهود الدخال تركيا يف االحتاد
االوروبي ،رغم معرفتها بوفرة االصوات املناوئة
حملاولة كهذه.

أمام أعني أجهزة الدولة ،وبالتعاون
مع بعض عناصرها ،تنشط شبكات
لتهريب السوريني اىل لبنان ومنه.
حنو  300شخص يعربون يوميًا يف
االجتاهني ،ويتضاعف عددهم تبعًا
لألوضاع األمنية يف سوريا ،يف مقابل
مبالغ تراوح بني  100و 1000دوالر
للشخص الواحد.
ولدي ثالث ليالي باردة يف
«بت مع
ُّ
ّ
العراء حتت إحدى الشاحنات املركونة
يف حميط مركز األمن العام يف نقطة
املصنع» ،تقول حسناء اهلاربة مع
ولديها من معارك ريف درعا إىل
أحد املخيمات العشوائية يف البقاع
«منعنا من الدخول
األوسط .وتضيفُ :
تهريب من دون تعاون مع األجهزة «ما بيمشي» وأحياناً «نشرتي» الطريق
لعدم حيازتنا األوراق الالزمة.
من رجال األمن
الصرافني من شقيقي
طلب أحد
ّ

املوجود يف لبنان ،منذ أربع سنوات 300 ،دوالر
مقابل «تأجرينا» ثالثة آالف دوالر خلمس دقائق
ّ
موظف األمن
فقط ،هي الفرتة اليت يستغرقها
لعدها .وكان علينا دفع  220دوالرًا بدل
العام ّ
حجز غرفتني يف فندق .يف النهاية دخلنا تهريبًا
مقابل  250دوالرًا فقط».
عمر التهريب على احلدود اللبنانية ــ السورية من
املهربني ينتفي مع
عمر هذه احلدود .كاد عمل
ّ
موجات النزوح اليت اجتاحت لبنان عقب اندالع
احلرب السورية .لكن تشديد إجراءات األمن
العام على احلدود لضبط دخول النازحني أعاد
وفرخ شبكات
تنشيط شبكات تهريب البشر،
ّ
جديدة .حبسب مصادر أمنية ،حنو  70شخصًا من
أبناء املنطقة العاطلني من العمل يشكلون 13
ويهربون يوميًا ،يف االجتاهني،
شبكة مرتابطة،
ّ
«حنو  300شخص مقابل مبالغ مالية تبدأ من
 100دوالر وقد تصل اىل  1000دوالر للشخص
الواحد ،مقابل قطع
الفاصلة
املنطقة
بني البلدين عرب
معابر جبلية يف
خراجي بلدتي جمدل
َ
عنجر والصويرة».
العاملون
يتوزع
ّ
يف هذه الشبكات
املهمات ،بني رصد

نحو 300
شخص يعربون
الحدود يومياً
مقابل
مبالغ مالية

«الطريدة» أمام مبنى األمن العام ،وبني دليل
طريق وسائق وآخرين لتأمني الطريق .تقول
حسناء« :اقرتب أحد األشخاص من شقيقي
على اجلانب اللبناني من احلدود واتفق معه
على إدخالناّ .
كلف مسسارًا التواصل معي على
هاتفي السوري .جاء شاب يف العشرين من
العمر ،وبعدما تأكد من أننا قطعنا معرب جديدة
يابوس السوري نظاميًا ،طلب منا االنتظار يف
مقهى مقابل األمن العام إىل أن تغيب الشمس.
مساء ،طلب ّ
منا السري يف اجتاه
عند السابعة
ً
الشاحنات .سلمنا احلقائب لشخص آخر وضعها
يف سيارته ،ومشينا اىل ساحة الشاحنات.
هناك وجدت رجلني وامرأة فلسطينية مع
أطفاهلا الثالثة ينتظرون الساعة الصفر .حواىل
ّ
تلقى الشاب اتصا ً
ال
مساء،
الثامنة والنصف
ً
منا السري وراءه .قطعنا مسافة صعوداً
وطلب ّ
يف جبل وسرنا حنو نصف ساعة يف اجتاه منطقة
سكنية .هناك كانت سيارة يف انتظارنا نقلتنا
اىل الطريق الرئيسية ،حيث كان شقيقي يف
انتظاري».
«تسعرية» التهريب تتفاوت حبسب وضع
الراغب يف قطع احلدود« .اهلاربون» من
التجنيد االحتياطي ،ممن يريدون تفادي نقطيت
احلدود ،قد يكونون «األعلى سعرًا» ،ويتطلب
تهريبهم «تعاونًا وتنسيقًا» بني املهربني على
طريف احلدود .أحد هؤالء ،ويدعى حممود ،يقول
لـ»األخبار»« :دفعت للمهرب السوري 350
ّ
أختطى حواجز األمن السورية ،و300
دوالرًا كي
ّ
دوالر للمهرب اللبناني لتخطي األمن العام

اللبناني» .ويضيف« :قطعنا حنو كيلومرتين لي ًال
ّ
لتخطي األمن السوري يف جديدة يابوس .بعدها
املهرب السوري بزميل له يف املصنع
اتصل
ّ
ملساعدتي على جتاوز نقطة احلدود اللبنانية.
عندما أبلغه أنين هارب من التجنيد ومل أعرب
احلدود السورية رمسيًا ،طلب  500دوالر ،وبعد
إحلاح ومفاوضات ّ
خفض املبلغ اىل  .300مكثت
مع أربعة أشخاص آخرين حواىل  5ساعات يف
منطقة مظلمة وخالية .ويف الوقت احملدد وصل
شاب ومعه فتاة وشابان .طلب منهم االسرتاحة
نصف ساعة ،ثم انطلقنا سريًا يف منطقة جبلية
لنحو  700مرت .وصلنا إىل أطراف بلدة ،عرفت
يف ما بعد أنها الصويرة .هناك ،نقلتنا سيارة
اىل أحد املنازل حيث مكثنا حتى الصباح ،قبل
أن ننتقل اىل الطريق الرئيسي».
«عملنا إنساني .نساعد اهلاربني من املوت من
النساء واالطفال» ،و»كمان اللي هربانني من
اخلدمة العسكرية ومن االحتياط واإلجباري»،
يقول سهيل العامل يف التهريب لـ»األخبار».
يشرح الشاب العشريين« :بدأت هذا العمل منذ
ثالث سنوات .كنت أعمل يف الصرافة وبيع
تذاكر التأمني للسيارات القادمة اىل لبنان أمام
مبنى األمن العام» .تشديد اإلجراءات األمنية
حوله «صائدًا» للميسورين من القادمني« .كنت
ّ
ّ
فتتعقد معامالت
أعلم عناصر األمن العام بهؤالء،
دخوهلم ،ليجري بعدها ابتزازهم مببالغ تصل
أحيانًا اىل  500دوالر ،لكنهم مل يعطوني من
اجلمل أذنه ،لذلك بدأت العمل على حسابي».
ّ
يؤكد أن أكثر من مئة شخص يستفيدون من
هذه «املهنة» ،بني وسيط ودليل وسائق
سيارة .ويضيف« :تهريب من دون تعاون
مع األجهزة ما بيمشي .هناك عناصر يتصلون
بنا ليؤمنوا الطريق مقابل مبلغ معني» .ويتابع
مبتسمًا« :يف عناصر وضباط يهربون أشخاصًا
يف سياراتهم مقابل مبالغ كبرية تصل اىل 10
نهرب املشحرين» ،الفتًا اىل
آالف دوالر .حنن
ّ
موحدة».
«تسعرية
على
املهربني
اتفاق بني
ّ
ويعزو ارتفاع املبالغ اليت يتقاضونها ،رغم قصر
املسافة ،إىل أن «الشغلة حتتاج اىل مصاريف،
وشبكة عالقات واسعة مع مهربني سوريني،
وإىل أكثر من ثالثة هواتف وأجرة نقل .وأحيانًا
نشرتي الطريق من رجال األمن ،وهذا له كلفة
كبرية .كذلك فإن هناك مصاريف قضائية أثناء
توقيف شباب يعملون معي».
ينفي سهيل أن يكون من بني من ُيهِّربهم
عناصر من تنظيمات إرهابية ،لكنه يردف:
«شو بعرفين إذا إرهابي أو إنسان عادي؟ أكثر
الذين أدخلهم هم من يعجزون عن تأمني كفيل
أو حجز فندقي ،بعدما ميرون على األمن العام
السوري ولديهم قسائم .والبعض اآلخر يكون
هاربًا من اخلدمة العسكرية ،أو يريد الدخول اىل
سوريا والعودة منها من دون أوراق حتى ال
تشطبه منظمة االمم املتحدة من سجالتها .أما
ويقدر عدد
السالح والبضائع فال نعمل بها».
ّ
من يعربون يوميًا يف االجتاهني مبئيت شخص،
«وعندما تشتد االوضاع يف سوريا يتضاعف
العدد».
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مقاالت ونحقيقات

نـقابة املـهندسني :هــدر فـي عـقد الـتأمني
محمد وهبة
الصحي لشركة
وافق جملس نقابة املهندسني على تلزيم عقد التأمني
ّ
«كونتيننتال تراست» بكلفة  36مليون دوالر ،أي أكثر بنحو 10
ماليني دوالر من السنة السابقة .جاء ذلك على الرغم من تقديم
الشركة املنافسة ،وهي شركة «ميدغلف» ،عرضًا يقل بنحو  4ماليني
دوالر عن عرض الشركة الفائزة .فقد جلأ رئيس النقابة خالد شهاب
اىل التفاوض مع الشركتني خلفض االسعار ،ولكنه رفض اعتماد
طريقة الظرف املختوم ،وهو ما ادى اىل اخراج «ميد غلف» ومتكني
«كونتيننتال تراست» من الفوز.
عقد جملس نقابة املهندسني جلسة يوم اخلميس املاضي الستكمال
النقاش يف امللف الوارد من جلنة التقدميات االجتماعية واملتعلق بتلزيم
التأمني الصحي للمهندسني وعائالتهم.
النقاش خلص إىل تلزيم شركة «كونتيننتال تراست» إصدار ّ
سلة
تتوزع على ثالثة أنواع:
تأمينات صحية للمهندسني
ّ
صحي لنحو  85ألف مهندس بكلفة  425دوالرًا
ــ إصدار بوالص تأمني
ّ
للبوليصة الواحدة ،أي ما يوازي  36.1مليون دوالر .هذه البوليصة
ّ
وتغطى
تدفع من صندوق التقدميات االجتماعية لنقابة املهندسني،
ومتول كلفتها
جزئيًا من بوليصة «إعادة التأمني» اليت تشرتيها النقابة
ّ
من صندوق التقدميات االجتماعية أيضًا .كلفة بوليصة إعادة التأمني
من شركة «كونتيننتال تراست» ،بلغت  %5من جممل كلفة بوالص
املهندسني ،أي ما يعادل  1.8مليون دوالر.
صحي ألهل املهندسني وأوالدهم .يدفع
ــ إصدار بوالص تأمني
ّ
املهندسون مثن هذه البوالص من جيوبهم اخلاصة ،وتتنافس
حتدده
الشركات على النسبة اليت ستضعها فوق السقف األدنى الذي ّ
حتدد سقفًا ادنى لسعر البوليصة ثم
النقابة .هذا يعين أن النقابة ّ
تقدم الشركات عروضها على أساس السقف األدنى مضافًا إليه نسبة
ّ
مئوية ،أي إن النسبة األدنى هي األفضل .كونتيننتال تراست وضعت
نسبة  %5بعد املفاوضات.
ــ تضمني بوالص تأمني املهندسني وأقاربهم وأوالدهم بند «الطبابة
خارج املستشفى ( .»)Outهذه الكلفة تقع على عاتق املهندسني
(حتتسب كلفتها على أساس النسبة مثل بوالص األهل واألوالد)،
وحبسب املعطيات فإن كونتيننتال تراست وضعت النسبة  %5بعد
املفاوضات.
تلزيم «كونتيننتال تراست» جاء بعد نقاشات واسعة يف جملس النقابة
حول العروض املطروحة وأداء هذه الشركة يف السنة املاضية بعد
ينص
تلزميها العقد نفسه .ففي السنة املاضية ،كان دفرت الشروط
ّ
على أنه جيب على املشاركني أن يكون لديهم حجم أعمال يبلغ 20
مليار لرية ،وتبينّ أن حجم أعمال «كونتيننتال تراست» ال يتجاوز 500
مليون لرية ،أي ما يعادل  %2.5من املبلغ املطلوب ،لكنها صنفت
مطابقة للشروط بعد حتالفها مع شركة «نكست كري» املتخصصة
بإدارة حمافظ التأمني وكانت تدير حمفظة «أليانز ــ سنا» .يومها
رفض نقيب املهندسني خالد شهاب وغالبية أعضاء اجمللس ،مناقشة
هذا األمر والتمييز بني شركة حتمل رخصة تأمني تتيح هلا إصدار
البوالص وبيعها ،وشركة تدير حمافظ تأمني وليس هلا حق إصدار
بوالص وبيعها .بدا ان املهم يومها تلزيم شركة «كونتيننتال تراست»
اليت اشرتاها «بنك ميد» قبل أشهر ،إذ إن سعرها مل يكن األدنى بل
قرر
كان سعر «بانكرز» هو األدنى .ما حصل عمليًا ،هو أن شهاب ّ
فتح باب املفاوضات مع الشركات العارضة ،لينتهي األمر بتلزيم
«كونتيننتال تراست».
هذه السنة استعملت اآللية نفسها لفتح الباب أمام «كونتيننتال
املعنية،
تراست» مع بعض التعديالت االستباقية اليت نفذتها اللجنة
ّ
وهي ّ
فواز،
مؤلفة من النقيب خالد شهاب ،وأمني
السر مصطفى ّ
ّ
وأمني سر التقدميات االجتماعية حسن دمج ،وأمني املال ميشال متى.
فقد حذف شرط حصول الشركة على أقساط التامني بقيمة  20مليار
لرية ،ليوضع بد ًال منه شرط امتالك الشركة العارضة حمفظة تأمني
تضم  150ألف بوليصة ال حتتسب
ّ
ضمنها العقود اليت تشرتيها نقابة
املهندسني.
من املعروف أن تضييق الشروط
ّ
خيففان
ورفع مستوى صعوبتها
من املنافسة .ففي السنة املاضية
تقدمت أربع شركات إىل مناقصة
ّ

ارتفعت كلفة
التأمني بنسبة
 %24خالل سنة
واحدة

تلزيم التامني الصحي يف نقابة املهندسني هي :بانكرز ،ميدغلف،
تقدمت «ميدغلف»
أكسان وكونتيننتال تراست .أما هذه السنة ،فقد ّ
أن «كونتيننتال تراست»
لكن الالفت ّ
إىل جانب «كونتيننتال تراست»ّ ،
قدمت إفادة صادرة عن وزارة االقتصاد تفيد بأنها متلك حمفظة بنحو
ّ
 200ألف بوليصة تأمني ،إضافة إىل حمفظة نقابة املهندسني املؤلفة
من  78ألف مهندس .وقد أثار هذا األمر الشكوك ،فحجم األقساط
اإلمجالية اليت حتملها الشركة يبلغ  57مليون دوالر ،منها 26.9

مليون دوالر حمققة من
نقابة املهندسني ،أي
إن الـ 200ألف بوليصة
قيمتها  30.1مليون
دوالر ،أي إن كلفة
البوليصة الواحدة 150
دوالرًا فقط ،وهو رقم
غري منطقي.
وعند فتح العروض،
تبينّ أن العرضني جاءا
على النحو اآلتي:
ــ «ميدغلف» 430 :دوالرًا
لكل بوليصة تأمني ضمن
سقف  85ألف مهندس،
على أن تكون نسبة
الزيادة على احلد االدنى
لبوالص األهل واألوالد
 ،%2وبوالص الطبابة
خارج املستشفى .%2
اما كلفة إعادة التأمني،
فتبلغ  %5من قيمة
العقد.
ــ «كونتيننتال تراست»:
 462دوالرًا لبوليصة
وزيادة
املهندسني،
 %10لألهل واألقارب،
و %10للطبابة خارج
وكلفة
املستشفى.
إعادة تأمني .%7
احلد ،طلب
عند هذا
ّ
جلسة
إجراء
شهاب
مفاوضات قبل ترسية
التلزيم ،فاجتمع يف
البدء مع شركة ميدغلف
وطلب منها تقديم خفض
على االسعار الواردة يف
عرضها ،فأبلغه ممثلو
الشركة أنهم يريدون
تقديم عرضهم بظرف
مغلق حتى ال يكشف

لزّمت نقابة املهندسني عقد التأمني الصحي ألعضائها بكلفة تزيد عشرة ماليني دوالر عن السنة السابقة ورفضت عرضاً
أقل بأربعة ماليني دوالر! (مروان طحطح)

السعر وال تستفيد منه الشركة املنافسة ،فرفض النقيب طالبًا منهم
إرسال عرضهم بالربيد االلكرتوني.
ويف اجللسة اليت عقدها شهاب مع ممثلي «كونتيننتال تراست»،
كانت املفاوضات سهلة بعد خروج ميدغلف من حلبة املنافسة ،إذ
أصبح األمر عبارة عن جراحة جتميلية هدفها إظهار شهاب بشكل املدافع
عن حقوق املهندسني ،فخفضت الشركة سعرها إىل  430دوالرًا.
عرض ملف التلزيم واالسعار املخفضة على جملس النقابة لدراسته
واختاذ قرار بشأنه .أعضاء اجمللس أجروا نقاشًا سطحيًا يتصل ببعض
النقاط التقنية ،مطالبني باملزيد من اخلفض يف األسعار ،إال ان عددًا
حمدودًا من األعضاء كان يناقش بطريقة خمتلفة .فقد تبينّ هلؤالء أن
تضمن بعض األرقام اليت
العقد املنتهي مع شركة كونتيننتال تراست
ّ
ّ
تدل على ضعف أداء الشركة وارتفاع أسعارها .فقد تبينّ أن مستشفى
اجلامعة األمريكية تستحوذ على  %45من كلفة االستشفاء املدفوعة،
وبالتالي كان يفرتض تضمني العرض بندًا يتطرق إىل العالقة الناشئة
بني الطرفني ،إذ إن شركات التأمني حتصل من املستشفيات على
حسومات لغاية  %35من الفواتري من دون أن تذكر هذا األمر يف
املقدمة للتحصيل من صندوق النقابة .هذا
عرضها أو يف الفواتري
ّ
األمر كاف إلجراء تغيري جذري يف التعامل مع شركات التأمني .كذلك
تبينّ أن التقدميات اليت تغطيها «كونتيننتال تراست» متدنية ،وأن
هناك الكثري من املراجعات اليت أجراها أعضاء النقابة بعد تلقيهم
شكاوى من املهندسني املرضى.
ويشري املعرتضون إىل أن مستشفى اجلامعة األمريكية كان يزيد كلفة
االستشفاء على املهندسني مبا ال ّ
يقل عن  %30من جممل الفواتري من
حترك شركة التأمني ساكنًا .وباالستناد إىل ذلك ،يتبينّ أن
دون أن ّ
رفع سقف التغطية لبوالص التأمني من  50مليون لرية إىل  100مليون
لرية مل يكن أمرًا ضروريًا ،بل هو ينفخ فاتورة االستشفاء املدفوعة من
صندوق التقدميات االجتماعية ملصلحة الشركة واملستشفى.
قرروا املوافقة على تلزيم كونتيننتال تراست.
غالبية أعضاء اجمللس ّ
النقاش يف هذا امللف كان شبه حمصور مبمثل حزب اهلل يف اجمللس

طالب فقيه ،وممثل مجعية املشاريع أمحد جنم الدين ،إال أن كليهما
أبدى اعرتاضه من دون ذكر حتفظاته يف احملاضر .أما املعرتض األكرب،
فكان الكتائب اللبنانية ،اليت ّ
ختلت عن ممثلها يف اجمللس أمني املال
ميشال ّ
متى بعدما تبينّ هلا أن والءه أصبح لشهاب وللمكاسب اليت
جينيها من عالقتهما .االستغراب هو ذلك الصمت يف اجمللس حول
تلزيم عقد التأمني؛ يسأل املتابعون :هل يعقل أن ترتفع كلفة التأمني
خالل سنة واحدة بنسبة %24؟ كيف يقبل جملس النقابة ونقيب
املهندسني هذه الكلفة اإلضافية ،ثم يسعيان إىل حتميلها للمهندسني
اجلدد من خالل رفع رسم االنتساب من مليون لرية إىل ثالثة ماليني
لرية؟ من هم املستفيدون؟ هل حيصلون على عقود خارجية مع شركة
التأمني ،أم لديهم مصاحل مع هذه الشركة ،أم والء سياسي؟

شركة بال رأس مال
ادعت شركة «كونتيننتال تراست» أن عقد التأمني الصحي مع نقابة
املهندسني سّبب هلا خسائر تصل قيمتها إىل  10ماليني دوالر ،من
أجل إثارة التعاطف معها يف ملف التلزيم ،إال أن املطلعني على هذا
امللف ،يقولون أإن كل شركات التأمني اليت التزمت عقد التأمني مع
صرحت عن خسائر فيما هي تستميت عمليًا يف التزام
نقابة املهندسني ّ
هذا العقد بالتحديد ألنه ّ
يوفر هلا إمكانية بيع بوالص تأمني جانبية
بقيمة ال تقل عن  18مليون دوالر سنويًا .املهندسون يشرتون بوالص
تأمني على أعماهلم وعلى موظفيهم وعلى سياراتهم ...هذه البوالص
مرحبة جدًا وهي مرتبطة بشكل غري مباشر مع عقد النقابة.
املشكلة يف حالة «كونتيننتال تراست» أن هذه اخلسارة ،لو كانت
تبدد رأس املال بكامله ،إذ يبلغ رأس مال هذه
حاصلة فع ًال ،فهي ّ
ويرتدد أنها تعمل
الشركة  2.25مليار لرية ،أي  1.5مليون دوالر.
ّ
حاليًا على زيادته لتعويض اخلسارة ،إال أن القوانني املرعية متنعها من
زيادته إىل أكثر من  6ماليني دوالر يف هذه السنة .هذا يعين ،اذا
كان التصريح حقيقيًا ،أنها شركة بال رأس مال.
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مقاالت وتحقيقات

نبتة الكراهية :إسرائيل تع ّد لنكبتنا اجلديدة
بريوت حمود
جتاعيدها الغائرة ،اليت تبدو كأخدايد يف سهل منبسط ،ويفسرها
علم الفراسة بتجاوز الثمانني من العمر ،ال تعين مطلقًا أن هلا حقًا
يف هذه األرض اليت أتت إليها يف ربيعها العشرين لتنخرط يف
عصابة «اهلاغاناه» بهدف إباده أعدائها .هذه األرض لي ،أنا اليت
ولدت فيها بعد  44عامًا على احتالهلا ،وبقي أجدادي فيها بعدما
قاوموا عصابتها .فوق السرير يف مستشفى «رامبام» يف حيفا،
مكان فارقت احلياة بال أبناء أو أحفاد ،أمسكت كتابًا وبكت فوقه.
العجوز اليهودية من أصول أملانية ،بكت .بكت كثريًا فوق سرير
املرضى والشراشف املطبوع عليها «جنمة داوود» ،ألنه كما قال
الكتاب «فلنمت قبل أن يأتي اليوم الذي سريمي بنا الفلسطينيون
والعرب إىل البحر».
حيزًا من الغربة اليت ال
يف بريوت ،كما يف تونس ،خيترب القلب ّ
عادي ال ُيلحظ .فقط
متر الغربة مرور الكرام ،كشيء
مكان هلا حقًاّ ،
ٍّ
ألنك ممنوع من العودة إىل فلسطني جترب ذاتك على البحث عن خيط
غربة ،لكن حمال أن جتده! كأنين مل أترك فلسطني قبل سنوات،
ستتم الثالث قريبًا ،يف هاتني العاصمتني ،وخبالف عواصم عربية
أخرى ،تشعر حبميمية األشياء .العاصمتان مرآتي ،أبوح لنفسي.
ملاذا قد أفتتح تقريرًا ،من املفرتض أن يكون تقريرًا صحافيًا خاليًا
من العواطف ،بهذه املقدمة اليت قد ال تعين أحدًا على وجه الدقة؟
إن الشعرة الفاصلة بني العمل واملعرفة هي املسؤولية .هلذا
َ
عليك أن جتيب الناس الذين يسألونك عن الـ «هناك» ،املكان
أنت
الذي أقبلت منه ،أي اجلليل األعلى ،برحلة طويلة من الكالمَ .
متشي على «خيط مصيص» ميتد بني جبلني يفصلهما ٍ
واد سحيق،
إذا أخطأت قد تهوي إىل احلضيض .أنت متسك بقنبلة ،اخلطأ األول
فيها هو اخلطأ األخري! هذا التشبيه أسقطه على كل املسائل ذات
الصلة بفلسطينيي الـ!48
يف جولة سريعة على الصحف اإلسرائيلية ،أنتقي خربًا يفيد بأن
وزارة املعارف اإلسرائيلية (الرتبية والتعليم) أوصت بإدخال
كتاب يطالعه طالب املدارس اإلسرائيلية (اخلاصة بالطالب
اليهود فقط) .الكتاب كما جاء يف تقرير صحيفة «هآرتس»
يتضمن استشراقًا ،وأوصافًا قذرة أسقطت على العرب عمومًا
والفلسطينيني خصوصًا.
ّ
خالل االطالع على التقرير ،تذكرت قصة العجوز اليهودية من
أصول أملانية ،ألن اجلملة اليت أبكتها فوق السرير ،جاءت يف
الكتاب اجلاري عنه احلديث ،ولكن بصورة حتمل طابعًا حتريضيًا.
ما العالقة بني العاصمتني واملوضوع؟ احلقيقة ،أنه يف بلدي
الذي ربيت فيه كانت الغربة ترتاكم عامًا فوق عام .حاولت احلياة
اليومية ترويضي ألعتاد على عدوي فيبدو أليفًا .يف املدرسة
يعلمنا األساتذة من أبناء جلدتنا أن اليهودي أفضل ّ
منا وأقوى.
عدوك بلغته الفارضة نفسها على كل شيء.
يف الشارع يهزمك
ّ
يف العمل تجُ رب على الوالء لـ»الدولة» ،فإذا كان َ
لك سجل أمين
مث ًال ،لن يقبل أحد بتوظيفك .هناك كل شيء ممنهج كي تبدأ
بتقبل اآلخر ،وإال فإنك ستبدو غريبًا جدًا .بينما يف بريوت وتونس،
اللتني ليستا بلدي ،ال ميكن لك أن
حتس بذلك.
ّ
من البديهي أن حياول اإلسرائيلي
ممارسًا
الفلسطينيني،
دمج
العنصرية الذكية عرب تسخري
وعندما
خدمته،
يف
القانون
يفشل يف الرتويض املمنهج،
أو االحتواء الذي حياول من خالله
صهر الفلسطيين داخل اجملتمع
اإلسرائيلي ،سينتقل إىل ما كان

كتاب مغامرات
مكتبة ريمونيم
من تأليف الحاخام
اإلسرائيلي
يكهيت روزين
(ويب)

قد بدأه سابقًا (ومل يتوقف عنه حلظة) ،تغذية نبتة الكراهية يف
نفوس أبنائه ،مستمرًا ،يف الوقت نفسه ،باالدعاء أن «بلده» واحة
الدميوقراطية يف صحراء الديكتاتورية العربية.
ويف الوقت الذي متنع فيه إسرائيل السلطة الفلسطينية ،يف
تدرس نكبة
الضفة الغربية احملتلة ،من إصدار مناهج تعليمية
ّ
الشعب الفلسطيين ،وجتربها على إدخال مضامني تعترب اإلسرائيلي
ّ
حتث أبناءها على قتل
جارًا لطيفًا ال بد من التعايش معه ،فإنها
اآلخر ،ونبذه ،وكرهه ،وأهمية العمل على إزالته من الوجود.
ضمن توصيات من وزارة املعارف سينطلق مشروع إثراء القراءة
بعنوان «مسرية الكتب» ،لتشجيع املطالعة لدى ّ
الطالب اليهود
حد سواء ،بعدما كان قد بدأ يف وقت
العلمانيني واملتدينني على ّ
سابق ،فاص ًال على أساس مضامينه ،ما هو خمصص للعلمانيني،
وما هو خمصص للمتدينني.
أحد هذه الكتب هو كتاب «مغامرات مكتبة رميونيم» ،من تأليف

األطفال اإلسرائيليني الذين ّ
خطوا رسائل الكراهية على الصواريخ التي
كانت تعدّ لقصف لبنان ،يف عدوان تموز ( 2006أرشيف  -أ ف ب)
احلاخام اليهودي ،يكهيت روزين ،يقول إن «األغيار العرب
أي رغبة بأن
يعيشون يف قرى وبلدات خاصة بهم ...ال توجد لدينا ّ
ّ
ميسون بنا ،ورمبا
يبدأوا
بالت ّ
جول بيننا أو االحتكاك فينا ،ألنه قد ّ
يتخابرون علينا».
إن مشروع «مسرية الكتب» ليس جديدًا ،فقد اشرتك فيه العام
املاضي أكثر من  1300مدرسة ،و 900روضة أطفال إسرائيلية.
ووفق الصحيفة ،خيتار الطالب كتبًا من القائمة املفروضة عليهم،
يقرأونها ثم يشرتكون يف نشاطات تربوية حوهلا ،كمناقشة
مضامينها ،أو زيارة أماكن وردت فيها من أجل التعرف إليها
وغريه.
أعد هذه القائمة ،فهو طاقم مؤلف من  14موظفًا اختارتهم
أما من ّ
ّ
الوزارة ،على أساس أنهم يعملون يف املكتبات ،واختصاصيون
يف موضوع األدب .ويف العام الدراسي  ،2014-2013عندما كان
احلاخام شاي بريون وزيرًا للرتبية والتعليم ،نشرت ألول مرة
قائمتني منفصلتني للكتب املوصى بها للقراءة ،وكانت متطابقة
يف معظمها .األوىل خاصة بالتيار العلماني ،والثانية خاصة بالتيار
املتدين.
ّ
فصل القائمتني اعتمد على مدى مالءمة املضامني لكل تيار ،مث ًال
كتاب «حصان واحد يدخل احلانة» لألديب اإلسرائيلي ،دافيد
غرومسان ،خمصص للتيار العلماني ،وغري خمصص للمتدينني.
هذا االدعاء يسقط مبجرد نشر القائمتني للكتاب نفسه «مغامرات
قصة احلاخام حاييم
مكتبة رميونيم» (للحاخام روزين) ،الذي يروي ّ
املتدينة.
هيونية
الص
يسرائيلي ،أبرز حاخامات ّ
ّ
ّ
ويف قصة احلاخام يسرائيلي يقول الكتاب إن «العرب لن يقفوا
مكتويف األيدي ،متفرجني علينا ،بل إنهم لن يتوقفوا أبدًا .ال مسح
ّ
اهلل ،سيمحون ّ
يهودية على اخلارطة! فلتعلموا
وكل نقطة
كل بلدة
ّ
أن هؤالء العرب أعدوا ّ
خطة واضحة لالنقضاض على ّ
كل بلدة
واحتالهلا .سيحرقون بيوتنا .وال مسح اهلل ،سيلقون بنا مجيعًا إىل
البحر حبسب خطتهم».
وقارن الكتاب ،حبسب الصحيفة ،بني األغيار يف أوروبا واألغيار
العرب يف فلسطني احملتلة عام  ،1948الذين ّ
حث الكتاب على
«عدم السماح هلم بالتجوال يف البلدات واملدن اليهودية» ،وقال
إن هذه البالد لنا «علينا ألاّ نتنازل عن ّ
املقدسة
حقنا بهذه البالد
ّ
ويصور
للعرب األغيار» .باإلضافة إىل أن الكتاب ال يرتك صفحة إال
ّ
فيها فلسطينيي الداخل بصورة سيئة وسلبية.
الصحيفة العربية أوضحت أن مشروع «مسرية الكتب» خضع لضغط
بناء على
املمثليات الدينية اليهودية ،وأن القائمني عليه يتصرفون ً
إمالءاتها .هذا اخلضوع الذي يفرضه الفاشيون اإلسرائيليون ينطبق
الرمسية وغريها،
على أمور أخرى عديدة ،يف اجليش واملؤسسات
ّ
التيار الصهيوني احلاكم،
وهو بطبيعة احلال انعكاس لسيطرة
ّ
وإخفاق ما يسمى باليسار اإلسرائيلي الداعي للتعايش مع اآلخر.
ِ
مشهد األطفال اإلسرائيليني الذين
يعيدني هذا املوضوع إىل
ّ
تعد لقصف
خطوا رسائل الكراهية على الصواريخ اليت كانت
ّ
لبنان ،يف عدوان متوز  .2006إن تدريس أطفال على مضامني
كره اآلخر ،يدين إسرائيل من فمها ،هي اليت بذلك تدفعنا إىل
اعتبار صغارها «وحوشًا» ،كما فعلت معنا حني أحرقت وقتلت آالف
االطفال الفلسطينيني حبجة «أنهم سيكربون ذات يوم ويصبحون
خمربني»!

سوريو أوروبا :أخوة الوطن ...أعداء الشتات!
فراس الهكار

يصدح صوت املنشد يف هدوء ليل بلجيكا البارد املوحش« :أميت قد
الح فجر فارقيب النصر املبني ،دولة اإلسالم قامت جبهاد املتقني».
املخيم بهذا النشيد
يستفز حممد ،الالجئ السوري ،رفاقه يف غرفة
ّ
الذي أطلقه تنظيم «داعش» العام الفائت ،إضافة إىل أناشيد أخرى
لـ»جبهة النصرة».
استعانت إدارة «كامب» الالجئني التابع للصليب األمحر مبتطوع عربي
يتقن اللغة اهلولندية ،ملعرفة فحوى هذه األناشيد بعد تسريبات
وصلت عن نشوء خاليا مشبوهة يف «الكامب» ،إال أن املتطوع املغربي
أخربهم أنها أناشيد إسالمية عادية ال توحي بشيء وليس فيها خطورة،
أن اإلسالميني من متطريف «النصرة» وتنظيم «داعش»
ومل خيربهم ّ
يذحبون األسرى من عسكريني ومدنيني على أنغام تلك األناشيد.
ال خيفي حممد ،وهو القادم من حمافظة إدلب ،إميانه بقيام «اخلالفة
اإلسالمية»« :سأعود للقتال يف صفوف جبهة النصرة يف إدلب إذا
مل آخذ اإلقامة يف بلجيكا .قتال نظام النصرييني الكفار واجب شرعًا،
وهناك آالف الفتاوى اليت تؤكد ذلك ،وجيب أن نستجيب لفتاوى
املشايخ ألنهم أعلم مبصلحة األمة».
ّ
التدخل السعودي الرتكي يف
حيتفي سوريون باألخبار الواردة عن
سوريا ،ويرون فيه فرصة للخالص من حكم األقلية لألكثرية ،معتربين
أن كل من يقف مع «النظام الكافر» كافر جيب االقتصاص منه.
يضيف حممد« :السعوديون واألتراك سيحسمون املعركة ويدعسون
رأس أكرب مؤيد شبيح ،وكل علماني كافر ،وقريبًا ستنتهي املسألة
السورية حبسم عسكري ملصلحة الثوار بقيادة السعودية وتركيا» .أما
فادي ،القادم من دير الزور ،فيؤكد أن ال مشكلة لديه يف أن حيكمه
الكيان الصهيوني ،على أن يبقى النظام السوري قائمًا.
أن «أكثر ما يقهرني وقوف إخوتنا مع هذا النظام الكافر.
ويعترب ّ
تصوروا مفيت اجلمهورية أمحد حسون يقف مع اجملرمني ،يا مجاعة
ّ
النظام نهب البلد ودمره وقتل األطفال واغتصب النساء».
قبل أن يكمل حديثه يأتيه الرد على الفور من عالء ،وهو الالجئ من
مدينة محاه« ،بل أنتم من دمرمت وسرقتم وقتلتم ،ومل تأتوا بأي
مشروع جديد ،ليس عندكم غري التطرف واإلرهاب واخلطف والقتل
باسم الثورة الكاذبة املدعومة من الصهاينة واألمريكان» .حياول
الشباب إنهاء النقاش قبل أن يتطور إىل ما أبعد من الصراخ .لكن
دون جدوى ،إذ حتولت املشادة الكالمية إىل اشتباك باأليدي انقسم
فيه حتى الالجئون العراقيون بني مؤيدين للدولة السورية ومعارضني
هلا.
«جنود األسد مروا من هنا» ،اعتاد السوريون ،وكذلك املتابعون
جملريات احلرب ،رؤية هذه العبارة يف املناطق اليت حيررها اجليش،
املرة مكتوبة يف أحد «كامبات» اللجوء يف بلجيكا .كتبها
لكنها هذه ّ
«أبو النصر» ،وهو الجئ من مدينة حلب .ال خيفي الرجل تأييده
املطلق للدولة السورية وقيادتها ،بل جياهر مبوقفه ومعه بعض رفاقه
القادمني من حلب بسبب انتهاكات عصابات «النصرة» و»داعش».
يقول ،وهو يستمع علنًا إىل أغنية «حننا رجالك بشار» ،متحديًا أصحاب
الشتائم« :صربنا عليهم حتى ّ
مل الصرب ،سكتنا يف األيام األوىل
صرنا نسمع املسّبات ونعمل حالنا ما عم نسمع ،لك يا خاي بيكفي
شردونا ووصلنا إىل أوروبا وخسرنا كل شي من حتت راسن ،وباألخري
طول النهار يسبونا ألننا مؤيدين ،ويسبوا الدولة واجليش ،ال واهلل
ما رح نسكت أبدًا وبدنا حنكي ونرد ألنن دمروا سورية وحلقونا هون
كمان».
ال يتحدث أبو النصر باخلفاء كبقية الالجئني الذين يؤيدون الدولة
السورية ،بل يتحدث أمام اجلميع ،رغم أن هذا قد يؤثر يف منحه
اإلقامة ،ألن احلكومات هنا نادرًا ما متنح إقامات اللجوء السياسي
لالجئني ال يشتمون الدولة السورية ورموزها.
مل حيتمل الشاب ياسر ،القادم من حمافظة الرقة ،الشتائم اليت
يسمعها عن الدولة السورية ورموزها وعلمها ،فاحتدم النقاش بينه
حي الصليبة يف مدينة الالذقية ،أحدهم شقيق إمام
وبني شباب من ّ
مسجد «الكامب» ،واآلخر كان مقات ًال يف صفوف «النصرة» وحيلمان
بنشر اإلسالم يف أوروبا بدءًا من بلجيكا.
تطور الشجار بعد أن اشرتك فيه شبان عراقيون إىل جانب ياسر،
ّ
ّ
انفض بعد وصول الشرطة اليت اعتقلت أحد الشباب لتفرج عنه
لكنه
وحتول القضية إىل الشرطة الفيدرالية ومكافحة
يف اليوم التالي،
ّ
اإلرهاب.
تساعد القوانني األوروبية على منو اخلاليا املتطرفة ونشوئها ،إذ ال
ُي َ
عتقل أي شخص إال إذا أمسكوا به متلّبسًا .وهذا ما ساعد كثريين
ممن حيملون الفكر املتطرف على جتميع أنفسهم وتداول األفكار اليت
أن من شأنها «نشر اإلسالم يف بالد الكفار».
يرون ّ
يقول عبد الرمحن ،وهو الجئ من ريف دمشق« :اللجوء إىل أوروبا من
حق املعارضني فقط ،ليس ملن يؤيد القاتل أن حيصل على إقامة
هنا ،وسنفعل ما بوسعنا ملنعهم من احلصول عليها ،الذين يريدون
بشار األسد كان عليهم أن يبقوا عنده ويقاتلوا معه وال يلحقونا إىل
أوروبا».
سأل أحد مدرسي اللغة اهلولندية يف بلجيكا طالبه الالجئني عن اسم
رئيس اجلمهورية العربية السورية ،ونشب خالف بني الطالب حني
أنكر بعضهم وجود رئيس ،وأجاب آخرون بأن الرئيس هو الدكتور
بشار األسد ،وما كان من املعلم إال أن أنهى النقاش الذي احتدم
بني طبيب مخسيين من القنيطرة وشاب عشريين من حلب ،خشية أن
يتطور أكثر.
يقول عمار ،الالجئ من مدينة محاه« :إن كانوا ثوارًا فلماذا جاؤوا إىل
أوروبا ،كما هرب من قبلهم قادتهم كيف سيسقط النظام وقد هرب
الثوار دون رجعة ،لو كانوا أصحاب قضية حمقة لبقوا هناك ودافعوا
عنها ،ومل يهربوا بعد أن ورطوا الناس وأوهموهم باجلنة وكذبة
الدميقراطية املزعومة .دمروا البلد وقضوا على مستقبلنا ثم لبسوا
زي الرباءة وذرفوا دموع التماسيح من أجل احلصول على إقامات يف
بالد يسمونها بالد الكفار».
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قــضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
«الواتساب» يورّط مفتشاً يف األمن العام
مل يسلم جهاز االمن العام من حاالت االنشقاق اليت شهدتها
املؤسسة العسكرية يف صفوف العسكريني واخنراطهم يف تنظيمي
داعش والنصرة ،فسعى مفتش ثالث يف االمن العام اىل ّ
اللحاق
بالركب مؤيدا الفكر املتطرف واملنظمات االرهابية عرب مشاركته يف
ّ
احدى اجملموعات على تطبيق «الواتساب» .
ومل يكن قد مضى اكثر من مخس سنوات على دخول املفتش
السلك العسكري امضى ثالثة اعوام منها على احلدود الشمالية
يف العبودية وسنتني امينا لسر مركز بينو  .لكن املفتش مل
حيفظ اسرار املؤسسة بل افشى معلومات سرية لالرهابيني ومنهم
املوقوف م.ي .ابن بلدته العكارية الذي كان مطلوبا بعد انضوائه
حتت راية داعش.
غري ان املفتش ينسف امام احملكمة العسكرية الدائمة اثناء
استجوابه مجيع اعرتافاته السابقة بذريعة تعرضه للضرب ويروي
ان زميله يف جهاز االمن العام اشركه مبجموعة على الواتساب
تتناول احاديث دينية والعلم احلديث والصالة وغريه  .وعندما ظهر
على التطبيق فيديو المحد االسري وفضل شاكر اعتذر من زميله
وخرج من تلك اجملموعة.ونفى املفتش ان تكون هذه اجملموعة
تابعة للنصرة او داعش او مؤيدة هلما  .كما نفى قيام اجملموعة
بتحريضه على االنشقاق وبانه وافق شرط الذهاب اىل سوريا من
اجل اجلهاد .واوضح انه سأل احد املشايخ عن رأيه يف اجلهاد يف
سوريا ونصحه باالبتعاد عن هذه االمور .
وسئل عن التخطيط ملهامجة مركز االمن العام فقلل املفتش من
اهمية ذلك وقال  :يعود االمر اىل اربع سنوات مضت ولو كان مثة
شيء من ذلك لكان حصل قبل سنوات .
وافاد املفتش بانه مل يكن يعلم ان م .ي .هو نفسه امللقب بابو
القعقاع ابن بلدته « وانا مل اعلمه بانه مطلوب وتتم مالحقته امنا
ابلغت رئيس املركز ان م .ي .من قرييت ونصحت االخري بتسليم
نفسه.
ونفى ان يكون على علم ان ابو القعقاع ينتمي اىل تنظيم داعش
 .كما نفى ان يكون قد وصف والده بـ»الكافر».
واوضح ردا على سؤال انه كان عائدا من خدمته عندما التقى بابو
القعقاع وكان غاضبا بسبب الفيديو الذي انتشر ويظهر تعرض
ثالثة من املوقوفني االسالميني يف سجن رومية للضرب وقال
له ابو القعقاع« :ان ساعة اقتحام السجن قد اقرتبت بأمر من
داعش».واشار اىل ان ابو القعقاع كان عسكريا يف اجليش وقد
انشق عنه ومنذ ذلك احلني مل يعد يتواصل معه.
اما املوقوف ح .ض .فنفى بدوره مبايعته لداعش وقال عن ابو
القعقاع انه ابن بلدته  .وقال انه كان «مقهورا من اهله فرافق
م.غ .اىل عرسال ثم عدت بناء على اتصال من اهلي ولو كانت
لدي النية لاللتحاق بداعش لفعلت» .ولفت اىل ان العسكري
املنشق عبداهلل شحادة موجود حاليا يف اجلرود مع النصرة  .ثم قال
ح .ض .انا رافقت م.غ .الذي كان متوجها اىل القلمون السورية
لزيارة رفاقه كزدورة امنا تركته يف عرسال وعدت .وباستجواب
العسكري ع .غ .افاد بانه شقيق املفتش نافيا ان يكون ابو
حرضه على االنشقاق عن اجليش .
القعقاع قد ّ
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل الرابع من ايار املقبل ملتابعة
استجواب باقي املوقوفني.

إدانة متهمني باإلرهاب
امضى حممد ص 24 .ساعة يف احد املساجد القريبة من القلمون
غرر به براتب شهري
السورية لاللتحاق بالثورة السورية بعد ان ّ
يفوق االلف ومخسماية دوالر  .لكن حممد عاد ادراجه من تلقاء
نفسه حيث مل يكن بعد قد ظهر اي تنظيم متطرف من داعش
والنصرة يف العام . 2011
ويف العام  2009اشرتك حممد يف جولة يتيمة يف احداث طرابلس
مع عباس ض .نافيًا ان يكون قد شارك يف رمي قنابل على مراكز
للجيش اثر مقتل املطلوب منذر احلسن قريبه.
واصدرت احملكمة العسكرية حكمًا حبق حممد قضى بسجنه سنتني.
كما دانت احملكمة خضر ط .بالسجن سنة ونصف السنة واحالت
القاصر ع.ع .اىل حمكمة االحداث بعد ادانته باالشرتاك يف «احداث
طرابلس» واالنتماء اىل تنظيم داعش.

االدعاء على أمون يف مخس ملفات
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على املسؤول يف تنظيم «داعش» املوقوف أمحد حممد أمون يف
مخسة ملفات بينها حمالة اىل اجمللس العدلي .ومشل االدعاء على
امون تهم قتل عقيد سوري منشق وتفجريي الضاحية اجلنوبية يف
العام  2014والتفجري الذي وقع يف البقاع يف العام  2013واغتيال
عنصر من «شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي يف البقاع.

من جهة اخرى ،اوقفت دورية من خمابرات اجليش يف بلدة دير
االمحر السوري علي عبد الغين البيك ،جبرم االنتماء اىل «جبهة
النصرة».

سوري ميثّل جرمية قتل والدته خنقاً ويطلب
«الرمحة»
مثل السوري صابر عمايري ( 43عامًا) جرمية قتل والدته اللبنانية
منرية شحيتلي ( 60عامًا) من بلدة مشسطار خنقًا حتى املوت يف
منزهلا الكائن يف حي الشيخ حبيب يف بعلبك بتاريخ  23شباط
املاضي وذلك حبضور مدعي عام بعلبك القاضي كمال املقداد،
آمر مفرزة بعلبك القضائية املقدم فادي احلالني ومساعده النقيب
مهدي حسن وعدد من ضباط ورتباء املفرزة ،فيما جتمع أقارب
املغدورة وشقيقة اجلاني يف املكان.
وروى عمايري كيفية خنق والدته يف غرفتها ثم نقلها اىل املطبخ
بعدما توفيت إثر خنقها حبجاب كانت ترتديه وغادر املنزل ثم عاد
مساء واتصل بشقيقه يف دمشق وشقيقته يف بعلبك مدعيًا أن
والدته توفيت ،ثم نقلها اىل املستشفى لإليهام بأنها توفيت
طبيعيًا.
وطلب من القضاء الرمحة متذرعًا باحلالة املادية اليت يعاني منها
فيما أكد اجلريان أنه كان يعتدي على والدته بالضرب ويطلب منها
األموال ألنه ال يعمل.
واعترب املقدم احلالني ان «هذه اجلرمية تتكرر يف كل املناطق
اللبنانية وليست اجلرمية االوىل ويعود السبب اىل خلل يف املنزل
والرتبية وعدم وجود رعاية اضافة اىل الوضع املادي السيئ
حيث ترتاكم الظروف .ويف حالة عصبية وحلظة غضب تقع اجلرمية
ويندم الفاعل عندما ال ينفع الندم .وأمل من االهل متابعة حياة
ابنائهم وعدم رمي التهم على الدولة الن االمن االجتماعي مسؤولية
اجلميع».
ونفى وجود جرمية منظمة يف بعلبك اهلرمل واي جرمية حتصل تكون
هلا ظروفها اخلاصة.
وكانت دورية من خمفر بعلبك أوقفت الفاعل بعد يوم من احلادثة
جبرم االشتباه بقتل والدته .وبالتحقيق معه أنكر يف بداية األمر
ما نسب إليه إال أن املواجهة بينه وبني شقيقته م .ع .ووضعه
أمام وقائع ومعلومات عن احلادثة جعلته يعرتف بإقدامه على «قتل
والدته خنقًا بيديه بواسطة احلجاب الذي كانت ترتديه وذلك بعد
تالسن وخالف بينهما».

تع ّرض دورية أمنية إلطالق نار أثناء توقيف
مطلوبني يف الرمل العالي
تعرضت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان الطالق نار يف شارع
الرمل العالي مبحلة برج الرباجنة خالل توقيف ع .م .والفلسطيين
م.ك .فأصيب رتيب يف قدمه ،ما اضطر العناصر اىل الرد عليهما
ما أدى إىل اصابة االخري يف فخذه االمين ومت نقله اىل املستشفى
للمعاجلة.
وضبط حبوزتهما بندقيتني حربيتني وعدد من ساعات اليد ،وكمية
من املخدرات.
وقد تبني أن م.ك .مطلوب للقضاء مبوجب  10مذكرات عدلية جبرم
سلب بقوة السالح وسرقة وخمدرات ،وانتحال صفة عسكرية.
من جهة اخرى متكنت دورية من فصيلة املرجية من توقيف ثالثة
مطلوبني داخل سيارتني إحداهما مستأجرة والثانية عليها لوحة
عمومية .وضبط يف السيارة األوىل وهي من نوع كيا سرياتو
املستأجرة ،بندقية بومب اكشن وقطعة من حشيشة الكيف ،كما
عثر حبوزتهم على سبعة هواتف خلوية.
وبالتحقيق معهم اعرتف ح.ن .بأنه كان يستأجر السيارات ثم يقوم
باإلشرتاك مع السوري ع.خ .بعمليات شراء وبيع املخدرات.وحبق
االخري سبع مذكرات توقيف وخالصة حكم وبالغ حبث وحتر جبرائم
أسلحة وخمدرات وتهديد بالقتل وتزوير واحتيال وإطالق نار ،وحبق
ي.ش .وهو مكتوم القيد ثالث مذكرات توقيف وبالغ حبث وحتر
جبرائم سلب بقوة السالح وسرقة هاتف وتهديد بالقتل.
والقت مفرزة استقصاء البقاع القبض على م.ط .والسوري
ب.ي.يف بلدتي رياق وحوش الغنم.
وبالتحقيق معهما اعرتفا أنهما أقدما على سرقة سيارات ودراجات
آلية من رياق وزحلة وبعلبك .كما اعرتف السوري أنه يقوم برتويج
املخدرات والعملة املزيفة ويعمل لصاحل أحد جتار املخدرات.

 13عملية احتيال بطلها سجني

من داخل سجن رومية املركزي ،متكن بول بو مرعي برفقة
«مساعدين له» من القيام بعدد من ضروب االحتيال على اصحاب
حمالت بيع بطاقات التشريج لالجهزة اخللوية بعد ايهامهم بانه

ضابط من ضباط قوى االمن الداخلي او طبيب يعمل على مجع
التربعات الشخاص مرضى بالسرطان.
حد بعيد يف عملياته من داخل السجن  ،اىل
وحنج بو مرعي اىل ّ
ّ
«سجله»  13دعوى من تلك احملالة امام احملكمة
ان اصبح يف
العسكرية فيما مثة دعاوى اخرى مالحق بها امام احملاكم املدنية.
ولكثرتها مل يعد بو مرعي يتذكر يف اي من العمليات اليت احتال
ّ
فيها على هذا الشخص او ذاك امنا ّ
املعلم»
جل ما يعرفه انه «كان
ّ
«تعلم» زمالؤه «وتتلمذوا «على يديه.
ومنه
وتعود هذه القضية من احدى القضايا املالحق بها بو مرعي وآخرين،
اىل اعوام مضت عندما كان السجناء يعيشون حياة «رغيدة» يف
السجن وميتلكون مجيع ادوات التواصل مع العامل اخلارجي.
وقد اصدرت احملكمة العسكرية حكما حبق بو مرعي قضى بسجنه
سنة وشهرا وعلى امحد فرحات وحسن سليم ستة اشهر.
«العسكرية» حتكم على درغام إلساءته اىل «مسعة املؤسسة»
اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم امس حكما حبق حممد درغام جبرم املس بسمعة
املؤسسة العسكرية وحتقري االدارات العامة.

وقضى احلكم بتغريم درغام مبلغ مليون لرية
لبنانية .
وكانت احملكمة قد استكملت استجواب درغام حول التصاريح
واخلطابات اليت ادىل بها خالل العام  . 2013واعترب بانه مل يشتم
ميسون دو ً
ال باقواهلم والدولة
اجليش فيها وقال« :هناك اشخاص ّ
مل حترك ساكنًا».
وحول ما ادىل به ايضا عن العمل على انشقاق اجليش وقيادته
اوضح درغام« :لو كنا زعرانًا لكنا فعلنا» .واضاف« :انا كنت
احتدث بشكل صريح من دون جتميل «واضعًا ما قاله يف خانة
«الرأي السياسي» حيث كان البلد كله «غلط بغلط» .وابدى
امتعاضه من طريقة توقيفه يف املطار يف نيسان العام املاضي
اثناء عودته من فرنسا انفاذًا حلكم غيابي صادر حبقه يف القضية
 ،مؤكدا بانه مل يتبلغ اي جلسة للمثول امام احملكمة واصفًا نفسه
بـ «سياسي مناضل وتارخيي معروف ،والطريقة اليت عوملت بها
توحي وكأنين «ابن شارع».
وبسؤال ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار عما اذا
كان االعتذار يفيد حول االساءة اليت وجهها اىل املؤسسة العسكرية
قال« :انا اعتذر واالعتذار ليس عيبًا».

توقيف مزوّري مستندات سفر
اوقفت املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع مخسة اشخاص
جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من
لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية .
كما مت توقيف شخص جبرم تهريب وتسهيل دخول ومغادرة
اشخاص بطرق غري شرعية وثالثة آخرين جبرم دخول البالد خلسة
وخمالفة نظام االقامة .

سرقة رواتب موظفي بلدية عرسال
أقدم جمهولون على سرقة رواتب موظفي بلدية عرسال ،كان يتم
نقلها عرب سيارة آتية من مصرف لبنان ،يف بلدة البزالية .وقدرت
قيمة االموال املسلوبة بـ 80مليون لرية.

 769خمالفة سرعة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  769خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

..و 93جبرائم خمتلفة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  93مطلوبا
جبرائم سرقة ،خمدرات وتزوير.

سوريون دخلوا خلسة
أوقفت قوى اجليش يف منطقة عكار 17 ،سوريا ،لتجواهلم داخل
األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية ،وضبطت حبوزتهم سيارة
و 10دراجات نارية من دون أوراق قانونية.
كما أوقفت قوة من اجليش فجر امس يف منطقة بعلبك 24 ،سوريا
 ،لتجواهلم داخل األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املرجع املختص إلجراء
الالزم.
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موضة

األورغانزا والتطريز سيدا العروض يف أسبوع ميالنو للموضة
تتواصل العروض الخاصة
بأسبوع ميالنو للموضة
وسط اهتمام كبري من
قبل املهتمني بعالم األزياء
والصحافيني واإلعالميني
الذين يحرصون على
متابعة التشكيالت.
واستعان املصمم الشهري
كارل الغرفيلد بحيلة
التموج لتكون األساس
الخاص بتشكيلته التي
تعج باألفكار التي قدمها
لصالح عالمة فيندي.
وبدت التشكيلة التي
قدمتها عالمة Costume
 Nationalوكأنها قد

طورت من مجموعة
أقمشة مألوفة وأشكال
سلسة ،وهو األمر الذي
من شأنه أن يثري بهجة
وسعادة أتباعها الكثريين.
وجاءت البلوزات الخاصة
الحالبة
بالفتيات
املصنوعة من األورغانزا
والتطريزات الفلكلورية
لتضفي حالة من السحر
الربيء على كثري من قطع
تشكيلة لويزا بيكاريا.
فيما ضمت التشكيلة التي
قدمها أنطونيو ماراس
لخريف  2016أغطية
رأس ،قطع تريكو ملونة،

أغطية وكذلك مجموعة
من األحذية الذكورية
واستطاعت
املكتنزة.
املصممة ميوسيا برادا
أفكارها إىل األشياء ذات
الصلة بسحر القصات
وقدم
والتصميمات.

املصمم جريمي سكوت
الكثري من األعمال املميزة
لصالح عالمة فرانكو
موسكينو ،وهي األعمال
التي جاءت كاشفة ومثرية
يف أغلب تصميماتها.
وضمت التشكيلة التي

قدمها توماس ماير
لصالح عالمة بوتيغا
فينيتا مجموعة قطع
أساسية وبارزة من
أهمها  :معاطف سوداء،
وسراويل.
سرتات
وضمت التشكيلة التي
قدمتها عالمة جيل ساندر
بعضا من القطع القوية
التي تتسم بنقاط قوية
ومميزة.

وتالعب املصممان مرييام
سيفيديني
وبيريو
املضغوطة،
بالطيات
املنهكة،
الزخارف
املخربشة،
الطبعات
الصوفية
السرتات
املكونة من طبقات
التي يتم ارتدائها على
معاطف والبلوزات التي
يتم ارتدائها على قمصان
صوفية واألحزمة املهدبة

التي يتم ارتدائها على
التنانري .كما أبدع ماراس
يف التشكيلة التي قدمها
لخريف وشتاء 2016
بفضل العناصر الرائعة
التي استطاع أن يمزج
بينها يف التشكيلة .كما
لفت األنظار املصمم
فيليب بلني بفضل
التشكيلة املثرية التي
اآلخر.
هو
قدمها

حفل احتفال ملتطوعي مكتبتنا

بـارغن وايرهاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

حيـّت البلدية متطوعي مكتبتنا يف حفل خاص أقيم يف مسارح ريفرسايد يوم الخميس.
وللعام العاشر على التوالي تقيم البلدية مثل هذا الحفل وقد جرى فيه تقديم شهادات وهدايا لنحو  30متطوعا
اعرتافا بخدماتهم للمجتمع.
وتعتمد خدمات مكتبة البلدية على ما مجموعه  83متطوعا يساهمون يف توفري عدد من الربامج بما يف ذلك
املحادثات املتعددة الثقافات ،ورشات العمل؛ العمل املنزلي ملساعدة طالب املدارس االبتدائية والثانوية ،دروس
محادثة باللغة اإلنكليزية .دروس الكومبيوتر ،نادي العمل واملساعدة التكنولوجية.
وبدون مساعدتهم ودعم عدد من الشراكات املجتمعية ،فان البلدية لن تكون قادرة على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي نقدمها من خالل
مكتباتنا.

اجراء تحديثات واسعة لـ Boronia Park
بدأ العمل على تحديثات بعدة ماليني من الدوالرات على  Boronia Parkالشعبية يف ايبينغ.
وقد استثمرت البلدية  700،000دوالر يف املشروع مع مساهمة حكومة الوالية بـ  1.5مليون دوالر كجزء من «برنامج التنشيط املدني».
وتستقبل الحديقة عددا كبريا من املستخدمني بسبب موقعها بالقرب من مركز مدينة ايبينغ ومحطة القطار ،وهي أيضا مقصد للرياضة والرتفيه
واالسرتخاء.
وبدأ العمل الشهر املاضي على املرحلة األوىل من التحديث التي تضم ممرات مشاة جديدة ،منطقة لعب طبيعية ،تحسني ملعب الصغار ومنطقة التنزه
والبستنة واإلضاءة وأثاث الحديقة.
وعلى جدول األعمال تحسينات أخرى للحديقة ،على مدى السنوات الخمس املقبلة ،تشمل مباني تسهيالت جديدة ،منطقة أنشطة وتمارين ،منطقة
باربكيو ،مالعب الرياضة ،قناة مياه مطبـّعة (تبدو كأنها طبيعية) ومعابر جديدة فوق الجسر.

الحب ينطلق حيث تعيش

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L

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
Unit 4, 1350 Canterbury Rd,
Punchbowl NSW 2196

بدأت حملتنا الثالثة «أحبَّ حيث تعيش» هذا األسبوع مع مداهمات خاطفة على ستة اماكن ساخنة غري قانونية.
وتزامنت هذه الحملة مع كمية كبرية من مواد االسبستوس ملقاة بالقرب من منازل يف تشيسرت هيل يوم الخميس املاضي حيث كانت سابع عملية
تفريغ غري قانوني واحدى أكرب ما رأيناه يف األشهر االثني عشر املاضية.
وتشمل الضواحي املستهدفة يف املداهمات الحالية نورث باراماتا ،باراماتا ،هاريس بارك ،غرانفيل ،غيلفورد ،مرييالندز وساوث غرانفيل .اإلفراغ
(الكبّ) غري القانوني هو جريمة خطرية جدا حيث تواجه الشركات غرامات تصل إىل مليون دوالر واألفراد تصل إىل  250ألف دوالر.
وتستمر الحملة حتى  10نيسان /أبريل  .2016ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة  parracity.nsw.gov.au/wasteأواالتصال على5544 :
 .9806لإلبالغ عن عمليات التفريغ غري القانونيةاالتصال على.)1800 386 733( DUMPED 1800 :

االجتماع املناطقي األول هذا السبت
سأستضيف يوم السبت (اليوم) اجتماع منطق ة dWoo
 ville Wardيف مكتبة غرانفيل من الـ  10:00صباحا حتى
 11:00من قبل الظهر وأدعو سكان املنطقة للحضور
ملعرفة املزيد حول ما يحدث يف البلدية ويف منطقتهم
املحلية .وسيكون هذا االجتماع املناطقي االول لهذا العام
وسيكون كبري موظفي البلدية  Greg Dyerأو ممثل عنها،
متوفرا لتوفري معلومات كاملة حول عملية حكومة الوالية
«صالح للمستقبل» إلصالح الحكومات املحلية (البلديات)،
مع اغالق باب تقديم املقرتحات ملفوضية الحدود يوم
األحد املاضي.

حفل احتفال ملتطوعي مكتبتنا :رئيس بلدية باراماتا بول غارارد ،عضو املجلس البلدي جون شديد مع متطوعي املكتبة
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
.2016 فيكتوريا لعام
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
FRONT & BACK, FREE FITTING,

BEFORE I
BURNOUT!

*

FREE BALANCING & VALVES

SAVE

when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
80!
best
tyres!
4 NEW
TYRES
this
month
جديدة هذا الشهر
best prices!

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

$

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
صدق يف التعامل

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased
..العمل
دقة يف

Belted
Radial

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

89

$

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

I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

email: sales@tyresexcel.com

LARGE
CARS

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#

TM

4WD

159

$

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

 سنة25  و18 على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن
:ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم
0447176293

Dunlop
Monza
200R
205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777
*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

: ايام يف األسبوع7 نفتح
 الظهر1 بعد4 -  صباحا6 األثنني من
HMD-163-MTH.indd
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
MTV تلفزيون

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة
طوني شالال وأوالده
أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على
أنواعها
 صفائح بالجنب والسبانخ والسجق-  فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

5 توصيالت مجانية من الـ
4:39:00 PM
ليال23/6/1010،30
مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

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

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

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY
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مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

طــوبى
ُ
ضـــــوء
القدســـي
لطيــف اجلوهــر
ٌ
ِّ
ُ
ِ
هـــالل
وكوثــــــر
عنقــــود
يديـــــه
ٌ
ْ

إلقــــاء عطــــــر ٍ
وقمصـــان الـــرؤى
ُ
ُ

وإحيــــــاء ملضمــــــون ٍ
مبظهــــــر
ٌ
ْ

ميـــدان شــــوق ٍ
دمــي وجوارحـــي
ُ

تفكــــــر
إهلــــي لشـــــــــــــريان
ْ

وأنفاســي لـــها عطـــر يناجــــــــي

مسطـــــــر
ويف كفيـــــــه تاريـــخ
ّ

وللنظــــــرات آفــــاق ختلــــــــــت

املكـدر
برؤيتهـــــــا عن الفكـــــــر
َّ

وحبــــــر
تراتيـــــل أكاليـــــــل
ٌ

ومـــدواة الصـــدى دمــــع جتـــذر

فهـــل لي يف حقيقـــــة اعتقـــادي

تدبــــر
بأال أصطفــــي عمقـــــا
ْ

ويف األشـــواق أشــرعة تعالــت

فطوبـى للـــذي صلــــى وأكثـــر
وطوبــــى للـذي فحـــواه علـــم
إهلـــي بـــه يف الكــون َّ
أثــــر

وطوبــــى للـذي إن رام عمقــــا

أبصـــر
لوجـــــه اهلل باألرواح
ْ

صيـام القلـب عن وهــم وجهـل
ُ

ُ
العشـق الذي حقــــًا تفجـــر
هو

ومخـر احلــب ال مخـر اخلوابــي

بعــرف عقيـدتي البيضــاء أسكــر

فنخــب العاشقيــــن وخنـب روحي

وخنـــبك دم ٍ سـرى توقــا وأسفـر

وطوبـى للــــذي معنـاه يـــدري

مبعنــــى نبضــــه اهلل أكبــــر

سامر الخطيب

جنوم كبار يف السينما مل تنل أبداً األوسكار
هنا قائمة بأمساء كبار جنوم السينما الذين مل حيصلوا ،ولو ملرة
واحدة ،على جائزة األوسكار.
جيمس دين
على الرغم من إجنازه أفضل ثالثة أشرطة فلمية يف تأريخ السينما
الكالسيكية العاملية ،هي «شرق عدن» ،و»متمرد بال سبب»،
و»العمالق»ّ ،
إال أن جيمس دين مل يفز أبدًا بهذه اجلائزة ،وإن
ّ
ترشح ألوسكار بعد وفاته .ومل تكتسب هذه األفالم أهميتها
كان
بسبب من متاسك األحداث وأصالتها فقط ،بل ألن بطلها مل يكن
سوى جيمس دين ،الذي تويف شابًا يف حادث سيارة وهو ال يزال
يف الرابعة والعشرين من عمره.
ومما ال شك فيه ،أنه لو كان دين بقي على قيد احلياة  ،ملا ترددت
األكادميية األمريكية يف منحه جائزتها الرفيعة.
جوني ديب
وننتقل من جيمس دين إىل جوني ديب .فعلى الرغم من أن
هذا األخري ّ
مرات جلائزة أوسكار عن دوره يف
مت ترشيحه لثالث ّ
«قراصنة الكارييب» ،و»العثور على نيفرالند» ،و»سويين
تود» ،لكنه أيضًا مل حيصل على اجلائزة السينمائية الكربى ولو
ملرة واحدة.
ويف حفل األكادميية الذي سيقام اليوم األحد ،سيغيب إسم جوني
ديب عن الئحة ترشيح أفضل املمثلني ،رغم إتفاق النقاد على
أداء ديب البارع لدور واييت بوجلر ،رجل املافيا اإليرلندي يف فيلم
«القداس األسود».
غاري غرانت
ً
يتميز بروح
نوعه،
من
وفريد
ا
جد
خاص
إحساس
ذو
جنم وسيم،
ّ
ّ
وشكل ثنائي بارز مع
دعابة وخفة الدم ،إشتهر بأدواره الكوميدية،
جنوم كبار مثل مارلني مونرو ،وماي ويست ،وكاثرين هيبورن،
وغريهن.
أجنز غاري غرانت ،املمثل املفضل عند هوارد هوكس ،والفريد
ّ
ترشح مرتني جلائزة
هيتشكوك 74 ،فيلمًا سينمائيًا .ورغم أنه
أوسكار ،لكنه مل حيصل عليها ،وإكتفى جبائزة أوسكار فخرية منحت
له عن مشواره الفين السينمائي ،بعدما كان قد تقاعد.
توم كروز
إستطاع توم كروز أن حيقق شهرة واسعة يف هوليوود من خالل
الشريط السينمائي «توب غن» الذي حقق أعلى اإليرادات ،وفاز
ثالث مرات على جائزة الكرة الذهبية .ولكن ،رغم إدراج إمسه
ضمن الئحة أفضل املمثلني للمنافسة على جائزة أوسكار لثالث
مرات ،عن «مولود يف الرابع من متوز» ،و»جريي ماغواير»،
و»ماغنوليا» ّ
إال أنه أخفق يف احلصول عليها.
ومن اجلدير ذكره أن هذا النجم شارك ،إىل جانب الفيلمني
املذكورين أعاله ،يف أفالم متميزة ،مثل «رجل املطر» ،و»لون
املال» ،و»كولياتريال».
مونتغمري كليفت
إنطلقت شهرة مونتغمري كليفت إلمكانته التمثيلية اهلائلة ،واليت
تبلورت لديه عرب العمل املسرحي يف برودواي .وكان كليفت قد
ّ
مرات جلائزة األوسكار عن جمموعة من األفالم ،مثل
مت ترشيحه أربع ّ
«من هنا إىل اخللود» ،و»البحث» ،لكنه هو اآلخر ،مل حيالفه
احلظ للحصول على اجلائزة األرفع يف هوليوود.
مد وجزر أدت إىل خفوت
وشهدت مسرية مونتغمري السينمائية ّ
جنمه مع بداية العام  ،1956إثر إصابته يف حادث ،حيث ظهرت
أثار اجلروح على وجهه .وقد تويف هذا املمثل وعمره  45عامًا ،بعد
معاناة طويلة وصراع ضد إدمانه على املخدرات والكحول.
إيان مكيلني
ّ
إيان مكيلني أدرج إمسه ضمن الئحة
السري
اإلنكليزي
املمثل
ّ
النجوم الكبار الذين مل حيالفهم  ،وال مرة واحدة ،لنيل جائزة
األكادميية األمريكية رغم أنه ُرشح مرتني لألوسكار .وكان إشتهر
«سيد اخلوامت» بدور جاندالف،
مؤخرًا عن دوره يف سلسلة أفالم
ّ
ونال عنه الرتشيح للجائزة .وكان مكيلني فاز جبوائز أخرى مثل
جائزة «توني» ،و جائزة الكرة الذهبية عن دوره يف فيلم
«راسبوتني».
أورسون ويلز
حتى الفيلم األشهر يف تأريخ السينما العاملية ،ونقصد به
«املواطن كني» مل خيدم النجم الكبري أورسون ويلز للحصول
على جائزة األوسكار .وكان الفيلم قد ّ
مت ترشيحه لتسع جوائز ،من
بينها جائزة أفضل فيلم ،وأفضل ممثل ،وأفضل خمرجّ ،
إال أنه مل
يفز سوى جبائزة أوسكار أفصل نص أصلي ،إعرتاف شاركه فيه
هريمان جي .مانكيفيتس ،وذلك يف العام  .1941وكان ويلز قد
حصل على جائزة تكرميية منحته له أكادميية الفنون يف  ،1971غري
أنه يبقى من املنسيني الكبار يف السينما ،والذين مل ينالوا جائزة
األوسكار ،إىل جانب أقرانه من املمثلني ،أمثال غروتشو ماركس،
وتشارلي شابلن ،وإدوارد نورتو ،وبيرت أوتول ،وبراد بيت.

شيوعيو أسرتاليا خطوة مهمة
منذ مدة وصلتين دعوة من األخوة يف منظمة احلزب الشيوعي
اللبناني يف سدني للمشاركة يف ندوة عقدت يف سدني األثنني
 ،2016/2/12واليت كان لي شرف املساهمة يف نشاطها إىل جانب
أصدقاء آخرين ،ملناقشة مشروع الوثيقة السياسية اليت سيناقشها
احلزب الشيوعي اللبناني يف مؤمتره الوطين احلادي عشر.
تتصدى الوثيقة لقضايا دولية اقتصادية ،مالية ،سياسية،
التقدم والدميقراطية ،ودور اليسار وقوى التقدم يف جتاوز النظام
الرأمسالي واخليارات املتاحة للوقوف يف وجه اهلجمة االمربيالية
اليت تعتربها الوثيقة مصدر اخلطر الرئيسي ،باالضافة إىل ذلك
تتضمن الوثيقة عرضا لقضايا الوضع العربي احلالي بكل تشعباته
ومشاكله والسبل اآليلة ملواجهة هذا الوضع ،وأخريًا تنتقل الوثيقة
إىل الوضع اللبناني السياسي ،االقتصادي واالجتماعي من كل
جوانبه.
لست هنا يف وارد مناقشة ما دار يف ندوة سدني على أهميته أو
مشروع الوثيقة السياسية اليت عرضنا لعناوينها املهمة ،ولكن ما
جيدر التنويه به ،هو هذه املبادرة بدعوة ناشطني وأشخاص غري
حزبيني ألخذ آرائهم بالوثيقة واإلقرتاحات اليت يرونها مناسبة من
أجل تطوير الوثيقة وإغناءها ونقل اآلراء إىل القيادة يف لبنان.
هذه املبادرة إن دلت على شيء فإنها تدل على وعي من منظمة
سدني وقيادتها للتواصل مع أطياف اجملتمع ومكوناته من أجل
اإلرتقاء بالعمل السياسي ،بعيدًا عن سياسة اإللغاء ونفي الرأي
اآلخر كاحلال اليت نعيشها يف العامل العربي حيث اإللغاء املادي
واجلسدي والتدمري الثقايف املمنهج الذي متارسه القوى اإلرهابية
والظالمية اليت تضرب عرض احلائط كل القيم االنسانية ،السياسية
واالخالقية…
هنا ،أحب أن أشري إىل ان ما وصلنا اليه يف هذا الزمن الداعشي
سبقته أحداث وحروب كثرية (وأخطاء غري قليلة) بدايتها يف العام
 1975عام بداية احلرب األهلية اللبنانية واليت كان من أهم أهدافها
استهداف األحزاب العلمانية العابرة لكل مكونات اجملتمع الطبقية
والطائفية ( كاحلزب الشيوعي ،احلزب السوري القومي االجتماعي،
القوميون العرب ،حزب البعث ،األحزاب الناصرية) وطبعا كانت
هلذه احلروب أهداف أخرى ال تقل أهمية ،ولكن ما حصل من مشاكل
وأزمات داخلية اليت عانت منها األحزاب تلك أدت إىل إفراغ الساحة
أمام هذا املد التكفريي الذي ركب موجة ما ُعرف باملد اإلسالمي
بعد تطويق وضرب املشروع القومي العربي وتراجع دور األحزاب
الشيوعية بعد انهيار اإلحتاد السوفياتي.
أخريًا ،ورغم اهلجمة واملخططات اليت تستهدف لبنان والبلدان
العربية وما حيكى عن سايس بيكو جديد ودويالت طائفية ومذهبية
ورغم الصورة القامتة أعتقد أن الكرة هي يف ملعب األحزاب العابرة
للطوائف واملذاهب والطبقات اليت تستطيع أن تأخذ املبادرة من
جديد وتعمل مع بعضها البعض ومشاركة املستقلني من مثقفني،
أكادميني ،سياسيني وكل أطياف اجملتمع لوضع حد هلذا التدهور،
وكما يقال أن تأتي األمور متأخرة خريا من أن ال تأتي أبدًا.
فهل تكون مبادرة شيوعيو أسرتاليا بداية الغيث؟!!

عباس علي مراد
abbasmorad@hotmail.com

استخدام املسح االشعاعي لرؤية ما يف قرب
شكسبري
من بني املشاريع البحثية اليت ُأطلقت الحياء ذكرى مرور 400
سنة على وفاة وليام شكسبري هذا العام اجراء مسح إشعاعي
لقربه واعمال حفر يف منزله .ومل يتعرض قرب شكسبري يف كنيسة
الثالوث املقدس يف مدينة سرتاتفورد على نهر ايفون مسقط
رأسه ألي حفريات ولكن عملية مسح إشعاعي ُأجريت للتنقيب حتت
األرض حبيث ميكن البحث يف القرب دون حتريك تربة املوقع .ومن
املتوقع ان ُتعلن نتائج البحث خالل االسابيع القليلة املقبلة .ويرقد
يف مقربة الكنيسة مخسة آخرون من افراد عائلة شكسبري .وراجت
تكهنات بوجود مدفن عائلي حتت شواهد القبور واكتشاف اشياء
ومتعلقات مدفونة مع شكسبري نتيجة عمليات املسح اإلشعائي اليت
خترتق األرضُ .
وكشف عن دراسة قرب اشهر شعراء انكرتا حيث
ُدفن عام  1616قبل عقد مؤمتر شكسبري العاملي باملسح اإلشعاعي
يف الصيف .وسيتوزع هذا العام املؤمتر الذي ُيعقد كل مخس
سنوات بني سرتاتفورد على نهر ايفون ولندن .وقال الربوفيسور
مايكل دوبسون استاذ دراسات شكسبري يف جامعة برمنغهام ان
املناسبات السابقة اعرتتها منافسات بني مسقط رأس الشاعر
ومكان عمله.
وسيحضر مؤمتر شكسبري العاملي يف متوز/يوليو هذا العام حنو
 1000خبري وباحث وأكادميي متخصصني بدراسة شكسبري .واىل
جانب الفعاليات الفنية والندوات واحملاضرات واالجتماعات اليت
ُ
ستعقد خالل املؤمتر فان املناسبة تتسم هذا العام باالعالن عن
نتائج ما ُأجري من احباث وحفريات آثارية وكذلك ما توصلت اليه
ُ
وحفر املنزل
احباث أجريت يف آخر منزل عاش فيه شكسبريُ .
وسيفتح للجمهور يف متوز/
مبوافقة مؤسسة مسقط رأس شكسبري
ُ
يوليو هذا العام.
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Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

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

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

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

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

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

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:


Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

Hatem Electrical Contracting

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

ëÏmÏm@Úè

نتعهد
bÓ€a6éa@¿@∂
أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية

 على24 نعمل
 ساعة24ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
يوميا
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

ﺳﻴﻔﻮﺩ
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ
خربة طويلة

Pizza – Pasta – Ste

949 650
Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
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حفل غداء عامر يف مطعم املازات أقامه التيار الوطين احلر يف ملبورن

رئيس املكتب يلقي كلمته

الزغلول يلقي قصيدة

املطرب فادي حداد

روبري بخعازي وعقيلته ،ديب وزريبي وعقيلته

شربل راضي وعائلته

سايد حاتم وعقيلته

املختار وزوجته وجهاد راضي

ابو سليم وام سليم وجيزال مسعود ومدام برصونا

طعمه وعائلته

صدقة وعجيمي والزغلول

مارون خوري وعائلته

الشويري وعقيلته وحريقة وزوجته

هاني خوري وصديقه

أقام التيار الوطين احلر يف ملبورن حفل غداء عامرا يف مطعم
املازات لصاحبه بشار هيكل وذلك ظهر يوم االحد املاضي.
حضر احلفل اعضاء التيار الوطين احلر ومؤيدون له
وعائالتهم ،وكان يف مقدمة احلضور املنسق العام للتيار
الوطين احلر السيد روبري خبعازي وعقيلته ورئيس اجلامعة
السابق االستاذ سايد حامت والسيدة عقيلته ورئيس بلدية
موراند السيد طوني ديب وبعض املسؤولني يف اجلامعة..
ومن بني املشاركني يف حفل الغداء املطرب القدير فادي

حداد الذي ابى اال ان حييي هذا احلفل حيث اعطى من
قلبه امجل االغاني ألشهر املطربني كالعمالق الراحل وديع
الصايف وغريه حلنا واداء مميزا مذكرا اجلميع بانه سيلتقي
بهم يف مطعم جبل لبنان يف حفلة ساهرة وذلك يوم السبت
يف الثاني عشر من آذار ال شك ستكون من امجل ليالي
العمر.
وقد رحب السيد بشار هيكل رئيس املكتب باحلضور متمنيا
عليهم ان يبقوا قلبا واحدا وروحا واحدة لتبقى لقاءاتكم كما

عهدها مؤسس هذا التيار العماد ميشال عون خدمة للبنان
املقيم واملغرتب.
بدوره القى الشاعر انطوان برصونا قصيدة معربة اتسمت
بالكرامة والعنفوان.
وقدمت ادارة مطعم املازات بسخاء مجيع انواع املأكوالت
واملشروبات وكانت عينا ساهرة على راحة اجلميع.
وعند الساعة الرابعة والنصف غادر احلضور شاكرين التيار
على هذا اللقاء وادارة املطعم على اهتمامه باجلمهور.
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من هنا وهناك

املاء..
حتت
من
صور
اكتشف تاريخ أملانيا
نشاطات عند
نهر الراين كما مل السياحة يف «سيول» يف  4متاحف شهرية

تشاهده من قبل

تزخر أملانيا مبجموعة واسعة من القطع األثرية النادرة
املعروضة يف متاحفها املنتشرة يف أرجاء مدنها
ووالياتها.

هل تعلم كيف جتعل صور املناظر الطبيعية أكثر مجا ً
ال
وخيا ً
ال؟ التقط الصور من حتت املاء! هذا ما فعله املصوران
الفرنسيان أود بواسيه وسباستيان راندي يف مشروع
مشرتك فريد من نوعه ،التقطا به صور خالبة ملناطق
خمتلفة حتيط بنهر الراين واملياه تغطي اجلزء السفلي يف
إطار كل صورة.

األماكن اليت
استكشافها:

بواسيه وراندي قررا إنتاج سلسلة من الصور الفوتوغرافية
غري االعتيادية لنهر الراين ،تطلبت منهم السباحة يف النهر
مع معدات التصوير التابعة إليهم.

تتعدد العناوين
عند السياحة يف «سيول» ،عاصمة كوريا اجلنوبية،
ّ
املقرتحة واملدرجة ضمن الئحة الرتاث العاملي لليونسكو ،ومن
بينها:

وتظهر الصور اليت التقطت حتت املاء لوحة واسعة من
ألوان منابع نهر الراين يف سويسرا ،مشاال عرب ليختنشتاين
والنمسا وأملانيا وفرنسا وهولندا.

 قضاء ساعة يف قصر «جيوجنبوك» امللكي األكثر شهرة يفاملدينة ،والواقع عند الطرف الشمالي من شارع «سيول» الرئيس
«سيجونغنو» ،على مرمى حجر من «البيت األزرق» مقر إقامة
الرئيس والسفارة األمريكية.

باإلضافة إىل مجال املناظر الطبيعية يف الصور ،يتحدث
املشروع أيضًا عن أنواع احلدود املختلفة اليت تفصل بني
الناس ،سواء كانت ثقافية أو سياسية أو اجتماعية .إذ
أنه منذ عقود عدة كان نهر الراين أشبه جبدار فاصل
بني فرنسا وأملانيا ،ولكن التحالفات األوروبية يف أواخر
القرن العشرين أدت إىل اسرتخاء املعابر احلدودية بشكل
أكرب.
وقال راندي إن «املشروع هو مبثابة تذكري للناس الذين
يعيشون أو يتنزهون حول النهر بأنهم يتشاركون الفضاء
واملكان ذاته ،يف ظل اختالف ثقافاتهم».
 1التقطت هذه الصورة من داخل نهر الراين يف بورخايم،
أملانيا يف سبتمرب/أيلول العام .2010
 2شالالت الراين هي نقطة جذب سياحية رئيسية يف
نيوهاوسن ام رينفول يف سويسرا.
 3مسرح األوبرا على حبرية كونستانس يف برجينز ،النمسا.
 4استغرق احلصول على إذن لتصوير أقفال قناة كيمبز يف
منطقة األلزاس الفرنسية ،ستة أشهر.
 5مرتادو الشواطئ يتمتعون على نهر الراين يف نيميغن،
هولندا.
 6ماسفالكت  ،2وهو مشروع هندسة مدنية يف روتردام
بهولندا ،يطل على نهر الراين.

اجلدير بالذكر أن «القصر» يفتح أبوابه يوميًا ،ما عدا الثالثاء،
وذلك من التاسعة صباحًا حتى اخلامسة بعد الظهر .علمًا بأن
اجلوالت السياحية متاحة برفقة أدالء يتقنون اللغة االجنليزية ثالث
مرات يف اليوم ،للتعرف أكثر إىل التقاليد املعمارية يف كوريا.
ّ
تضم جمموعة من
 زيارة سوق «اتايوان» الشعبية ،السوق اليتّ
املطاعم وأكثر من  1000متجر تبيع األثاث الكوري واجملوهرات
والفخار .تغطي هذه املنطقة حوالي  1.4كيلومرتًا ،فض ًال عن وجود
عدد من الباعة اجلوالني الذين يعرضون القمصان والسرتات
والقبعات .علمًا بأن معظم البائعني يتحدثون باللغتني اإلجنليزية
واليابانية ،ومعظم املتاجر الكبرية تقبل بطاقات االئتمان أيضًا.
ميكن زيارة هذه السوق الشعبية ،من التاسعة صباحًا حتى التاسعة
مساء.
«احلديقة األوملبية» :حيلو التنزه يف مسارات «احلديقة األوملبية»
احملاطة باملساحات اخلضراء ،واملزدانة بالربك واملنحوتات يف
اهلواء الطلق .هناك ،مثة معرض للفن احلديث ومتحفان تارخييان،
محام سباحة داخلي ،ومالعب كرة مضرب (تنس) عامة،
فض ًال عن ّ
وثالث صاالت رياضية تستضيف واحدة منها احلفالت الكربى.
 «سيول إن» :هو برج االتصاالت واملراقبة ،ويقع على جبلّ
وميثل النقطة األكثر ارتفاعًا يف
«نامسان» يف وسط املدينة،
«سيول» ،إذ يعلو  236مرتًا .كان الربج بين يف سنة  ،1971ولطاملا
صّنف بــ»الربج األول ملوجات الراديو العام يف كوريا» .ويف
ُ
الوقت الراهن ،هو ّ
يبث إشارات عن وسائل اإلعالم الكورية ،مثل
«كاي بي إس» و»إم بي سي» و»إس بي إس «.

 7أبقار يف كالكار ،أملانيا.

للتذوق متعة...

 8رجل جيلس على الصخور يف فريسام ،سويسرا.

فوت فرصة تذوق الطعام الكوري
عند السياحة يف «سيول» ،ال ُت ّ
التقليدي يف مطعم «شوينغ داون يف هانسيك» ،إذ يقدم
األخري الوجبات الكورية ،علمًا بأن املكونات الكورية األساسية،
واحلر واخلضر .وإذا مل تستسيغي مذاق امللفوف
تشمل :املخلل
ّ
«الكيمتشي» ،ميكن اختيار اللحوم املشوية!

 9جمموعة من البط مصنوعة من مادة البالستيك ،تطفو يف
بازل ،سويسرا.
 10حمطة نووية يف نيوويد ،أملانيا.

ختبئ

أسرارًا

من

عبق

التاريخ

حيلو

« .1متحف النقل» :يقع يف مدينة «درسدن» ،عاصمة
ويعد واحدًا من أقدم
والية «ساكسونيا» ،يف شرق أملانيا،
ّ
املباني يف املدينة ،وحيوي جمموعة هامة من املركبات،
مبا يف ذلك الطائرات واحملركات البخارية والسيارات
والدراجات النارية ،فض ًال عن عديد من األعمال الفنية
املتعلقة بالسكة احلديد يف البالد والنقل احلضري والنقل
البحري .ويضم املتحف أيضًا مناذج مصغرة عدة تعكس
تاريخ النقل عرب العصور.
 .2متحف «ألكسندر كونيغ» :يقع يف مدينة «بون» على
ويعد متحف التاريخ
ضفاف نهر «الراين» غرب أملانيا،
ّ
ومؤسسة حبوث احليوان يف «بون» ،وواحدًا من
الطبيعي
ّ
أكرب متاحف التاريخ الطبيعي يف العامل .كان افتتح يف
سنة 1934؛ يعرض جمموعة منوعة من احلياة الربية ،ال
سيما السافانا األفريقية ،والغابات االستوائية املطرية،
باإلضافة إىل بعض هياكل احليوانات اليت تفيد يف
البحث ،مثل :الديناصورات والثدييات واخلنافس.
ميكن زيارة املتحف من الثالثاء إىل األحد ،وذلك من
مساء ،فيما يبقى الصرح
العاشرة صباحًا حتى السادسة
ً
مساء األربعاء.
مفتوحًا حتى التاسعة
ً
 .3متحف ملوك «بافاريا» :يقع املتحف بالقرب من قلعة
«نويشفانشتاين» الشهرية يف والية «بافاريا» األملانية،
ّ
خمصص
ويوفر ثروة من املعلومات ،بفضل معرض
ّ
ملقتنيات امللك لودفيغ الثاني وحياته .حيوي بعض غرفه
يتم حجزها ملآدب األعياد املرموقة.
أدوات املائدة ،اليت ّ
السمعية يف لغات عدة جمانًا داخل
كما تتوفر األدلة
ّ
املتحف ،الذي يساعد زائره يف االطالع على تاريخ العائلة
املالكة السابقة.
يستقبل املتحف الزائرين ،يوميًا ،من نيسان/أبريل إىل
سبتمرب/أيلول ،وذلك من التاسعة صباحًا حتى السابعة
مساء؛ ومن أكتوبر/تشرين األول حتى مارس/آذار ،من
العاشرة صباحًا حتى السادسة من بعد الظهر ،مقابل 9.13
دوالرات أمريكية للبالغني ،و 7.52دوالرات لألطفال الذين
ترتاوح أعمارهم ما بني  6و 18سنة.
ّ
ويتألف
« .4املتحف املصري» :يقع يف العاصمة «برلني»،
من جمموعة من املصنوعات اليدوية املصرية القدمية ،منها
التمثال الشهري للملكة «نفرتييت» ،كما يعرض جمموعة
من اللوحات ،اليت تنقل انطباعًا عن البيئة القدمية واحلياة
اليومية ،فض ًال عن متاثيل الفراعنة وكبار املسؤولني،
والتوابيت املزينة ،والنصوص األدبية واالقتصادية.
يفتح «املتحف املصري» أبوابه من الثالثاء إىل األحد،
مساء.
وذلك من العاشرة صباحًا حتى السادسة
ً
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صــحة ومجتمع

 8نصائح «رجيم» للعناية بالبشرة

يؤدي اتباع «رجيم» غري متوازن
إىل خسارة عدد من الفيتامينات
واملعادن من اجلسم ،ما يؤثر
على نضارة البشرة!
اختصاصية التغذية كريستال
تقدم نصائح غذائية
بدروسيان ّ
للعناية بالبشرة ،يف ما يأتي:
 .1مارسي التمرينات الرياضية
مبعدل  30دقيقة ،يوميًا ،فهي
تنشط الدورة الدموية ،ما يعزز
عملية وصول الفيتامينات
واملعادن إىل اخلاليا.
 .2أدخلي احلبوب الكاملة،
كالشوفان واخلبز واملعكرونة
يف
مث ًال،
األمسر
واألرز
الـ»رجيم» ،لكونها تساعد على
حتسني معدل السكر بالدم.
 9حيل مساعدة على جناح
الـ»رجيم»
 .3تناولي حصتني من الفاكهة،
يوميًا ،ال سيما الربتقال الغين
باملاء واملساعد على ترطيب
البشرة .علمًا أن حبة كبرية من
الربتقال حتوي  60سعرة حرارية،
وتؤمن الفيتامني «سي» الكايف
لتصنيع «الكوالجني» ،وهو
نوع من «الربوتني» األساسي
للبشرة.
 .4تناولي  3حصص من
اخلضروات ،يوميًا ،مع الرتكيز
على الربوكولي و»الكيل»،

لغناهما بالفيتامينات «أي»
و»سي» ومحض الفوليك،
ما يقي البشرة من أضرار
الشمس.
 .5استبدلي الدهون الصحية
غري املشبعة ،واملتوفرة يف
الزيتون
وزيت
األفوكادو
واملكسرات بالدهون املشبعة
(اللحوم واحلليب كامل الدسم
ومشتقاته) ،ما يساعد على
سهولة امتصاص الفيتامينات
واملعادن األساسية للبشرة.
 .6ركزي على استهالك مصادر
«الربوتني» الصحية ،كاللحوم
قليلة الدهون والبيض والدجاج
والفاصولياء والسمك.
 .7أدخلي مصادر «األوميغا_
 »3يف الـ»رجيم» .علمًا أن
أمحاض «األوميغا_  »3تتوفر يف
السمك ،وخصوصًا السلمون.
لذا ،ينصح بتناول السمك
(السردين واملاكريل) املشوي،
مرتني يف األسبوع ،فض ًال عن
استهالك مصادر «األوميغا
_  »3النباتية ،كبذور الكتان
والشيا.
 .8تناولي األطعمة الغنية
باملواد املضادة للتأكسد،
كالفاكهة واخلضروات والشاي
واحلبوب
الكاكاو
وبودرة
الكاملة ،وكلها تؤخر شيخوخة
البشرة.

بنكرياس آلي ينهي عذاب مرضى السكري

توصل باحثون أمريكيون يف جامعة
هارفرد إىل طريقة آلية لعالج داء
السكري من خالل نظام بنكرياس
صناعي ،مكون من عدة أجهزة
مطورة عن األجهزة احليوية الطبية
املتوفرة حاليًا ،مشريين إىل أن
هذا العالج يعترب تقدمًا مهمًا يف
أحباث عالج داء السكري.
أن النظام
وأوضح الباحثونَّ ،
اجلديد يساعد جسم املريض على
ردع النظام املناعي عن حماربة
اخلاليا املنتجة لألنسولني عند
املصابني بالنوع األول من داء

السكري ،ومن املتوقع استخدامه
يف غضون مخس سنوات ،وفقًا
لـ»اجلزيرة».
ويتألف البنكرياس من خاليا
ترصد مستويات السكر يف الدم،
وتعمل على تنظيمها من خالل
إنتاج األنسولني.
والنوع األول من السكري مرض
مزمن سببه تدمري خاليا «بيتا» يف
البنكرياس ،اليت تنتج األنسولني
الالزم لتنظيم مستويات السكر
يف الدم لدى األطفال وصغار
السن.

الفوط الصحية النسائية سامة!

ومنتجات
الصحية
الفوط
األخرى
النسائية
احلماية
سامة
مواد
حتتوى على
ّ
ّ
ومبيدات حشرية ميكنها أن
تؤدي إىل اختالل نظام الغدد
وفق
السرطان،
وتسبب
ّ
ما جاء يف حتذير جملة «60
مليون مستهلك» الفرنسية،
الرائدة يف جمال محاية حقوق
املستهلك.
وذكرت اجمللة يف عددها
األخري أنها قامت بتحليل
 11نوعًا من الفوط الصحية
أن مخسة منها
للنساء ،وتبني َّ
حتتوي على مركبات رواسب
سامة مثل «الديوكسني»،
ّ
أن البعض منها حيتوي
كما ّ
على مادة «جالفوسيت»،
وهي مبيد عشيب يستخدم
ّ
التخلص من األعشاب
يف
الضارة.
ّ
وأشارت اجمللة ـ وفقًا لـ»اليوم
السابع» ـ إىل أنها وجدت
آثارًا ملادة «الديوكسني» يف
الفوط الصحية ،اليت تصنعها
اثنتان من كربى الشركات

الشهرية يف هذا اجملال،
كما عثرت على جزئيات من
مشتقات مادة «الكلور».
أن هذه
وأوضحت اجمللة
ّ
ّ
السامة ،على الرغم
املركبات
ّ
من أنها ذات مستويات
قليلة ،فإنها ميكن أن تؤثر
يف نظام اهلرمونات واختالل
الغدد الصماء.
ولفتت اجمللة إىل تأكيد
«منظمة الصحة العاملية» على
أن مادة «الديوكسني» ذات
َّ
تسبب
مسية عالية ،و مُيكن أن
ّ
ّ
مشكالت يف اإلجناب ،وأن
ّ
تتدخل يف عمل اهلرمونات،
تسببها يف اإلصابة
فض ًال عن
ّ
بالسرطان.
وعقب هذا التحقيق ،طالب
املعهد الوطين للمستهلكني
احلكومة باختاذ خطوة لتطبيق
قيود صارمة خبصوص هذه
املنتجات ،داعيًا إىل حتقيق
شفافية أكرب بشأن امللصقات
مكونات املنتج.
حول
ّ

 3اكواب فقط من الشاي يومياً لعظام متينة!
اسرتالية
دراسة
كشفت
صدرت حديثًا أجراها باحثون
أن تناول
يف جامعة فليندرزَّ ،
ثالثة أكواب فقط من الشاي
يوميًا يقوي العظام وحيمي
من الكسور ومن بينها كسور
عظام الفخذ بنسبة تصل إىل
.%30
وقد مشلت الدراسة حنو ألف
ّ
مسنة ملدة عشر
و 200امرأة
َّ
استجوابهن عن
ومت
سنوات،
َّ
نظامهن الغذائي الذي يتبعنه،
َّ
السيما يف ما يتعلق بكميات
الشاي اليت يستهلكنها،
وخالل هذه الفرتة ،عانت
منهن من كسور
 288امرأة
َّ
يف العظام ،بينها  129حالة
كسور يف عظم الفخذ ،وفقًا
لـ «ديلي ميل».
تقديم اهلدايا خيغض ضغط
الدم وحيمي القلب!
أن النساء
ووجدت الدراسةَّ ،
كن يتناولن ثالثة
الالتي
َّ
أكواب من الشاي على األقل
لديهن فرص
يوميًا قلت
َّ
اإلصابة بالكسور بنسبة %30
مقارنة مبن استهلكن كميات
أقل أو مل يتناولن الشاي

 8أطعمة تفسد الرجييم

على اإلطالق.
أن مركبات
الباحثون
ويعتقد
َّ
«الفالفونويد» املوجودة يف
الشاي تقوي العظام من
خالل تسريع بناء خاليا العظام
اجلديدة وتبطئ يف الوقت
نفسه تآكل اخلاليا املوجودة.
أن أكثر من
جتدر اإلشارة إىل َّ
 200مليون شخص حول العامل
يعانون من مرض هشاشة
الواليات
ويف
العظام،
املتحدة وأوروبا ،تعاني %30
من النساء يف فرتة ما بعد
سن اليأس من املرض،
بينهن  %40على األقل عرضة
َّ
لإلصابة بكسور يف العظام
حياتهن نتيجة لذلك ،بينما
يف
َّ
تعرض الرجال
فرص
تبلغ
ُّ
املسنني للكسور .%30

قد نعجز عن مقاومة مغريات
األطعمة الشهية الفقرية باملواد
والغنية
الصحية
الغذائية
بالسعرات احلرارية واملضادة
للـ»رجيم»! من هذا املنطلق،
التغذية
اختصاصية
تسلط
كريستال بدروسيان الضوء على
 8أنواع من األطعمة املفضل
جتنبها بهدف احلفاظ على الوزن
أو خسارته ،خصوصًا عند اتباع
«رجيم» ما:
« .1اآليس كريم» :تصعب
مقاومته خصوصًا يف األيام
احلارة! علمًا بأن كوبًا منه بنكهة
الفانيليا حيوي  230سعرة
حرارية ،لذا ال بد من اختيار
«اآليس كريم» قليل الدهون
حلذف نصف كمية السعرات
املكتسبة ،باملقارنة باستهالك
«اآليس كريم» العادي.
البطاطس
رقائق
.2
(تشيبس) :إن  30جرامًا من
عبوة الـ»تشيبس» حتوي 130
سعرة حرارية ،على األقل.
ً
ً
صغرية ال تكفي
عوة
علمًا بأن
ً
الغالبية ،اليت تتناول كما أكرب
من رقائق البطاطس ،وتغمس
األخرية يف الصلصة اجلاهزة.
يف هذا اإلطار ،ينصح بإعداد
صلصة الكرفس باملنزل ،مع
استبدال أعواد اجلزر مع احلمص
برقائق الـ»تشيبس» املغمسة
بالصلصة.
اخسري كيلوجرامًا كل أسبوع مع
هذا الـ»رجيم»
ترتفع
الشوكوالتة:
.3
شهية اإلناث بشكل ملحوظ
وصحيح
الشوكوالتة!
على
غنية
الشوكوالتة
أن
بـ»املغنيسيوم» ،وتعزز هرمون

السعادة «السريوتونني» ،إال
أنها تكسبنا املزيد من السعرات
احلرارية .لذا ،يفضل االكتفاء
بتناول مكعبًا صغريًا من
الشوكوالتة السوداء.
 .4الفشار :يصعب االكتفاء
بكمية بسيطة منه ،خصوصًا
أثناء مشاهدة األفالم ،ما يكسبنا
من  400إىل  1200سعرة حرارية
بدون انتباه! لذا ،ينصح بتناول
املعد منزليًا ،مع االكتفاء
الفشار
ّ
بكوب صغري منه.
« .5الدوناتس» :يعترب من
احملرمات يف الـ»رجيم» ،إذ
ميكن أن تزودنا قطعة منه
بـ 500سعرة حرارية ،وأكثر!
لذا ،يفضل استبدال كعك
الـ»بيجل» املصنوع من احلبوب
الكاملة مع زبدة الفول السوداني
بـ»الدوناتس».
 .6البيتزا :صحيح أن البيتزا
غنية بـ»الربوتني» واأللياف
نتيجة مكوناتها من اجلنب
واخلضراوات ،بيد أن قطعة
منها حتوي  280سعرة حرارية.
لذا ،جيب تناول البيتزا الرقيقة
بنكهة اخلضروات ،مع نزع اجلنب
عن أطرافها.
 .7املعكرونة :جيب االبتعاد عن
املعدة مع
تناوهلا ،خصوصًا تلك
ّ
الصلصة البيضاء ،فهي تؤمن
لنا ما بني  800إىل  1200سعرة
حرارية .عمومًا ،يفضل تناول
املعكرونة ذات احلبوب الكاملة،
معدة من اخلضروات،
مع صلصة ّ
كالبندورة ،مث ًال.
 .8البطاطس املقلية :يفضل
تناول «الربغر» بدون البطاطس
املقلية ،ألنها تكسبنا  500سعرة
حرارية إضافية .لذا ،ينصح
باستبدال السلطة أو البطاطس
املشوية ،بتلك املقلية.

صفحة 30

Saturday 5 March 2016

السبت  5آذار 2016

Page 30

جــمال

مكياج أخضر على طريقة هند صربي عطور ال تستغين عنها املرأة السعودية أمجل تسرحيات شعر من أوسكار 2016

تشتهر املمثلة هند صربي بعفويتها ومجاهلا الطبيعي ،من دون
ّ
تطل من دون مكياج .لكنها ظهرت مؤخرًا
أن متانع يف أن
ً
يف تصوير خاص جمللة « سيدتي « بصور مجيلة جدا باملكياج
ّ
سلط الضوء على نعومتها وجاذبيتها .واكتمل
األخضر ،الذي
مكياجها بالتسرحية الغريبة مع اكسسوار الشعر املربوط على
شكل أقراط يف األذن ،ما منحها صورًا الفتة.
خطوات تطبيق مكياج عيون أخضر
فإن هذا املكياج ُيعترب
بنية أو سوداء،
ّ
إذا كنت صاحبة عيون ّ
مثاليًا لك ،يف فصل الصيف:
.1احرصي على تأسيس بشرتك بشكل خيفي ّ
كل العيوب
.2استخدمي البالش الربونزي على عظام الوجنتني بشكل جيعلها
تبدو مرفوعة
.3حددي حواجبك بطريقة الشعرة شعرة لتبدو كثيفة وتسحب
العني بشكل طبيعي
.4استخدمي الظالل الرمادي الداكن على طول خط الرموش من
اجلفن العلوي
.5اسحيب الزاوية اخلارجية للعني بالظالل البين
ّ
.6سلطي الضوء حتت احلاجب بالظالل البيج الفاتح
.7ضعي الظالل األبيض الالمع على الزاوية الداخلية للعني
.8ارمسي األيالينر األسود بشكل رفيع على طول خط الرموش
.9باالنتقال إىل اجلفن السفلي ،استخدمي القلم األخضر على
طول خط الرموش السفلي
.10ضعي القلم األسود داخل اجلفن السفلي
 .11استخدمي الرموش املستعارة مع طبقتني من املاسكرا
.12يعترب أمحر الشفاه الزهري هو األمثل للمكياج األخضر.

مكياج جيعلك تبدين أصغر سناً
إذا جتاوت الثالثني من عمرك ،وتعانني من جفاف يف البشرة
وبعض اخلطوط والتجاعيد على بشرتك ،فعليك أن تتبعي أسرار
مما هي عليه.
«سيدتي نت» حتى تبدو بشرتك أصغر عمرًا ّ
ّ
وكل ما عليك فعله للحصول على هذه البشرة الوردية املشدودة
دائمًا هو التالي:
.1التخلي عن كريم األساس :األساس يساعد على ظهور عالمات
الشيخوخة أكثر على البشرة؛ فاستعيضي عن األساس بالكريم
ّ
املرطب لتضيفي الرطوبة والنضارة إىل
التمهيدي أو الكريم
بشرتك.
تقدم العمر ،تبدو العيون
مع
املبهرج:
العيون
مكياج
.2جتنيب
ّ
أكثر اخنفاضًا؛ لذا اكتفي بوضع الكحل على خط الرموش العلوي
ليعزز ذلك من شكل عينيك.
والسفلي
ّ
ّ
ختف احلواجب،
.3احلواجب الطبيعية :عند التقدم يف العمر،
ويتغري لونها باجتاه اللون األبيض؛ لذا عليك دائمًا أن تستخدمي
قلم احلواجب مللء الفراغات.
ترهل الشفاه
مدى
الشفاه
أمحر
يظهر
.4البعد عن أمحر الشفاه:
ّ
ومدى وجود خطوط دقيقة حوهلا؛ لذا قومي باستبداله باملرطب
البسيط ذي اللون القريب من شفتيك.
.5تبييض األسنان :األسنان البيضاء تعطيك مظهرًا أفضل وسنًا
صغرية؛ لذا احرصي على احلصول على أسنان ناصعة البياض.
.6النوم اجليد :إذا كان يبدو على بشرتك وعينيك التعب
واإلرهاق ،فعليك أخذ قسط كاف من النوم ليلاً .
.7التخلص من اهلاالت السوداء :احرصي على وضع كرميات
العني الغنية بالريتينول واهليدروكينون وفيتامني  Cللتقليل
من اهلاالت السوداء مع استخدام كريم إخفاء جيد حول العني،
حبيث يكون قريبًا من لون بشرتك.

تهتم املرأة السعودية بالعطور العاملية وتسعى القتناء أفخمها
وأشهرها دائمًا ،فهي تعشق الرقي والتميز يف كل ما يتعلق
باجلمال .وحسب املبيعات ،إليك أكثر مخسة عطور تفضلها املرأة
السعودية:
قد يعجبك :
بالفيديو:أجدد العطور املناسبة للمرأة العربية
 عطر «جايكوبس» :Marc Jacobs Decadenceوهو من العطور املميزة جدًا واجلديدة هلذا الشتاء ،إذ حيمل
اسم ماركة عاملية معروفة هي « مارك جايكوبس» .تركيبته
تتكون من النفحات القوية من رائحة اليامسني
مميزة جدًا وفاخرة
ّ
والسوسن و الورد البلغاري ،و الربقوق والزعفران ما جيعل
رائحته مميزة ومثرية  ،كما أن زجاجة العطر صممت بشكل غاية
يف األناقة .
 عطر «شانيل» :Chanel Coco Noirيعترب هذا العطر من أفضل العطور الشتوية حيث حيمل
من الروائح املميزة للزهور الشرقية ،ومن أهمها رائحة
فروت و الربغموت والباتشول اإلندونيسي .وكلها
مميزة جدًا للنساء يف الشتاء حيث تعطي اإلحساس
واالنفرادية.

جمموعة
اجلريب
روائح
بالدفء

 عطر «إيلي صعب» : ELIE SAAB Le Parfum عطر «باريس هيلتون» : Paris Hiltonمن العطور اجلذابة ،وهو اختيار كثري من السيدات الالتي يعشقن
العطور املميزة اليت تفوح برائحة اليامسني واخلوخ ،وحيمل اسم
ماركة جتارية معروفة باسم املمثلة األمريكية باريس هيلتون .
 عطر»فرساتشي» : Versaceعطر غامض تتحد فيه روائح املسك والربتقال واملاجنوليا مع
رائحة الربتقال املنعشة .

كانت العروض على السجادة احلمراء يف حفل توزيع جوائز الـ
أوسكار لعام  2016يف غاية األناقة ،ال سيما يف جمال تسرحيات
الشعر ،اليت دجمت بني الكالسيكية واالبتكارات اجلديدة؛
ّ
فأطلت أليسيا فيكندر  Alicia Vikanderبتسرحية النصف كعكة،
متوجات فضفاضة ،أسفل ظهرها ،فكانت أكثر من رائعة
مع ّ
ومتناسقة مع فستانها.
واكتملت الغرابة مع روني مارا  Rooney Maraاليت اعتمدت
تسرحية الكعكة الثالثية ،اليت أظهرت مجال وجهها.
ميكننا أيضًا أن نستخلص  3اجتاهات جديدة لتسرحيات الشعر من
وحي إطالالت النجمات يف حفل الـ أوسكار لعام :2016
إن الرفعات الطبيعية مل تعد
الرفعة املنحوتة :ميكننا القول ّ
موجودة يف هذا الـ أوسكار ،إذ اجتهت النجمات إىل التصفيفات
املشدودة مع الرفعات اجملدولة ،اليت كانت بأغلبيتها جريئة
ومعبرّ ة ،من الضفرية البوهيمية إىل الضفرية الصارخة واحلديثة،
على غرار تينا فاي  Tina Feyو أوليفيا وايلد .Olivia Wilde
تسرحية جديدة لذيل احلصان :مل تعد تسرحية ذيل احلصان
تصفيفة عادية ،بل أصبحت أساسية للسهرات واحلفالت ،بعد
أن اعتمدتها النجمات على السجادة احلمراء ،ال سيما يف هذا الـ
أوسكار.
إليك طريقة كريي واشنطون  Kerry Washingtonاليت تركت
الشعر فضفاضًا ،من األمام ،مع تسرحية ذيل احلصان املموجة،
الغرة منسدلة،
من اخللف ،يف حني تركت ايسال فيشر Isla Fisher
ّ
وحاولت وضع ذيل احلصان بشكل جانيب.
التسرحية اجلذابة اكتملت مع صوفيا فريغارا ،Sofia Vergara
اليت اعتمدت تسرحية ذيل احلصان املنخفضة إىل أسفل العنق
مع الفرق النصفي.
بالتموجات اهلوليودية القدمية :على
تسرحية الشعر املنسدل
ّ
لتتجدد
أن هذه التسرحيات قدمية جدًا ،فإنها عادت
ّ
الرغم من ّ
كل من الـ ليدي غاغا Lady
يف حفل الـ أوسكار لعام  2016مع ٍّ
 Gagaو امييلي بالنت .Emily Blunt
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه التسرحيات تبقى األكثر رومانسية
يف ّ
كل العصور.

أسـرع وصـفة لـتنعيم الـشعر
ّ
واململس من أكثر االجتاهات املنتشرة يف
يعترب الشعر الناعم
عامل التسرحيات .ملواكبة هذه املوضة ،تضطر املرأة العربية إىل
استخدام ّ
مضرة بفروة
كل وسائل متليس الشعر ،اليت ُتعترب
ّ
الرأس ،يف أغلب األحيان ،وتؤدي إىل تقصف األطراف .لذلك،
أنت حباجة إىل خلطة طبيعية تساعدك على متليس شعرك من
صحته من اجلهة األخرى.
جهة ،واحلفاظ على
ّ
صحي،
بشكل
الشعر
لتمليس
طبيعي
عالج
إليك أفضل
ّ
وستتفاجئني بالنتيجة املذهلة:
املكونات:
• 4مالعق كبرية من عصري الليمون
•كوب واحد من زيت جوز اهلند
•ملعقتان كبريتان من زيت الزيتون
• 3مالعق كبرية من دقيق الذرة
طريقة التحضري:
ً
ضعي ّيشتد اخلليط
حتى
ا
جيد
وامزجيها
نات
املكو
كل
ّ
ّ
طبقي اخللطة على شعركّ

ثم منشفة ساخنة على رأسك
قبعة االستحمامّ ،
ضعي ّ اتركي اخلليط على شعرك ملدة ساعة.هذا العالج املنزلي سيرتك شعرك صحيًا ،ناعمًا والمعًا!
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تتـمات

سالم :اذا مل نعاجل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
خالل أيام اىل تسوية هلذه املشكلة.
ونفى دولة الرئيس ما تردد يف وسائل اإلعالم عن وجود فكرة
لتعليق عمل جملس الوزراء ،قائال إن األمر أبعد من جمرد تعليق
للعمل احلكومي وإنه يتعلق بوجود احلكومة نفسها وجدواه.
وأعلن دولة الرئيس أنه لن يوجه دعوة اىل عقد جلسة األسبوع
املقبل اذا مل حيل موضوع النفايات ،قائال إنه يف حال عدم
التوصل اىل خمرج خالل أيام فإنه سيعلن فشل احلكومة وبالتالي
عدم وجود مربر الستمرارها.
وشكر دولة الرئيس مجيع القوى السياسية اليت تبذل جهدا
للمساعدة على إجياد خمرج من هذه األزمة ،داعيا إياها اىل
االستمرار يف هذا االجتاه إلزالة هذا العبء الذي صار مبثابة
فضيحة وطنية.
بعد ذلك مت التداول يف موضوع املستجدات على الصعيد
اإلقليمي ،فأبدى الوزراء وجهات نظرهم حول تلك املستجدات،
ومت التوافق بنتيجة مناقشة مستفيضة على التمسك مبضمون
البيان الذي أصدره جملس الوزراء يف جلسته السابقة .وعلى
االثر رفعت اجللسة».

جعجع

اىل ذلك استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع يف
معراب القائم بأعمال السفارة األمريكية يف لبنان ريتشارد
جونز ،يف حضور مستشار رئيس احلزب للعالقات اخلارجية
ايلي خوري ورئيس جهاز العالقات اخلارجية يف «القوات» بيار
بوعاصي .وحبث اجملتمعون املستجدات على الساحتني اللبنانية
واالقليمية.
كما عرض جعجع مع النائب ابراهيم كنعان ،موفدا من رئيس
«تكتل التغيري واالصالح» العماد ميشال عون ،األوضاع
السياسية العامة ،على مدار ساعة ونصف ،يف حضور رئيس
جهاز االعالم والتواصل يف «القوات اللبنانية» ملحم الرياشي.

الحريري  -باسيل

ويف اطار املشاورات استقبل الرئيس سعد احلريري مساء أمس
االول يف «بيت الوسط» رئيس «التيار الوطين احلر» وزير
اخلارجية جربان باسيل ،يف حضور السيد نادر احلريري ،وعرض
معه األوضاع السياسية الراهنة.

احلريري :اليأس ممنوع...
تتمة املنشور على الصفحة 4
وينقصنا  14نائبا النتخاب رئيس ومن بينهم اربعة نواب من
كتلتنا وهم مستعدون للحضور ،وانا امتنى عليكم ان تضغطوا
على النواب االخرين وتظهرون هلم اخلطورة اليت مير بها لبنان .
ان بلدنا اليوم يف دائرة اخلطر اكان يف السياسة او حيال ما
حيصل من حولنا وهذا امر نعمل يوميا على جتنبه واحلمد هلل اننا
استطعنا جتنبه لغاية االن ولكن اخلطر ال يزال مستمرا والبعض
قد ال يراه ولكن اذا طال هذا اخلطر ال مسح اهلل ستطال تداعياته
كل بيت يف لبنان بشكل كبري جدا وستكون له تبعات سيئة جدا
على البلد».
وتابع احلريري« :قد يقول البعض إنين متشائم ،ولكن أتذكر
أنه يوم  14شباط لفتين أمر يف الوثائقي الذي بث يومها عن
الرئيس الشهيد ،ففي اللحظات االوىل شدد يف كالمه على أنه
ممنوع علينا أن نفقد األمل ،وانتم ايضا كهيئات اقتصادية ممنوع
عليكم ان تفقدوا االمل.
سننتخب رئيسا بإذن اهلل وستعود العجلة االقتصادية والسياسية
اىل الدوران ،وحنن حناول املستحيل إلجناز االنتخابات .جيب
ان نستمر بالتشاور لنرى كيف باستطاعتنا حتسني الوضع يف
البلد ،وحنن نعمل مع فريقنا االقتصادي على أمور عدة ،ولدينا
اسرتاتيجية واضحة حيال مستقبل البلد ورؤيتنا له ،وحنن حاضرون
لكل التحديات ،واملهم أن نتمكن من أن نعطي الناس بصيص
أمل من خالل انتخاب رئيس للجمهورية».

حوار

ثم كان حوار بني احلريري واحلاضرين ركز على معاناة القطاعات
االقتصادية مبجملها جراء األزمة السياسية اليت تعصف بالبالد منذ
سنوات اخلشية من تردي األوضاع حنو االسوأ ،واعتربوا ان عودة
احلريري وحتركه املستمر يف كل االجتاهات النتخاب رئيس جديد
للجمهورية اعطى بصيص امل باجناز هذه االستحقاق يف وقت
ليس ببعيد وامكانية حتسن االوضاع مستقبال يف لبنان.
وطالب احلاضرون احلريري بضرورة التحرك يف اجتاه دول جملس
التعاون اخلليجي ،وخصوصا اململكة العربية السعودية انطالقا
من عالقاته القوية مع مسؤولي وحكام هذه الدول من اجل اعادة
ترميم وحتسني العالقة بينها وبني لبنان ،ألن تردي العالقة على

النحو السائد حاليا سيضر بلبنان ويرخي بتداعيات سلبية اضافية
على الوضع االقتصادي الذي يعانيه جراء سوء االداء السياسي
يف الداخل وانعكاسات األزمة السورية.
ويف اخلتام رد احلريري على اسئلة احلاضرين فقال« :علينا اال
نيأس وال نقطع األمل ،انا اشعر مبعاناتكم وسأبذل كل ما يف
وسعي النتخاب رئيس للجمورية ،ألنه يشكل مفتاح حل لالزمة،
ونأمل أن حنقق هذا اهلدف يف وقت قريب ان شاء اهلل».

مشارورات روسية  -اوروبية..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
العدائية) ليس مضمونًا إمنا هناك تقدم واضح ...اسألوا
السوريني».
وأكد دي ميستورا أن «مستوى العنف يف البالد اخنفض بشكل
كبري .وبشكل عام ،فإن وقف (األعمال العدائية) صامد» .واعرتف
يف الوقت ذاته باستمرار وجود «نقاط عدة حيث تتواصل املعارك،
مبا يف ذلك يف محاة ومحص (وسط) والالذقية (غرب) ودمشق»،
لكنه قال إن هذه املعارك تبقى «حمصورة».
وصدر موقف موفد األمم املتحدة إىل سورية عشية مشاورات
هاتفية مشرتكة ستجري اجلمعو (امس) بني زعماء روسيا وبريطانيا
وفرنسا وأملانيا للبحث الوضع يف سورية ومستقبلها.
واستبقت لندن وباريس االتصاالت مبوقف متشدد للرئيس
فرانسوا هوالند ورئيس الوزراء دايفيد كامرون ،اللذين طالبا
الرئيس فالدميري بوتني واحلكومة السورية بالتوقف عن استهداف
املعارضة «املعتدلة» ووقف «املسرية حنو حلب» ،يف إشارة إىل
اهلجوم الذي شنته القوات النظامية وميليشيات موالية على هذه
احملافظة.
يف املقابلّ ،
املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية
حذر
ّ
رياض حجاب من انهيار قريب للهدنة يف حال مل حيدث تدخل دولي
مسؤول للحد من العنف «الذي مل يتوقف منذ الساعات األوىل»
إلعالن اهلدنة ،وفق تعبريه.
وأكد حجاب أن األخبار اليت يتم تداوهلا حول التزام روسيا وإيران
والنظام وامليليشيات احلليفة باهلدنة «غري صحيحة على اإلطالق»،
مشككًا يف جدية النظام وحلفائه يف توفري البيئة املالئمة
للمفاوضات واستعدادهم للدخول يف عملية انتقال سياسي ،يف
ضوء إعالن دي ميستورا عقد جولة جديدة من املفاوضات يف جنيف
يوم  9آذار (مارس) اجلاري.
وأضاف حجاب يف بيان صدر عن املعارضة أمس االول« :ميدانيًا،
حنن ال نتكلم عن خروق للهدنة ،وإمنا نتكلم عن استمرار للعمليات
القتالية وجرائم احلرب اليت مل يتوقف النظام وحلفاؤه عن ارتكابها
حتى اليوم ،مع أن قرار اهلدنة نص على التزام األطراف كافة وقف
اهلجمات بأي نوع من األسلحة ،مبا يف ذلك القصف اجلوي الروسي
والسوري ضد مواقع املعارضة ،والتوقف عن كسب األراضي أو
السعي لكسبها من األطراف األخرى املشاركة يف وقف إطالق
النار».
وتابع حجاب« :لكن الواقع هو قيام النظام وحلفائه خبرق اهلدنة
وشن عمليات لكسب أراض جديدة ،وحتقق هلم ذلك بالفعل،
مشريًا إىل «توثيق أكثر من  100خرق للهدنة يف مخسة أيام،
واستشهاد أكثر من  40شخصًا وجرح  ،92بينهم نساء وأطفال».
وأكد« :تعرض حنو  13فصي ًال من فصائل املعارضة لالعتداء على
رغم إعالنها الدخول يف اهلدنة خالل األيام األربعة املاضية».
عد فيه دي ميستورا جلولة جديدة
وأردف« :يف الوقت الذي ُي ّ
عد روسيا وإيران وامليليشيات
من املفاوضات بعد ستة أيام؛ ُت ّ
التابعة هلا جلولة جديدة من العنف ،حنن نراقب قيام حلفاء النظام
حبشد املزيد من القوات األجنبية ،ونرصد تدفق األسلحة الثقيلة
والقذائف والدبابات إىل خمتلف اجلبهات ،وسننشر معلومات خطرة
حول التشكيالت الطائفية من املرتزقة الذين يتم حشدهم من
أفغانستان وإيران والعراق ولبنان لشن عمليات عدائية واسعة
النطاق يف األيام القليلة املقبلة».
ويف موسكو ،قالت وزارة الدفاع الروسية يف بيان اخلميس،
إنها سجلت  14انتهاكًا لوقف إطالق النار يف سورية خالل األربع
والعشرين ساعة املاضية .وأضافت الوزارة أن االنتهاكات تتعلق
بقصف مناطق سكنية وقوات حكومية يف حمافظات دمشق والالذقية
ومحاة ودرعا.
ميدانيًا ،تواصلت املعارك بني قوات النظام وفصائل املعارضة
السورية يف ريف الالذقية الشمالي (غرب) ،واجتهت األنظار أمس
إىل األوضاع يف مدينة حلب (مشال) حيث يهدد تقدم الوحدات
الكردية يف منطقة حي الشيخ مقصود بقطع طريق الكاستيلو،
املنفذ األخري بني األحياء اليت تسيطر عليها املعارضة يف حلب
وبني خطوط اإلمداد خارجها .وإذا ما أغلق األكراد هذه الطريق،
فإن املعارضة قد تكون باتت حماصرة يف شكل كامل داخل األحياء
ويطوقها
الشرقية للمدينة بينما يسيطر النظام على أحيائها الغربية
ّ
على أطرافها اجلنوبية والشرقية والشمالية.

رائد فضاء سوري..

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حتول اىل مهاجر.
السوري حممد فارس الذي ّ
وقالت انه يف العام  ١٩٨٧رشح الطيار السوري حممد فارس للسفر

اىل االحتاد السوفياتي للتدرب يف مدينة النجوم خارج موسكو حيث
رواد الفضاء.
جيري تدريب ّ
وبعد انتهاء تدريباته ،محلته سفينة فضاء اىل احملطة الفضائية
السوفياتية مري حيث أمضى سبعة أيام و ٢٣ساعة و ٥دقائق.
وقال يومها شاهدت سوريا من الفضاء.
وعند عودته اىل األرض ثم اىل سوريا حاول اقناع السلطات
السورية بانشاء مؤسسة وطنية لعلوم الفضاء .ولكن اقرتاحه مل
يؤخذ به ،وعمل يف  ٢٠١١كمستشار عسكري.
أيد الثورة السورية من
وتابعت الصحيفة الربيطانية ان فارس ّ
أول نشأتها ،وهو اآلن يف اسطنبول ويرفض اهلجرة اىل أوروبا
أو الواليات املتحدة ،ويهتم بالالجئني السوريني وله عالقة مع
املعارضة املعتدلة.

منظمة يسارية تتبنى..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بعد فرارهما وحتصنهما يف أحد املباني القريبة من موقع احلادث.
وتشهد تركيا منذ أشهر حالة تأهب دائمة ،بعد سلسلة هجمات
أسفرت عن سقوط قتلى على أراضيها.
وقتل  29شخصا يوم  17شباط املاضي يف هجوم بسيارة
مفخخة استهدف آليات عسكرية وسط العاصمة أنقرة ،وتبناه
تنظيم «صقور احلرية يف كردستان» القريب من حزب العمال
الكردستاني احملظور يف البالد.
وعام  ،2015شهدت تركيا أربع هجمات بسيارات مفخخة يف أنقرة
وإسطنبول وجنوب شرق البالد وبالقرب من احلدود السورية،
نسبت كلها إىل تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأفاد بيان نشر على موقع مقرب من جبهة التحرير الشعبية الثورية
وهي مجاعة يسارية يف تركيا أن اجلماعة أعلنت امس مسؤوليتها
عن هجوم بأسلحة وقنبلة على حافلة للشرطة الرتكية يف اسطنبول
قتلت خالله متشددتان .وقال البيان «حتية لكما أيتها املقاتلتان
الشجاعتان من أجل احلرية
اىل ذلك ،قال اجليش الرتكي إن ثالثة جنود وعشرة من املسلحني
األكراد قتلوا يف اشتباكات يف جنوب شرق البالد هي األحدث منذ
جتدد القتال الذي سقط فيه مئات القتلى منذ انهيار وقف إلطالق
النار يف الصيف املاضي.
وقال اجليش يف بيان إن ثالثة جنود ومثانية من مقاتلي حزب
العمال الكردستاني قتلوا أثناء عمليات لقوات األمن يف منطقة
داركجيت يف إقليم ماردين.
وقتل اثنان آخران من مسلحي حزب العمال الكردستاني يف
منطقة سور يف ديار بكر أكرب مدن جنوب شرق البالد حيث أطلقت
الشرطة يوم األربعاء الغاز املسيل للدموع ومدافع مياه لتفريق
مئات املتظاهرين احتجاجا على العمليات األمنية.
وشهد جنوب شرق البالد الذي تقطنه أغلبية كردية أسوأ أعمال
عنف يف حنو  20عاما منذ انهيار وقف إلطالق النار يف متوز املاضي
مما أدى اىل تداعي عملية السالم اليت استمرت ثالث سنوات بني
أنقرة وحزب العمال الكردستاني.
وقتل املئات من املسلحني وأفراد قوات األمن واملدنيني يف
الصراع منذ ذلك احلني.
وبدأ حزب العمال الكردستاني الذي تعتربه تركيا والواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي مجاعة إرهابية متردا انفصاليا مسلحا قبل أكثر
من  30عاما .وقتل أكثر من  40ألف شخص يف الصراع منذ ذلك
احلني.

 %74من الروس يؤيدون بوتني رئيساً ملرة رابعة

أظهر استطالع أجرته مؤسسة «فتسيوم» احلكومية الروسية
ّ
لتولي فالدميري بوتني فرتة
الستطالعات الرأي ،ان التأييد الشعيب
رئاسية ثانية وصل اىل أعلى مستوى له يف أربعة أعوام .وأظهر
سيصوتون النتخاب بوتني لوالية
االستطالع ان  %74من الروس
ّ
تعد «مرتفعة بقوة» ،مقارنة مع سلسلة
رئاسية جديدة .وهي بذلك ّ
االستطالعات ذاتها عام  ،2012واليت قال  %40من الروس فقط
سيصوتون لبوتني.
إنهم
ّ
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جــمال

صور صادمـة ألقدام أهـم النجمات !

لطاملا اعتربنا جنمات هوليوود مثا ً
ومهمًا يف حياتنا
ال كبريًا
ّ
اجلمالية ،فنختار ما يلبسن ،ونضع مكياجًا من وحيهن!...
ّ
سباقات يف عامل اجلمال واملوضة.
وباختصار ،نعتربهن ّ
ما ستكشفه لك سيدتي يف هذا املوضوع ،وبالصور ،من
مجالية ال ميكن وصفها بالكالم ،إذ تشاهدين ـ بالصور
كارثة
ّ
أهم النجمات بشكل غري أنيق ،وغري نظيف ،وغري
أقدام
ـ
ّ
الئق بالسجادة احلمراء؛ فما هي املشكلة ـ برأيك ـ اليت متنع
النجمات من االهتمام بأقدامهن؟
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مـطبخ

أربعون الوالد احلنون املرحوم
مرسال سركيس بعيين

قداس وجناز االربعني للمرحومة

ديبه خمايل غصني

كوكيز األوريو

الكمية  6:شخص\أشخاص
وقت الطهو  60:دقيقة
شاركى بصورتك عن الوصفة
قدمي لضيوفك كل ما ّ
لذ وطاب من أطباق
احللويات الشهية ،من مطبخ سيدتي ،نقدم لك
كوكيز األوريو الرائع
املقادير :

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس

املرحومة ديبه مخائل غصني

يقام مساء السبت الواقع يف  5آذار عند أرملة املرحوم جوزيف نقوال غصني من
الساعة السادسة ،جناز األربعني عن روح قرية ابو صليبي دير االحمر وذلك يوم
الوالد الحنون ابن مجدليا البار
االحد يف  13آذار الساعة الخامسة
والنصف من بعد الظهر يف كنيسة مار
مرسال سركيس بعيني
شربل يف بانشبول.
يف كنيسة سيدة لبنان ـ هاريس
الداعون :شقيقها فهد غصني وزوجته ماري
بارك.
واوالدهما دانا زوجة انديه حايك وعائلتها،
40 Alice Street Harris Park
مايكل وابنته ايفيت ،دانيال وزوجته جوانا،
NSW
كلري زوجة ستيفن القطريب.
الداعون:
أقرباؤها :االب مطانيوس غصني خادم
ـ أرملته لور ديب بعيني
رعية مار شربل.
ـ أوالده :شربل وعائلته ،جوزاف
يوال ارملة املرحوم حنا غصني وعائلتها.
طوني غصني وعائلته.
وعائلته ،نتالي وكلري.
شبل غصني وعائلته.
ـ إخوته :أنطوان وعائلته ،جورج
ريمون غصني وعائلته.
وعائلته ،جوزاف وعائلته ،ميشال
جورج غصني وعائلته.
وعائلته ،وشربل بعيني.
ريتا زوجة جان بو حرب وعائلتها.
أبناء وبنات حميه :لودي بدوي
جورجيت ارملة املرحوم جربايل جاجي
وعائلتها ،وعقل ديب وعائلته.
وعائلتها.
وعموم عائالت بعيني وديب وغنّوم
وعموم عائالت غصني وحايك والقطريب
ودريبي ،وكافة أهالي مجدليا
يف الوطن واملهجر.
ورشدبني وحدشيت يف الوطن
لنفسها الراحة والرحمة ولكم من بعدها
واملهجر.
طول البقاء.
رحمه اهلل ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

مزيج كيك الشوكوالتة الداكن اجلاهز :علبة
(ترتك املكونات جافة دون إعداد)
البيض 2 :حبة
الزيت :تلت كوب
الزبدة 10 :مالعق كبرية (طرية ،للفروستنغ)
السكر البين :ثلثان الكوب (للفروستنغ)
الفانيليا :ملعقة صغرية (للفروستنغ)
كرمية :مغلف (للفروستنغ)
حليب 4 :مالعق كبرية (للفروستنغ)
دقيق :نصف كوب (للفروستنغ)
سكر البودرة 3 :اكواب (للفروستنغ)
الشوكوالتة :ثلثان الكوب (رقائق،
للفروستنغ)
طريقة التحضري
 .1لصنع الكوكيز :خيلط مزيج الكيك ويكور إىل
كرات صغرية .تسطح بلطف .ختبز على درجة 350
فهرنهايت ملدة  8-10دقائق .ولكن دون االكثار
من اخلبز! من األفضل أن تكون طرية بعض
الشيء .ترتك لتربد متاما.
 .2للفروستنغ :ختفق الكرمية يف وعاء كبري .تتم
إضافة السكر البين والفانيليا والدريم ويب وختفق
أيضًا .تتم إضافة احلليب والدقيق والسكر البودرة
واخللط حتى تصبح ناعمة( .إذا كنت حباجة إىل
إضافة القليل من احلليب لتخفيفه ال ترتددي يف
القيام بذلك .لكن يفضل أن يكون الفروستنغ
مسيك) .وتضاف رقائق الشوكوالته.
 .3خطوة اختيارية :يغطى بورق نايلون ويوضع يف
الثالجة ملدة  15دقيقة لتتمازج احملتويات بشكل
جيد.
 .4يغطى النصف السفلي من الكوكيز بالفروستنغ
ويوضع فوقها حبة كوكيز أخرى .يكرر حتى االنتهاء
من الكمية.

سباغييت الكوسا مع كرات اللحم

الكمية  5:شخص\أشخاص
وقت الطهو  20:دقيقة
املقادير :
حلم مفروم 500 :غرامًا (مفروم ناعم ،خليط
اللحم)
بقسماط :ربع كوب (خليط اللحم)
بهار مشكل :ملعقة كبرية (خليط اللحم)
ملح :ملعقة صغرية (خليط اللحم)
فلفل أسود :ربع ملعقة صغرية (خليط
اللحم)
أوريغانو :ملعقة صغرية (خليط اللحم)
زيت الزيتون :ملعقتان كبريتان (خليط
اللحم)
البصل 1 :حبة (كبري احلجم ،مفروم ناعم،
صلصة الطماطم)
فصان (مهروس ،صلصة الطماطم)
الثومّ :
الفلفل األخضر :قرن (مفروم ،صلصة
الطماطم)
معجون الطماطم :ملعقتان كبريتان (صلصة
الطماطم)
طماطم 2 :حبة (كبرية احلجم ،مقشرة ومفرومة
ناعمة ،صلصة الطماطم)
ملح :نصف ملعقة صغرية (صلصة
الطماطم)
فلفل أسود :ربع ملعقة صغرية (صلصة
الطماطم)
املاء :كوب (صلصة الطماطم)
زيت الزيتون :ملعقتان كبريتان (للكوسا)
الثوم :فص (مهروس ،للكوسا)
الكوسا 4 :حبات (كبرية احلجم)
البقدونس :ملعقتان كبريتان (مفروم،
للتقديم)
جبنة بارميزان 4 :مالعق كبرية (مبشورة ناعم،
للتقديم)
طريقة التحضري
 .1اللحم :يف طبق ضعي اللحم ،البقسماط،
البهار ،امللح ،الفلفل ،األورجيانو ،اخلطي
املكونات مع بعضها لتصبح معجون ناعم ثم
شكيلها إىل كرات .اتركيها جانبا.
 .2يف مقالة واسعة سخين الزيت ثم أضيفي
كرات اللحم وقلبيها على كافة اجلوانب لتصبح
ذهبية اللون ،اخرجيها.
 .3الصلصة :إىل نفس املقالة أضيفي البصل،
الثوم ،الفلفل وقليب عدة مرات ليذبل ثم
أضيفي املعجون ،الطماطم ،امللح ،الفلفل واملاء
دعيه يغلي .أعيدي كرات اللحم ،غطي املقالة
واتركيها لينضج اللحم ويتبقى صلصة كثيفة.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 .4الكوسا :ال تقشري الكوسا ،استعملي
أداة تقطيع الكوسا إىل خيوط رفيعة مثل
االسباغييت.
 .5يف مقالة واسعة سخين الزيت ثم أضيفي
الثوم وقليب لبضع ثواني لتتصاعد رائحته،
أضيفي الكوسا وقليب لبضع ثواني لتذبل
قليال.
 .6للتقديم :ضعي الكوسا يف طبق تقديم ثم
وزعي فوقها كرات اللحم مع الصلصة ،أضيفي
البقدونس واجلنب ثم قدميها مباشرة.
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Pell unaware of priest’s ‘alarm- Morrison says he won’t to anything Government reveals media law shake-up
‘crazy’ with housing investment taxes
ing’ abuse
Cardinal George Pell
can remember early
1970s pedophilia allegations against a Victorian priest being a great
scandal but says he was
unaware of Monsignor
John Day’s “alarming”
history.
Cardinal Pell said he
heard some gossip
about the Mildura parish
priest being accused of
some sort of pedophilia
activity and denying it.
“I must say in those
days if a priest denied
such activity I was very
strongly inclined to accept the denial,” Cardinal Pell told the child
abuse royal commission from Rome.
Cardinal Pell was an assistant priest in Swan
Hill when Monsignor
Day was accused in
1971 and 1972 of indecently assaulting children.
“It was a great scandal,”
he said.
It was something that
was discussed in the
Catholic community and
more widely around Mildura, particularly after
an August 1972 newspaper article.
But Cardinal Pell said
200km away in Swan
Hill, there was much
less gossip.
“I can’t remember any
lay person mentioning
it to me but they might
have,” he said.
The commission has
heard John Howden, a
teacher at Mildura’s St
Joseph’s College, was
confronted by a parent about Day at 1970
Christmas drinks.
“You’re a weak-kneed
bastard. Why haven’t
you done anything
about this criminal?” he
was told.
Mr Howden went to Ballarat Bishop Ronald
Mulkearns and with Mildura policeman Denis
Ryan wrote to the bish-

op in December 1971
saying: “Investigations
by both the undersigned
revealed widespread
moral misconduct over
a period of 13 years.”
Cardinal Pell agreed it
was an alarming conclusion and said it was
totally
unacceptable
that Monsignor Day had
got away with offending
over that period.
But Cardinal Pell said
he was totally unaware
of the details of Day’s
offending.
He had heard the gossip
about Day from fellow
priests but “very rarely
indulged” in discussions about the sexual
proclivities of other
priests.
“We were aware of the
problem. We talked
about it but it was not
gossiped about extensively.”
Day was not charged
and the commission
has heard Mr Ryan’s
attempts to investigate
him were stymied by the
church and other police
officers.
Former Victorian police
chief Reg Jackson was
the architect of a conspiracy to conceal Day’s
offending and put a stop
to Mr Ryan’s investigation, his successor Mick
Miller has told the commission.
Day resigned in January
1972 from Mildura after
police went to Bishop
Mulkearns with further
allegations.
He was assigned to the
Timboon parish a year
later and remained there
until his 1978 death.
Cardinal Pell said the
Timboon appointment
was quite unacceptable.
The church has child sex
abuse claims against
Day from 15 people, all
made after his death.
Originally published as
Pell unaware of priest’s
‘alarming’ abuse

Scott Morrison meets International Monetary Fund managing director Christine Lagarde during the G20 Finance Ministers and Central Bankers meeting
in Shanghai on the weekend.Source:Supplied

SCOTT Morrison moved
to calm government backbench unrest by labelling
himself a “keen defender”
of negative gearing.
The Treasurer confirmed
changes to negative gearing remained on the government’s table of tax options.
But he had a mollifying
message for backbenchers warning him and Prime
Minister Malcolm Turnbull
against touching the existing system.
Mr Morrison said he would
not do anything crazy with
the investor tax concessions and was “being very
careful”.
And he also had a message for anyone pressing for a stimulus Budget
to combat relatively high
unemployment, stunted
wage growth, and dropping investment.
Mr Morrison was speaking
on his return from Shanghai and G20 talks, which
included the world’s biggest economies.
He touched down to reports of backbench rejection of tampering with
housing investment tax
concessions.
This followed Labor proposals, which the Opposition said could raise $32
billion in tax concession
savings over a decade,
and the government’s
dumping of the prospect
of a rise in the GST.
Mr Morrison told Macquarie Radio he was “a keen
defender of those who engage in negative gearing”
and was “being very careful”.
Scott Morrison says he is
‘being very careful’ before
making any changes to

housing investment tax
benefits.
And he was clear about
what he would not do. He
said the Opposition plans
would cause havoc in the
property market and hurt
the value of most people’s
major asset, the family
home.
“Labor want to increase
capital gains tax by 50 per
cent, not just on residential property, right across
the board,” Mr Morrison
said.
“In this environment when
things are so tight, the
idea of putting a bigger tax
on investment … I mean,
that’s mad.
“They are also saying they
are only going to apply it
to new property. The minute you go and buy a new
property, you put the key
in the door and you turn
it, it turns into an old property.
“And one in three investors won’t be able to buy
that property.”
Mr Morrison said Australia,
Germany and partners in
Shanghai argued against
calls for stimulus budgets
within the G20.
“There were some who
were turning up there and
saying, ‘Oh, we’ve got to
spend a whole lot more
money again’,” he said.
“And ourselves and the
Germans and a few others
went, ‘No, we’ve just got to
continue to run our economy sensibly’.
Scott Morrison meets International Monetary Fund
managing director Christine Lagarde during the
G20 Finance Ministers and
Central Bankers meeting
in Shanghai on the weekend.

Two of the nation’s biggest broadcasters are at
odds over what effect an
overhaul of ownership
laws will have on the media landscape.
The government on Tuesday unveiled a package
of changes that scraps
regulation in place since
the 1990s and devised
before introduction of the
internet and pay television.
«They are a relic of a past
economy, a past media
economy, they have been
out of date for years,»
prime Minister Malcolm
Turnbull told parliament
of the existing laws.
The changes are expected
to unleash a raft of mergers and acquisitions as
metropolitan broadcasters eye off their regional
affiliates.
That>s because the socalled reach rule, which
prohibits a proprietor
from controlling commercial television licences
which collectively reach
more than 75 per cent
of the population, will be
scrapped.
So too will be the two-outof-three rule, which prevents a proprietor from
controlling more than two
of the three radio, television and newspapers in
the one commercial radio
licence area.
Ten Network chief executive Paul Anderson hailed
the package as an important first step in dismantling archaic rules which
were making Australian
media companies uncompetitive.
But Seven West Media
boss Tim Worner was

disappointed the government had not «walked the
talk» on innovation and
the future.
«Media ownership changes might be great for the
deal junkies out there but
they are not going to ensure a strong future for
Australian film and television production,» he
said.
«You won>t see one more
minute of local content as
a result of these changes,
in fact you will probably
see a lot less, especially
in regional Australia.»
In a bid to appease Nationals MPs, the government will introduce a new
points system for local
content that will apply six
months after what it calls
a «trigger event».
Instead of meeting 720
points over six weeks, regional broadcasters will
have to meet 900 points.
But there will also be an
incentive for local news
to be filmed in a local
area.
The anti-siphoning regime, which limits a list of
important sporting events
to free-to-air broadcasters, remains in place.
Labor has previously indicated it will support
abolishing the 75 per
cent reach rule but has
yet to adopt a position on
abolishing the two-outof-three rule.
«We accept and understand that the digital
world has changed our
media landscape but
maintaining the diversity
of our media is important,» communications
spokesman Jason Clare
said.
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John Howard talks about a double dissolution, terrorism, Labor Government Nabs
GST, Senate voting and industrial relation reform
The Global Nephrology

Congress

Prime Minister Malcolm Turnbull with Treasurer Scott Morrison. Picture: AAP

John Howard giving his thoughts on political issues facing the Turnbull government.

FORMER prime minister
John Howard has shared
his views on a potential
double dissolution under
the Turnbull government,
and why he’s “disappointed” about other reform
Australia needs.
In an interview with the
ABC’s 730 program, Mr
Howard told Leigh Sales
that while a double dissolution was possible, it
would be a good idea if
only one voice spoke for
the government on when
the next federal election
would be held.
“There seems to be a lot
of different voices speaking on this subject. I think
it would be a good idea if
only one voice spoke for
the Government on the
subject of when the election is going to be held but
that obviously is a matter
for the PM,” he said.
“A double dissolution is
clearly a possibility but
even with the changes in
the Senate voting
system, double dissolutions are more likely to
produce minor parties
than normal Senate elections and that is something that people should
keep in mind.”
Mr Howard, who celebrates 20 years since his
election in 1996 at a dinner in parliament house on
Wednesday, said the principal beneficiary of Senate voting reforms would
probably be the Greens.
“That is why the Australian
Greens are so strongly in
favour,” he said.

to do with the proceeds of
it,” he said.
“That doesn’t mean that
room can’t be found for
further expenditure cuts
to reduce the overall tax
burden.
“But there is a separate
case in its own right for
having a different mix of
taxation where you rely
less on direct personal
tax and company tax and
more on indirect tax.”
When asked whether Mr
Turnbull needed to win an
election in his own right
before he can introduce
major economic reforms,
he said people were more
interested in what a Government is going to do.
In arguing for future taxation reform, Mr Howard
also mentioned Australia
needs industrial relations
reform.
“Now what Malcolm Turnbull decides to do at the
next election is a matter
for him but we must not
lose sight of the need for
going back to taxation reform and, of course, you
mentioned it briefly, at
some point this country
has to return to industrial
relations reform,” he said.
“The problem with the
Australian economy at the
moment is that it’s very
sluggish on the supply
side.
“We need more activity in
areas of competition, we
need to revisit industrial
relations reform.”
Mr Howard, who first introduced the controversial ‘WorkChoices’ policy

When asked if he could
see a difference in the current Turnbull and former
Abbott government’s economics policies, he said
there was a “broad continuity”.
“I don’t want to get into
the debate between Turnbull and Abbott. I’m not in
the parliamentary party,”
he said.
“My view is that Tony Abbott had my strong support while he was there
and now Malcolm Turnbull’s there he will have
my strong support. My
operating principle is to
keep the Labor Party in
opposition. I remind all
Liberal supporters of the
validity of that operating
principle.”
John Howard giving his
thoughts on political issues facing the Turnbull
government.
On the GST, Mr Howard
said there was room for it
to be altered, saying there
was a case for broadening
its base.
The Howard government
first introduced the tax in
Australia, which came into
force on July 1, 2000.
“The timing of that is a
matter for the current Government. I’m not going to
start dictating to Malcolm
Turnbull what his tactics
should be, but clearly
there is a case for either
broadening the base of
the GST or increasing the
rate in a revenue neutral
way in return for income
tax cuts and all the other
things you might be able

back in 2005, said his disappointment was “mild”,
given no major reform
had been attempted.
“It’s something that we
have to return to,” he
said.
“It is an issue that in so
many different ways is
tied up with freeing up
our economy, loosening
the supply side of the
economy and injecting
a bit more life and activity into the way in which
business is conducted.”
He also said that the threat
of terrorism remains the
biggest single change in
Australian society in the
20 years since he was
elected.
“Some people even said
it was the end of history
but all that was to change
very dramatically on 11
September 2001. So that’s
the biggest single change
without any doubt. There
are others but that stands
above everything else,”
he said.
Mr Howard said that did
not mean Australians
were less safe, because
of preventive measures
including improvements
in intelligence.
“You’ve always got to
look at what might have
happened if we hadn’t
taken preventive measures and I think we are
going to live with the
threat of terrorism for
decades into the future,
just as we lived with the
Cold War and the threat
of nuclear annihilation,”
he said.

More than 4,000 delegates will converge on
Victoria when the Melbourne Convention and
Exhibition Centre hosts
the 2019 World Congress
of Nephrology.
Minister for Tourism and
Major Events John Eren
announced the Andrews
Labor Government had
secured the international
conference, to take place
at the Melbourne Convention and Exhibition Centre.
The Congress will put
Melbourne on a global
stage before the eyes of
the medical world, and
contribute $23 million to
Victoria’s economy.
Nephrology is a branch of
medical science that deals
with the study of the kidneys – and the associated
diseases. The world’s
leading medical minds will
be in Melbourne to share
their research and evaluate emerging technologies across the globe.
The City of Melbourne
and Kidney Health Australia will deliver an active kidney health public
screening and awareness
campaign during the congress, giving all Victorians a chance to achieve
greater health outcomes.
Victoria has something for
everyone, and the World
Congress of Nephrology
is an opportunity for delegates to experience for
themselves the best of
everything we offer.
Business events boast
the greatest yield of all

tourism sectors, as delegates routinely spend
up to six times as much
as holiday makers, so we
know events like these
are important.
Business events contribute nearly $10 billion to
the Victorian economy
each year. That’s why the
Labor Government is getting on with the job of delivering the Second Stage
of the Melbourne Convention and Exhibition Centre, ensuring even more
high yielding business
visitors can come to our
state.
The project will add thousands of square metres
of new exhibition space
and attract an additional
74,000 international visitors annually. They’ll be
here keeping our bars,
restaurants and hotels
full, and our economy
strong.
Quotes attributable to
Minister for Tourism and
Major Events John Eren
“Melbourne is always high
on the list of locations
for the big conferences
worldwide, because we
do them so well.”
“This doesn’t just put us
on the world stage, it contributes to our economy
too. Conference delegates
spend up to six times as
much as holidaymakers,
so these events are extremely important.”
Quotes attributable to
Melbourne Convention
Bureau Chief Executive
Karen Bolinger
“Unique to our bid process is the collaboration
and unified approach
between the Bureau, the
Victorian Government,
associations and industry
partners.”
“As a result of this collaboration we were able
to deliver a bid proposition which aligned to the
International Society of
Nephrology’s global objectives.

Page 37

Saturday 5 March 2016

2016  آذار5 السبت

37 صفحة

NEWS
confirmed the former
Bishop has not been excused from further attendance with a date for his
return to be confirmed.
However his testimony
must be restricted to 90
minutes based on medical advice which states
he can speak for a limited
time before requiring several days to recover.
The Royal Commission
will ask Mulkearns to testify on how much Cardinal
Pell knew about the sexual offences of Ridsdale in
Victoria in the 1970s.
It follows an explosive day
of testimony in which the
74-year-old Cardinal accused Mulkearns of lying
to his advisers.
“The expectation is that
he will continue to give
evidence,” a Royal Commission spokesman told
News Corp Australia
ahead of the third night of
Cardinal Pell’s testimony
in Rome’s Hotel Quirinale.
Former Bishop Mulkearns,
86, who has terminal cancer and testified just days
ago via videolink from his
nursing home, has apologised over his handling
of Ridsdale, but Senior
Counsel were unable to
complete his examination
which was interrupted after 90 minutes due to ill
health.
“I’m terribly sorry that I
didn’t do things differently in that time,” Mulkearns
said about the years in
which Ridsdale abused
153 children under his
watch.
He said he retired from the
role in 1997 because he
did not feel he was “handling himself well”.
The return of Mulkearns
to the evidence stand
could change things for
the Vatican treasurer, who
last night threw his former
leader “under the bus”,
according to sex abuse
survivor David Ridsdale.
Victims’ advocates have
said his testimony could
be a “game changer” but
fear his poor health means

he could take his knowledge “to the grave”.
On day 160 of the hearing, Cardinal Pell said he
knew nothing about Ridsdale’s offending in the
community at the time he
was acting as a consultant to Mulkearns. He said
he was deceived and possibly lied to by the Bishop
who had known of his offending due to complaints
from those within the
community.
Whether or not Cardinal
Pell knew about it during
an intimate meeting to
discuss Ridsdale’s movement is a key subject of
interest for the inquiry.
Cardinal Pell said he could
not recall what was discussed but knew for a fact
it did not involve “paedophilia”.
He also told Commissioners there was no way of
knowing what was in the
minds of those present,
and “all of us have to respect the evidence.”
PELL AGREES TO ONEHOUR INTERVIEW
Cardinal Pell has agreed
to a one-hour exclusive
interview with News Corp
Australia columnist Andrew Bolt to be aired on
Sky Newson Thursday
morning after the Royal
Commission hearing concludes.
The venue for the interview is unknown but it
will air on the Macquarie
Radio Network, including
2GB and 3AW, The Australian reports.
Bolt, who has previously
defended the Cardinal,
told Sky News that the
second day of the hearing was “disastrous” for
Vatican number three, referring to Pell’s testimony
that Ridsdale’s offending
was a “sad story” that
wasn’t of “much interest”
to him at the time.
“Those words about the
Ridsdale case … I just
think those will be hung
around his neck for the
rest of his career,” he told
Sky News.

‘I FELT LIKE I WAS THE
ONE TO BLAME’
On Tuesday, sexual abuse
survivors accused the
Cardinal of “still lying”
and “handballing” the
blame to Mulkearns.
“I got a call this morning
from St Kilda footy club
about Pell for his handballing skills,” joked Dominic Ridsdale, who along
with David, is a nephew of
Gerald Ridsdale and survived years of abuse from
his uncle.
He said watching the Cardinal testify from the front
rows of the Verdi room
was a daunting experience but he was getting
stronger every day.
Despite coming out as a
survivor of abuse himself
in 1998, he said it was
heartbreaking to hear his
family name mentioned in
the hearing.
“Still when they mentioned Paul (Levey’s)
name last night I felt like
I was the one to blame,”
he said of Cardinal Pell’s
testimony about the then
14-year-old was sleeping in the presbytery with
Ridsdale.
“In the early days it was
really tough. I felt like I
was to blame because he
hurt so many people and
he was my uncle.”
‘EVERY RIBBON IS THE
FACE OF A CHILD’
Earlier, the group of survivors walked to Domus
Australia to tie colourful
ribbons to the window
bars of the Australian
church-owned hotel and
restaurant building, largely catering to Catholic pilgrims.
“We are pilgrims of sorts,
well at least we are in town
from Australia,” Andrew
Collins said, adding the
building recent renovations was a Pell legacy.
The group unfurled a banner of the Loud Fences
campaign, dedicated to
victims and survivors of
child abuse.
“This is for all victims
and survivors of child sex

abuse not just those from
the church,” David Ridsdale. “Every ribbon is a
face of the child.”
The group jokingly
sang part chorus of Tim
Minchin’s Come Home
(Cardinal Pell) song on
the steps of the property.
Ridsdale said with all that
the group has heard in
the past couple of days
and experienced over the
years, they had to have
a laugh every now and
then.
PELL IN ITALIAN MEDIA
SPOTLIGHT
The Italian press have
given the Pell hearings
blanket coverage today,
with many of the national
newspapers running full
or double page spreads.
Some of the newspapers
linked the story to the
overnight best picture
Oscar awarded to Spotlight, the crusading Boston Globe expose about
clergy child sex assaults
in their city.
Il Messaggero highlighted
Cardinal Pell’s nervousness in the witness box,
scratching his head and
mouth, and raised the fact
that when Pope Francis
came back from Mexico
last month he said any
clergy covering up paedophilia would be forced to
resign.
It noted however that
under Italian laws, Archbishops did not need to
respond to anything to do
with paedophilia.
La Repubblica also gave
solid coverage of the past
two days of hearings,
Corre della Sera highlighted the likely enforced
retirement of Pell come
June when he turns 75,
while La Stampa dedicated a full page to the abuse
case.
The Catholic newspaper
Avvenire took a very different angle and is the
only Italian newspaper to
highlight the issue of a
police inquiry into allegations of abuse made directly at Cardinal Pell.

Labor senator Joe Bullock quits
politics

Labor senator Joe Bullock

Labor senator Joe Bullock
has announced his retirement from federal politics
two years after entering
the Senate, in part due to
his party’s strong support
of same-sex marriage.
Senator Bullock is the
fourth WA federal Labor
politician to quit ahead of
this year’s federal election, with Gary Gray, Alannah MacTiernan and
Melissa Parke.
He opposes same-sex
marriage and told the
Senate on Tuesday his
“troubles started” when
the Labor Party voted to
remove a conscience vote
and force a yes vote on
the policy in the future.
“How can I in good conscience recommend to
people that they vote for a
party which is determined
to deny its party members
a conscience vote on homosexual marriage?” he
asked in the Senate on
Tuesday.
“The simple answer is I
can’t.”
He’s expected to stay in
the Senate to round out
the next sitting week on
March 17, saying his staff
were not aware of his resignation until this week.
The senator toyed with
the idea of becoming an
independent but said he
would only have done so
if Labor expelled him or
he had attracted enough
personal votes to win his
seat without the party’s
endorsement.
Opposition Leader Bill
Shorten thanked Senator
Bullock for his service in
parliament and for Australian workers, but admitted
the pair did not agree on a
number of issues, including same-sex marriage.
“A man of deeply held

faith and convictions,
Joe has always held his
views,” he said in a statement on Tuesday.
“I respect the decision
he’s made to step down
tonight, knowing it’s
come after a long period
of consideration.
Opposition Senate leader
Penny Wong echoed her
boss, also admitting she
and Senator Bullock disagreed on “many things”.
“Notwithstanding these
disagreements, I respect
the consistency of Joe’s
convictions,” she said in
a statement.
“Joe has spent his life
fighting for the things all
Labor people know are
worth fighting for - fair
wages and conditions at
work.”
Nationals Senator Matt
Canavan, who was elected
at the same time as Senator Bullock, hailed him
a fine man and a “great
mate”.
“I didn’t need him tonight
to so selflessly sacrifice
his job for his principles
to prove to me that he’s a
fine man, I know that he’s
a fine man,” Senator Canavan told parliament on
Tuesday evening.
Mr Bullock was elected
in 2013 following a factional powerplay, when
Labor in Western Australia shunted outgoing
Senator Louise Pratt for
the union heavyweight
for top spot on the party’s
Senate ticket.
Many blamed Senator
Bullock, a social conservative, for Labor’s dismal
performance in the West
Australian Senate re-run.
WA Labor MP Stephen
Dawson later tweeted that
Ms Pratt, who is openly
gay and has a transgender partner, would nominate for the vacancy left
by Senator Bullock.
“Great news that Louise Pratt has agreed to
nominate for the upcoming Senate vacancy from
WA,” he said on Twitter.
Originally published as
Labor senator Joe Bullock quits politics
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Royal Commission expected to recall Bishop Mulkearns as Cardinal Pell
begins day three of testimony in Rome

Retired Bishop Ronald Mulkearns. Picture: Mike DugdaleSource:News
Cardinal George Pell giving evidence via video link to the Royal Commission from Rome.Source:Supplied Corp Australia

CARDINAL George Pell is
facing another day of testimony, giving evidence
via videolink from Rome
on day three of the royal
commission.
Pell will be questioned
once again by Gail Furness, senior counsel assisting the inquiry into
Institutional Responses
to Child Sexual Abuse.
Follow our live coverage
below for all the updates.
9.14am AEDT: The hearing is following a current
pattern of Pell agreeing
with Furness about the
behaviour of Father Searson. The defensiveness
we saw in parts of day
two are not present at
this sage.
9.10am AEDT: Pell agrees
that Father Searson was
unsuitable to be a parish
priest and there should
have been an official inquiry into his behaviour.
In relation to an incident
in which Searson spoke
to a young girl and told
her to look at herself in
the shower and then tickled her Pell said, “That is
terrible”.
9.06am AEDT: Pell’s view
on Father Searson.
“He was a disconcerting
man. In fact, at his worst
moments he could be
described as one of the
most unpleasant priests
that I’ve met, although
he didn’t show that side
of his personality to me
very often. But I quickly
learned that he was a dif-

ficult customer.”
9.01am AEDT: Laughter
can be heard when the
hearing is told that one
of suggestions on how to
deal with Father Searson
was to send him to the
armed forces.
8.57am AEDT: Pell said
he thinks it unnacpetable
that Archbishop Little did
not act accordingly in
relation to sexual abuse
in the church in 1982.
Furness refers to the behaviour of Father Peter
Searson in Sunbury who
the hearing heard previously had shown bizarre
attitudes and behaviours,
even threatening young
boys with a hand gun.
“I think the style of the
content are absolutely
unsatisfactory and it’s
that style of letter that
helps explain my differences with him (Little)
and lack of enthusiasm
for the way he ran the
archdiocese,” Pell said.
8.47am AEDT: Furness
questions Pell on what he
did as auxiliary bishop in
the archdiocese of Melbourne in relation to his
responsibilities to find
out whether or not he had
any offending priests in
his patch. She refers to
a document which states
that priests be advised to
act prudently, to be careful about kids in the presbytery and to not being
alone with kids.
Pell said he supported a
special issues commit-

tee in Melbourne but he
did not make any specific
inquiries about any particular people.
8.43am AEDT: Furness
is questioning Pell once
again on his role as auxiliary bishop in the Melbourne archdiocese and
what research he did on
the region when he took
up the position and if he
asked the vicar-general
at the time, or the former
vicar-general for any files
in relation to what was
happening in the region.
“No, I did not feel any
need to request access
to files,” Pell said.
8.39am AEDT: Connection with Pell was regained. Furness is continuing to question Pell
about Archbishop Little.
8.37am AEDT: Connection with Pell has been
lost.
8.35am AEDT: Pell has
said he is critical of Archbishop Little, now deceased, who he says kept
information from him
and who made what Pell
describes as the wrong
decisions. Former Melbourne Archbishop Frank
Little “shut his eyes” to
child sex abuse allegations against a priest, the
royal commission has
previously heard. Former
Melbourne Priest Philip
O’Donnel previously told
the inquiry that he was
aware of Little ignoring
complaints of abuse and
of moving priests be-

tween parishes after they
were accused.
8.29am AEDT: Furness
is putting to Pell that it
depended how accessible or approachable
the auxiliary bishop is
as to whether those in
the Catholic Education
Office approached the
vicar-general or the auxiliary bishop.
“So were you particularly open to dealing
with those complaints or
not?” Furness asked.
“I was certainly open to
dealing with those complaints as with any other
complaint,” Pell replied.
8.25am AEDT: Pell is attempting to once again
explain the role of responsibility in the church
and canon law.
8.21am AEDT: Furness
has now moved to questioning Pell about his
time as auxiliary bishop
in Melbourne in 1987
and his involvement in
the movements of priests
to other parishes.
8.17am AEDT: Pell has
said he regrets not doing
more in the case of paedophile Dowlan who was
moved to another school
even after complaints
of his sexual abuse
where known. He says
he thought the brothers
were dealing with it properly.
“I regret that I didn’t do
more at that stage,” Pell
said.
8.12am AEDT: Furness,

with interjections from
Commissioner
Peter
McClellan, is questioning Pell over complaints
about Brother Edward
Dowlan who was jailed in
1996 after being convicted of abusing 11 boys at
four different Christian
Brothers schools.
8.05am AEDT: Furness
has picked up from yesterday asking Pell about
the consultors meetings
in which paedophile,
Gerald Ridsdale was discussed and what exactly
Pell knew or didn’t know
of Ridsdale’s sexual
abuse.
8.03am AEDT: Day three
of the hearing is now underway and Gail Furness
as once again started her
questioning of Pell.
7.59am AEDT: From our
reporter Victoria Craw in
Rome.
Outside the hearing, the
spokesman for the survivor group David Ridsdale
said the group had no response from the Vatican
in terms of their request
for an audience with the
Pope.
“He can’t say that he
doesn’t know our story
anymore,” he said.
“They’ve always made
out that it’s an Irish problem or an American problem, just trying to compartmentalise it. I don’t
think any of them can say
that they don’t know our
story or how it’s a worldwide pro

7.43am AEDT: A view of
the Hotel Quirinale.
7.40am AEDT: Fromour
reporter Victoria Craw in
Rome.
Former Ballarat Bishop
Ronald Mulkearns will
return to give evidence
to the Royal Commission
about notorious paedophile Gerald Ridsdale,
as News Corp Australia
columnist Andrew Bolt
secured an exclusive
interview with Cardinal
George Pell.
The Royal Commission
confirmed the former
Bishop has not been excused from further attendance with a date for his
return to be confirmed.
However his testimony
must be restricted to 90
minutes based on medical advice which states
he can speak for a limited time before requiring
several days to recover.
It comes as the confirmation confirms the questioning of Cardinal Pell
will stretch to a fourth
day, with the possibility
of extended hours.
There are still several parties with a right to cross
examine Mr Pell, including legal teams for David
Ridsdale and survivors
known under the pseudonyms BWF and BTO.
Earlier, the Cardinal
swept into the Hotel Quirinale with a heavy security presence with no
comment to waiting reporters other than ‘good
evening’
7.35am AEDT: Cardinal
Pell has arrived at the
Quirinale hotel in Rome
for day three of his evidence.
EVIDENCE THAT COULD
BRING DOWN PELL
Former Ballarat Bishop
Ronald Mulkearns will
return to give evidence
to the Royal Commission
about paedophile Gerald
Ridsdale, as News Corp
Australia columnist Andrew Bolt secured an
exclusive interview with
Cardinal George Pell.
The Royal Commission
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Jeweler: Shen Yun
Shows Truth, Speaks to Soul
Jewelry business owners
Yunee and Tony Boujida

EPOCH TIMES

R

ALEIGH,
N.C.—When
jewelry business owner
Yunee Boujida saw Shen
Yun Performing Arts on Sunday
afternoon, Jan. 24, it touched her
to the core of her being.
“It made me cry … The tenor
makes me cry involuntarily,” said
Ms. Boujida. “The tears are coming 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.”
This spiritual response that
Mrs. Boujida and many other
theatergoers experience after
watching Shen Yun could be explained by the fact that China’s
ancient civilization was deeply
spiritual.
But the 5,000-year-old traditional Chinese culture under the
communist rule was driven to the
brink of extinction. Shen Yun’s
artists have made it their mission 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.

This 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 applied no matter one’s religious or
cultural background. “God wanted us to do nothing but good because in the end, there’s another
life, I believe.”

Peace, Tranquility,
and Certainty
Two songs left a deep impression on Mrs. Boujida: “Mission”

“So inspiring. I think I may

sang by soprano Tianling Song
and “Life is Fleeting” by tenor
Tian Ge.
“You feel more like tranquility, 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.
“There’s dark side, bright side,
so live positive. Live positive no
matter what. Just be positive,” she
said.

‘This life is just a bus stop’
The last scene of the performance called “Hope for the Future” had a strong effect on Mrs.
Boujida.
According to the program
book, “this story revisits an an-

“Demonstrating the highest
realm in arts, Shen Yun inspires the

have found some ideas for the
next Avatar movie.”

performing arts world.”

— Robert Stromberg, Academy Award–
winning production designer

— Chi Cao, lead actor in Mao’s Last Dancer &
principal dancer with Birmingham Royal Ballet

cient belief—the idea that we all
came from the heavens and that,
by becoming good, we can one
day find 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, different from his impression from the limited exposure
gleaned from the news.
Like Mrs. Boujida, he connected with the spirituality through
his personal beliefs.
Mr. Boujida said that the performance conveyed that living
in this world is only a transition:
“This life is just a bus stop … ultimately there is another world
waiting for the next life.”

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

Experience a Divine Culture

ShenYun.com
Presenter: Falun Dafa Association of Australia Inc

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

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

Pirrama Road, Pyrmont NSW

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

PERTH 30 Jan-6 Feb

ADELAIDE 9 Feb

MELBOURNE 20-24 Feb

BRISBANE 26-28 Feb

TOOWOOMBA 2 March

GOLD COAST 4-5 Mar

The Regal Theatre
ticketek.com.au 1300 795 012

Festival Theatre
bass.net.au 13 12 46

State Theatre 1300 182 183
Ticketmaster.com.au
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qpac.com.au 136 246

Empire Theatre 1300 655 299
empiretheatre.com.au

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
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Tel: 02 87648186
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بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
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