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تهـنئة

أسرة «اهلريالد» تهنئ الربوفيسورة فاديا غصني
يتقدم الزميل أنطونيوس
بو رزق وأسرة جريدة
«اهلريالد» بأحر التهاني
وأصدقها من مسؤولة
املؤسسة املارونية لالنتشار
يف اسرتاليا ،رئيسة املؤسسة
االسرتالية اللبنانية ALF

الربوفيسورة فاديا أبو داغر غصني
على فوزها جبائزة «امرأة العام» يف نيو ساوث ويلز لعام
 2016يف مبنى الربملان يف سيدني حبضور رئيس الوالية
مايك بريد وحشد من الشخصيات ،كما نتقدم بالتهنئة من
زوجها السيد جورج غصني الذي كان وما زال السند والداعم
هلا يف كل أعماهلا ونشاطاتها.
بأمثالك يا بروفيسورة فاديا أبو داغر غصني يشمخ لبنان
واجلالية تكرب  ..فإىل مزيد من العطاءات واالجنازات.

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

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

www.southwestbuilders.com.au
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استشهاد جندي ومقتل  5إرهابيني وقهوجي :لن نسمح لالرهاب بنسف بيتنا الداخلي

احلريري :انتخاب رئيس اجلمهورية يف نيسان وأزمة النفايات وصلت إىل النهايات
سعد
الرئيس
رجح
احلريري أن يشهد شهر
نيسان «انتخاب رئيس
اجلمهورية» ،وأكد أن
«أزمة النفايات شارفت
على نهايتها».
وقال احلريري لـ «أل
بي سي آي»« :انتخاب
رئيس اجلمهورية هو
لبنان
عودة
مفتاح
إىل احلضن العربي»،
«احلريري:
وأضاف:
بامكاننا الوصول اىل
 81نائبًا بسهولة وقد
نصل اىل نصاب اجللسة
القانوني قريبًا» ،مؤكدًا
التزامه برتشيح النائب

(التفاصيل الكاملة على
الصفحتني  6و.)34

استشهاد جندي ومقتل 5
إرهابيني

العماد قهوجي خالل ترؤسه اجتماعا لبعض القادة والضباط

سليمان فرجنية.
وتوجه إىل األمني العام

لـ «حزب اهلل» السيد
حسن نصر اهلل بالقول:

«داعش» يفقد «ذاكرته»  ...وأمساء املتطوعني يف صفوفه
يف مؤشر جديد إىل
تضعضع «القبضة احلديد»
«داعش»،
لتنظيم
ُكشفت أمس االول لوائح
بأمساء آالف العناصر من
املتطوعني يف صفوفه

والذين وصلوا من عشرات
الدول األجنبية للقتال يف
سورية والعراق.
ُ
بال
اللوائح
وتعترب
ألجهزة
«كنزًا»
شك
االستخبارات ،إذ إنها

ال تتضمن فقط اسم
املتطوع وكنيته ،بل أيضًا
عنوانه يف الدولة اليت جاء
منها ،وطريقة تهريبه إىل
سورية ،وأمساء األشخاص

التتمة صفحة 31

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

«احلريري إىل السيد
نصر اهلل :أنا عدت إىل
أن
فأمتنى
لبنان...
تعود أيضًا إىل لبنان».

على صعيد آخر استشهد
جندي وقتل  5إرهابيني
وعشرات اجلرحى يف
عملية نوعية للجيش
اللبناني يف جرود بعلبك.
فقد صدر عن مديرية
التوجيه يف قيادة اجليش
«يف
اآلتي:
البيان
عملية نوعية وخاطفة
خلف خطوط اجملموعات
اإلرهابية يف منطقة جرود
رأس بعلبك ،نفذت وحدة

التتمة صفحة 31

الصدر مينح العبادي «فرصة مشروطة»

الديين
الزعيم
منح
رئيس
الصدر
مقتدى
احلكومة العراقية حيدر
ً
«فرصة لتنفيذ
العبادي
وخفف
اإلصالحات»،
الضغط الذي ُيشكله تظاهر
أنصاره عند أبواب املنطقة
اخلضراء وأمرهم بالعودة
إىل ساحة التحرير.

وحاول العبادي ختفيف
الضغط املسلط عليه من
الصدر واملتظاهرين فأشاد
بسلميتهم ،وأكد تأييده
مطالبهم .وقال يف كلمة
متلفزة« ،جندد موقفنا
الثابت لضمان حق التظاهر
السلمي وفق السياقات

التتمة صفحة 31

اجليش السوري وحلفاؤه يستعيدون
ست قرى قرب خناصر
اجليش السوري
السيطرة على 11
ريف حلب اجلنوبي
خالل الساعات
واالربعني

استعاد
وحلفاؤه
قرية يف
الشرقي
الثمانية
املاضية.
فقد افيد يف حلب بأن
اجليش السوري وحلفاءه

استعادوا السيطرة على
واحلياة
األعلى
قرى
الصغرية واحلياة الكبرية
مشال شرق خناصر ،إضافة
إىل قرى خنيصر وزبد
وطوبة .وأضاف أن طريق
خناصر حلب أثريا باتت

التتمة صفحة 31

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 :
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عامل نفسي وتنجيم هندي
عامل التنجيم واملعاجل الروحاني األقوى

نرحب بكل األديان

كل هذه املسائل يف خدمتكم:
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:

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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لبنانيات

فتوش استغرب التشكيك بإجراء االنتخابات البلدية:

حنن مع تنفيذ الطائف ورئاسة جملس الشيوخ للكاثوليك
أكد النائب السابق نقوال فتوش
أنه سيطالب بـ «تنفيذ كامل اتفاق
الطائف واعطاء رئاسة جملس
الشيوخ اىل كاثوليكي».
وقال خالل حوار صحايف يف منزله
بزحلة« :طائفة الروم الكاثوليك
ليست من الطوائف االساسية
فقط بل هي الطائفة البانية للبنان
املؤسسات .حنن لسنا بطائفيني
وال من املطالبني مبنطق احلصص،
ولكن عندما تكون االمور السائدة
يف لبنان منطق احلصص علينا ان
نقف سدا منيعا يف وجه املعتدين
على حقوقنا املكرسة يف الدستور.
ان القول بأن النواب ميثلون
الطوائف فهو خمالف للدستور
الن النائب ميثل االمة ال الطائفة،
وجيب ان تكون املطالبة حبقوق
الطائفة مبحبة وباالستناد اىل
الدستور والقانون».
أضاف« :لقد دارت مناقشات حول
تطبيق احكام الدستور وتفعيل
نصوصه ومؤسساته ،وقلت ان
رئاسة جملس الشيوخ يف لبنان من
حق الطائفة الكاثوليكية ،فانتفض
البعض وقال االخوة الدروز هم
املرشحون هلذا االمر فقلت ال
جيوز ثالث مؤسسات اسالمية
ومؤسسة واحدة مسيحية والطائفة
الكاثوليكية اكثر عددا من الطائفة
الدرزية الكرمية .كنا نتكلم بالدستور
والقانون واملناصفة لكن ثارت
حفيظة البعض وبدأوا حبرب ال مربر
هلا .نقول هذا ونتعهد بأننا سنبقى
مصرين حبق على هذا املطلب يوم
يعرض يف دوائر القرار ،لكن ما
أطلبه ان تقف الطائفة الكاثوليكية
وراء هذا الطلب احملق والوطين
ال ان يتوازعهم احلسد والغرية
والتفرقة».
وعن وضع زحلة انتخابيا وسياسيا،
قال فتوش« :زحلة ال تقيم
انتخابيا فهي بأهلها قيمة وطنية
صادقة ،هي اول مجهورية يف
لبنان ومدرسة يف الدميوقراطية.
أما بشأن االنتخاب فهذا واجب
دستوري على اجلميع ،وزحلة يف
حميطها البقاعي جتسد صلة الوصل
احملبة بني كل الطوائف ولبنان
والبقاع يعيش سالمه واستقراره،
وندعو اجلميع للعمل حتت هذا
العنوان .ان التوجهات السياسية
الصادقة والوطنية هي مبادىء
أهل زحلة لكن املصاحلة االتية من
اخلارج ملصادرة القرار الزحلي هو
ما ترفضه املدينة».
وعن إمكان حصول االنتخابات
البلدية ،قال« :ملاذا التشكيك
بإجرائها ،فالقانون واضح وصريح
وانا قلت يف دراسة معمقة ،انين
مع اجراء االنتخابات البلدية يف
موعدها ،وأمتنى ان حتصل ليمارس
الشعب اللبناني حقوقه وخياراته.
أما اذا ال مسح اهلل مل حتصل،
فقانون البلديات يعاجل هذا االمر
يف املادة  24منه اليت تنص
على أن احملافظ او القائمقام او
امني سر احملافظة يقومون بأعمال
اجمللس البلدي».
أضاف« :يستنتج ان املشرتع
استدرك حفاظا على استمرار
املرفق العام مما ينفي وجيعل
كل حديث عن متديد للبلديات غري
قانوني ويطعن بقرار التمديد امام
اجمللس الدستوري .وهنا أقول
ملاذا رئيس اجلمهورية ممنوع من
التمديد؟ اجلواب بسيط ،املادة 62
من الدستور تنص على انه يف حال

خلو سدة الرئاسة تناط صالحيات
الرئيس مبجلس الوزراء وكالة.
اذا املشرتع ضمن استمرارية
املرفق العام .كما ان املادة 69
من الدستور نصت على انه يف
حال استقالة احلكومة ينعقد جملس
النواب حكما اىل حني تعيني حكومة
جديدة ونيلها الثقة .اما بالنسبة
للمجلس النيابي ففي حال مل يتم
انتخاب اجمللس يف املوعد احملدد
يتعطل املرفق العام وليس هناك
من حيل حمله وخيشى من مؤمتر
تأسيسي يف هذه الظروف اليت
تسيطر عليها جمموعات متطرفة ال
دين هلا وال دستور وال قانون».
وتابع« :باالمس لفتين تصريح
لالستاذ سليم جريصاتي أيد فيه
اجراء االنتخابات البلدية .طاملا ان
االنتخابات البلدية ستجرى فلنضع
صندوقا اىل جانبها النتخاب
النواب .أقول ذلك دون تعليق
ودون االستعانة بالقانون النافذ
الذي حيدد مهل .فهل اجراء
االنتخابات البلدية واملهل احملددة
للمجلس النيابي .كما ان قانون
االنتخاب يفرض اجراء االنتخابات
النيابية يف يوم واحد وعلى كافة
االراضي اللبنانية».
ورأى أن «رئيس اجلمهورية اذا
خرج من منطق احلصص فال حدود
لصالحياته» ،وقال« :ان يكون
رئيس للجمهورية هو واجب وحق
لكن نريد رئيسا حيل مشاكل
البلد ال يدير أزمته ،ويعمل للبنان
وشعبه ال لعائلته».
وإذا كان االمتناع عن املشاركة
يف جلسات االنتخاب مربرا قانونا
ودستوريا ،قال فتوش« :حضور
هو القاعدة واالمتناع هو الشواذ،
احلضور اىل اجمللس النيابي واجب
دستوري وقانوني ووطين واال
يعترب النائب متخلفا عن القيام
بأبسط واجباته ويالحق بتعطيله
املرفق العام .لكن لالسف هناك
ثغرة يف النظام الداخلي للمجلس
النيابي الذي كان على املشرتع ان
يضمن النظام انه يف حال تغيب
النائب عن حضور اجللسات العامة
ثالث مرات متتالية دون عذر شرعي
قانوني مقنع يصار اىل إقالته،
لكن غياب النص وغياب حسن
التفسري القانوني جعل االمتناع عن
املشاركة تعطيال للمجلس النيابي.
قد جييب البعض :النائب حر ،هذا
صحيح لكن االمتناع عن احلضور
عن سبق تصور وتصميم وعمد
يسقط كل التربيرات .نأمل ان
يصار اىل تعديل النظام الداخلي
جمللس النواب وملء هذه الثغرات
حتى ال يبقى املزاج عند النواب
هو احلكم بدل القانون وأحكامه
االلزامية».
وعن دراسة تشريع الضرورة اليت
تقدم بها ،قال« :عندما طرحت
يف جلسة جملس النواب يف شهر
تشرين الثاني  2015انعقاد جلسة
للمجلس النيابي حتت عنوان تشريع
الضرورة تقدمت بدراسة أرفض
فيها التسمية وان تكون اجللسة
التشريعية حتت هذا العنوان حرصا
مين على الدستور وكون هذا
العنوان تشريع الضرورة ال وجود
له وال عالقة له بالدستور ،ال بل
يشكل خمالفة جسيمة للدستور
وافرتاء على حق اجمللس النيابي
يف التشريع الذي هو حق سيادي
مكرس بقرارات اجمللس الدستوري
الفرنسي واللبناني».

بري تسلم رئاسة االحتاد الربملاني العربي
والتقى حكيم وسفري كوريا وابراهيم

تسلم رئيس جملس النواب
نبيه بري مهماته رئيسا لالحتاد
الربملاني العربي ،وتلقى يف
هذا اجملال رسالة من رئيس
االحتاد السابق رئيس جملس
االمة الكوييت مرزوق الغامن،
متمنيا له التوفيق يف «قيادة
االحتاد ملا فيه ازدهار الشعب
العربي واستقراره».

رسالة الغانم

وجاء يف رسالة الغامن« :أتوجه
اليكم خبالص شكري وامتناني
على ما ملسته من تعاون إبان
فرتة رئاسيت لالحتاد الربملاني
العربي والذي جاء ترمجة وتعبريا
عن وحدة ومتاسك الشعوب
العربية ،وتأكيدا على النية
الصادقة يف حتقيق طموحاتها.
وعطفا على حمضر اجتماع الدورة
الثانية والعشرين االستثنائية
ملؤمتر االحتاد الربملاني العربي
املعقود جبنيف يوم  17تشرين
االول  2015والقرار الصادر
يف هذه الدورة باملوافقة على
انتقال رئاسة االحتاد الربملاني
العربي اىل رئيس جملس النواب
اللبناني اعتبارا من شهر آذار
 2016وفقا ملا تقضي به احكام
املادة  11من ميثاق االحتاد
الربملاني العربي.
ومبناسبة هذا القرار يسرني
ان أنهي إليكم انتقال الرئاسة
مكررا شكري وإمتناني على
تواصلكم وتعاونكم معنا خالل
الفرتة اليت تشرفت فيها
برئاسة االحتاد ،وراجيا قبول
اعتذاري عن اي تقصري وقع
خالهلا ،ومتمنيا التوفيق للرئاسة
اجلديدة ولشعوبنا العربية مزيدا
من االستقرار واالزدهار.
ويف هذا اإلطار أيضا عمم االمني
العام لالحتاد فايز الشوابكة
الوثائق املتعلقة مبؤمتر االحتاد

االستثنائي الذي كان عقد يف
جينف وقرر باالمجاع انتخاب
الرئيس بري رئيسا لالحتاد
ابتداء من آذار .»2016

استقباالت

وكان بري استقبل ظهرا يف
عني التينة وزير االقتصاد
والتجارة آالن حكيم ورئيس
فريق العمل اخلاص النضمام
لبنان اىل منظمة التجارة العاملية
مندوب فرنسا يف املنظمة جان
بول تويلييه ،ورئيس قسم
االنضمام اىل املنظمة شييدو
اوزاتوي يف حضور املستشار
االعالمي علي محدان.
وقال حكيم بعد الزيارة« :كان
االجتماع مع دولة الرئيس بري
ناجحا جدا مثل كل االجتماعات
معه ،وجرى البحث يف خصوص
انضمام لبنان اىل منظمة التجارة
العاملية بوجود فريق العمل
املوجود اليوم يف بريوت إلعادة
تنشيط ملف انضمام لبنان
هلذه املنظمة .وكان هناك دعم
كامل من دولة الرئيس هلذا
املوضوع ومناقشته ومتابعته،
وكان لدولته ايضا جولة افق
اقتصادية وجتارية ساعدت
فريق العمل لتحسني معلوماته
ومالحظاته يف هذا امللف».

ابراهيم

ثم استقبل بري املدير العام
لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم يف حضور املستشار
امحد بعلبكي ،ومت عرض للوضع
االمين يف البالد.

سفري كوريا

وبعد الظهر ،استقبل بري سفري
كوريا اجلنوبية يف لبنان شوي
جونغ أيل يف زيارة وداعية ،يف
حضور محدان.

باسيل مثل لبنان يف الدورة ال145
جمللس اجلامعة العربية

مثل وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل لبنان يف اجللسة
االفتتاحية للدورة العادية ال145
جمللس جامعة الدول العربية على
مستوى وزراء اخلارجية ،واليت
انعقدت اليوم يف مقر اجلامعة
بالقاهرة برئاسة البحرين.
وتستكمل أعمال الدورة غدا يف
جلسة مغلقة للبحث يف تطورات
إضافة
باملنطقة،
األوضاع

إىل البنود املدرجة على جدول
األعمال ،ومن بينها بند التضامن
مع اجلمهورية اللبنانية.
كما شارك باسيل ،إىل جانب
وزراء اخلارجية العرب ،يف
االجتماعات التشاورية للبحث يف
طلب مصر تعيني األمني العام
اجلديد للجامعة ،يف ضوء قرب
انتهاء والية االمني العام احلالي
الدكتور نبيل العربي.

سالم ترأس اجتماعا للجنة إدارة النفايات
واستقبل مقبل رئيس بلدة برجا :املطمر
مرفوض وحلول الدولة على حسابنا ولت

ترأس رئيس جملس الوزراء
متام سالم اجتماعا للجنة الوزارية
الدارة النفايات الصلبة ،حضره
أعضاء اللجنة وزراء :الزراعة
أكرم شهيب ,الطاقة ارثور
نظاريان ،املال علي حسن
خليل ،الصناعة حسني احلاج
حسن ،الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق ،التنمية االدارية نبيل
دو فريج ،الرتبية والتعليم
العالي الياس بو صعب،
ورئيس جملس االمناء واالعمار
نبيل اجلسر الستكمال البحث يف
موضع ملف النفايات.

مقبل

واستقبل الرئيس سالم نائب
رئيس جملس الوزراء وزير
الدفاع الوطين مسري مقبل،
وتناول البحث التطورات االمنية
يف البالد.

بلدية برجا

كما استقبل سالم وفدا من بلدة
برجا يف الشوف برئاسة رئيس
البلدية نشأت محية ،الذي
قال بعد اللقاء« :من ضمن
متابعة ملف معمل اجلية احلراري
وامللوثات اليت تصدر عنه وحقنا
املسلوب بالتيار الكهرباء على
مدار  24ساعة ،وضعنا خطة
لزيارة املسؤولني بدأت مع
مدير معمل اجلية واملدير العام
لكهرباء لبنان كمال احلايك
وختامها مع دولة الرئيس سالم

الذي تربطه مع برجا عالقة وثيقة
وتارخيية وعائلية ،وحنن كلنا أمل
بأن يليب مطالبنا ،وهذا ما حصل
بالفعل ،إذ جرى اتصال مباشر
مع املدير العام ملؤسسة كهرباء
لبنان يف موضوع االستفادة من
التغذية بالتيار الكهربائي 24
ساعة على  ،24اضافة اىل ازالة
التلوث من جراء وجود املعمل
القديم املهرتىء ،حيث هناك
قرار بإزالته من قبل اللجنة
النيابية اليت تتابع هذا امللف
برئاسة النائب حممد احلجار».
أضاف« :سنتابع الوعود اليت
أعطيت لنا للوصول إىل حقنا
بالطرق السلمية والقانونية،
ونتمنى أال نصل إىل مكان
نضطر فيه اىل املطالبة حبقنا
يف الشارع ،وهو ما حناول
االبتعاد عنه ،لكن اذا اضطررنا
سنقوم بذلك ،ألن من حقنا أن
نستفيد من التغذية الكهربائية
مثل بقية املناطق ،فنحن ندفع
الضريبة منذ أكثر من مخسني
سنة عن معظم لبنان».
وردا على سؤال عن إمكانية
إقامة مطمر صحي للنفايات يف
املنطقة ،قال« :هذا املوضوع
غري قابل للنقاش نهائيا،
ومل نتطرق إليه أبدا ،فاملطمر
مرفوض ،وحلول الدولة على
حسابنا قد ولت ألننا نرفض
مشاريع السم واملوت ،وموضوع
النفايات غري قابل للتفاوض
نهائيا».

القــوات اللبنـانيـة تهنئ
البـروفسـورة فـاديا غصيــن
تتقـدم القـوات اللبنـانيـة اسـرتاليا مـركـز
سـيدنـي رئيسـاً واعضـاء بخـالص التهـاني
اىل الربوفسـورة فـاديـا بو داغـر غصيـن،
رئيسـة املـؤسسـة املـارونيـة لالنتشــار على
نيـلها جــائزة أمــراة العــام يف نيو سـاوث
ويلـز لعـام  ،2016وذلـك يف مبنى البـرملـان
يف سـيدنـي بحضـور رئيـس الواليـة مـايك
بيـرد وحشـد كبيـر من الشـخصيات ..
نجـدد التهنئـة لهـا ولـزوجها الصـديق جـورج
غصيــن كما نهنئ الجالية اللبنانية على
عطائها الزاخر يف وطننا الثاني اسرتاليا ،
واىل املـزيد من النجـاح والعطـاء يف الجـاليـة
اللبنانيـة ،والفخـر للبنـان واســرتاليا.

أمــانــة االعــالم
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لبنانيات

اقليموس أعلن برنامج الئحة التجذر للرابطة املارونية :متمسكون جبوهر الطائف وباملشاركة وبقانون انتخاب يضمن صحة التمثيل وفاعليته
اعلن احملامي انطوان اقليموس
برنامج «الئحة التجذر والنهوض»
النتخابات الرابطة املارونية» من
نقابة الصحافة ،يف حضور نقييب
الصحافة عوني الكعكي واحملررين
الياس عون ونقباء احملامني
السابقني :عصام كرم ،سليم
االسطة ،وأمل حداد ،وشخصيات
وأعضاء الالئحة.

الكعكي

بدأ املؤمتر بالنشيد الوطين ،ثم
القى النقيب الكعكي كلمة ترحيب
بالنقيب اقليموس ،قال« :هذه
الدار اليت هي بيت لكل لبناني،
فكم باحلري الركان الرابطة
املارونية اليت تقدر دورها،
وتعرف انه دور وطين وليس دورا
طائفيا او مذهبيا.
اغتنم هذه املناسبة ألشدد على
اقتناعي الراسخ بان ال لبنان من
دون اطيافه كلها ،وبالذات ال
لبنان من دون اخوتنا املوارنة،
الذين كانوا يف اساس هذا
الوطن وكيانه ونريدهم ان يبقوا
فيه بدور كامل وحضور فاعل.
وختم« :صحيح اننا يف جمال
احلديث عن انتخابات يف الرابطة
املارونية ،ولكن يف الواقع حنن
امام حدث وطين عام نأمل ان يتم
والرابطة املارونية اكثر حلمة واكرب
دورا».

اقليموس

وتال النقيب اقليموس برنامج
«الئحة التجذر والنهوض» ،جاء
فيه« :نلتقي اليوم ولبنان مير
بأزمات متعددة أهمها الشلل يف
النظام السياسي العام نتيجة
لغياب رئيس اجلمهورية.
إن هذه األزمات ناجتة من انعدام
الثقة باحلاكمني الذين عجزوا عن
توفري احللول للنفايات وللمشاكل
واإلقتصادية
السياسية
واإلجتماعية القائمة ،وانعدام مبدأ
احملاسبة والشفافية ،إضافة اىل
املشاكل السياسية واألمنية يف
حميطنا العربي.
أمام هذه املشاكل اليت أوجدت
أزمة سياسية متعلقة بالنظام
السياسي واإلجتماعي ،تؤكد الئحة
التجذر والنهوض وجوب التزام
الثوابت الوطنية الكربى ،اليت من
شأنها املساعدة يف إعطاء بعض
األمل للبنانيني ،وهي االتية:
 - 1التنوع داخل الوحدة
يكاد لبنان يكون البلد الوحيد يف
العامل املتوزع شعبه بني اإلسالم
واملسيحية.
من هنا كانت صيغة العيش
املشرتك ،اليت جسدت إمكان
تعايش أبناء الديانتني يف إطار
الوفاق واملشاركة واملساواة،
من دون فرض ملفاهيم فريق
على الفريق اآلخر معتقدا وثقافة
وأسلوب حياة ،وخصوصا أن ال
إكراه يف الدين.
فاملسيحيون واملسلمون يف لبنان
خمتلفون عن كل املسيحيني
واملسلمني يف العامل ،إذ أنه
يف كل مسيحي لبناني شيء من
اإلسالم ،ويف كل مسلم لبناني
شيء من املسيحية.
- 2االكثرية واألقلية :إن اجملتمع
اللبناني مؤلف من  17جمموعة
طائفية ( 13مسيحية و 4مسلمة)،
وال تؤلف أي منهم أكثرية عددية
حامسة متكنها عمليا من تولي
احلكم.

حتى منتصف القرن الفائت ،كان
املوارنة وحدهم أكثر عددا من
السنة والشيعة والدروز جمتمعني،
وما ارتضوا مببدأ العد ،وبغالبية
االكثرية العددية على األقلية
العددية ،بل طوروا قاعدة املشاركة
املتوازنة واملناصفة احلقيقية،
بإستثناء اجمللس النيابي حتى
اتفاق الطائف .فلبنان ال يساس
حبكم األرقام« ،وما املسلمون مما
يعد باألصوات» .هذا البيان صادر
عن اهليئات اإلسالمية يف حضور
مجيع زعمائها الزمنيني والدينيني
يف تاريخ .1982/8/27
ونؤكد إصرارنا على رفض نتائج
مرسوم التجنيس ،باعتبار أن
القسم األكرب من اجملنسني مل
ميثل أي قيمة مضافة ،فضال عن
اختالل امليزان الدميوغرايف.
ألغت املادة  95من الدستور قاعدة
التمثيل الطائفي يف الوظائف
العامة ،والقضاء ،واملؤسسات
العسكرية ،واألمنية ،واملؤسسات
العامة ،واملختلطة « ،بإستثناء
وظائف الفئة األوىل» واعتمدت
اإلختصاص والكفاءة ،وذلك وفقا
ملقتضيات الوفاق الوطين.
إننا نوافق على اعتماد األصلح علميا
وخلقيا ووطنيا لدى كل الطوائف.
ولكننا نعترب أيضا أن هذا النص
الدستوري أي مقتضيات الوفاق
الوطين يعين أيضا السعي اىل
حتقيق املناصفة الفعلية يف كل
الوظائف دون الفئة األوىل.
إننا نعترب أن اعتماد هذا املبدأ
حيقق املشاركة املتوازنة والفعلية
ويلغي الشعور بالغنب والعزل
والقهر واإلستبعاد ،وأنه آن
األوان إلعتماد أسس احلكومة
اإللكرتونية ،حبيث يدخل أفضل
الشباب اللبناني من كافة الطوائف
اىل مالكات الدولة من أجل حتديثها
وعصرنتها مستفيدين من القروض
واهلبات واملساعدات اليت تقدمها
بعض الدول للبنان يف جمال
مكننة اإلدارات الرمسية.
مل يعد من اجلائز إرهاق اإلدارة
باألزالم بقرارات وزارية بدال من
العودة اىل جملس اخلدمة املدنية
يف كل تعيني حبيث يتشجع أبناؤنا
يف اخلارج للعودة وبناء دولتهم
العصرية واحلديثة.
وإننا وبالتعاون مع مؤسسة
«البورا» ،وغريها ،سوف نتابع
اإلدارات
مالكات
موضوع
الرمسية ،وتبيان اإلجحاف الذي
حلق باملسيحيني ،باإلستناد اىل
معطيات وإحصاءات جدية ،وسوف
نقدم اقرتاحات عملية جلهة معايري
ومقاييس التوظيف يف املستقبل
للشباب املهين واملتخصص .وإننا
حرصاء على عدم تصدير جهل
وفاسدين اىل مالكات الدولة،
حرصا منا على مستقبل الوطن.
 - 3الطائفية
نفهم بالطائفية أنها دميوقراطية
املشاركة ،مبعنى انها توفر لكل
طائفة حقها املضمون يف إدارة
شؤون البالد .وهذه القاعدة
معمول بها منذ بروتوكول 1861
حبيث أصبحت جزءا من التاريخ
الدستوري اللبناني (قاعدة الكوتا
املضمونة).
أنها انعكاس حرية املعتقد،
وحرية التنوع الثقايف ،ومنها حرية
التعليم ،وهذا منصوص عنه يف
املادتني  9و 10من الدستور.
أنها تعبري عن خصوصية كل
طائفة يف تراثها ،وعاداتها،

وتقاليدها ،وقيمها ،بغية توريث
هذه اخلصوصية لألجيال العتيدة.
هكذا نفهمها وهكذا نقبلها ،إال
أننا ال نفهمها أو نقبلها تعصبا
وتطييفا للسياسة وإستغالال
للدين وإلغاء اآلخر.
هذا هو مفهومنا للطائفية
السياسة .فنحن ندعو اىل احلوار
يف ما بني اللبنانيني جلهة
اعتماد مفاهيم موحدة حول هذا
املوضوع.
 - 4املارونية السياسية:
لقد ساهمت املارونية السياسية
يف بلورة التوجهات السياسية
احلرية
اجواء
يف
العامة
والدميوقراطية ،اليت مل يعرفها
أي جمتمع عربي آخر من 1930
اىل  ،1975فربز بذلك لبنان يف
حميطه فكريا وثقافيا واجتماعيا
واقتصاديا ،لقد جعلت املارونية
السياسية من لبنان مركزا لالقامة
والتبادل واإلستثمار والنهضة
الثقافية والفنية والعلمية.
لذا فإن حتميل املوارنة وحدهم
أوزار انهيار النظام واحلرب،
يشكل ظالمة كبرية هلم.
الكاتب
من
أفضل
وليس
عباس
األستاذ
والفيلسوف
بيضون يف شهادته عن املوارنة،
حبيث كتب يف ملحق «النهار» يف
تاريخ 1997/2/22اآلتي« :أعطى
املسيحيون لبنان نظامه .فهم
مركز الدولة واإلقتصاد والثقافة
وأساليب العيش وأمناطه .فنحن ال
جند شيئا حيمل إسم لبنان إال وهم
مرجعه» .من الصعب بعدها العودة
اىل ما وراء الدولة املارونية ،او
الدولة كما صاغها املوارنة» ،إال
يف «دعوة اىل اخلالفة» أو « إىل
لبنان الصغري».
وليس أفضل من شهادة املطران
العالمة جورج خضر يف املنحى
نفسه ،حني يكتب يف جريدة
«النهار» يف تاريخ :1989/11/18
«التالقي كان هو معنى لبنان
الكبري الذي انشأه املوارنة أو
انشئ مبطالبتهم .حنن نرجو
وحدتهم دعما لكيان اوجدوه،
وارتضيناه ،ونادى به املسلمون
وطنا نهائيا».
 - 5يف العروبة ودور لبنان
لبنان بلد عربي سيد حر مستقل.
وهو واحد موحد أرضا وشعبا
ومؤسسات.
إن عروبة لبنان اختيار لبناني.
والعروبة عندنا هي العروبة
احلضارية ،اليت تعلو العصبيات
الدينية واملذهبية .وال جمال من
بعد للكالم على اسلمة لبنان وال
عن نصرنته.
فاإلنتساب اىل العروبة احلضارية
حيتم على املسيحيني الذين
ساهموا يف النهضة العربية،

اإلستمرار يف التفاعل والتعاون
مع القوى احلية يف العامل العربي،
من أجل حتديث اجملتمع ،وحتقيق
إنسانية اإلنسان فيه ،وحيتم على
املسلمني إثبات أهلية اإلسالم،
للتعايش مع أي دين آخر ،من
خالل دعمهم واحرتامهم ملبدأ
املشاركة املتوازنة والفعلية.
 - 6يف اتفاق الطائف
اعترب املسيحيون يومها ،أن هذا
اإلتفاق هو احلد األدنى املقبول
لتسوية النزاع يف إطار تنازالت
متبادلة.
وما زلنا نؤيد تطبيق مندرجات
هذا اإلتفاق .أي أننا نؤيد تطبيق
الطائف احلقيقي ،وليس الطائف
كما طبق حتت الوصاية السورية.
إن نظام ما بعد الطائف قد أدخل
لبنان يف دوامة العجز املالي
واإلستدانة والفساد الشامل
وأوصلنا اىل عجز املؤسسات
وتعطيلها حبيث أصبحنا نعيش
خارج أحكام الدستور والقوانني
اليت أصبحت وجهة نظر.
إن املسيحيني عموما واملوارنة
خصوصا مهمشون يف القرار
الوطين ،ويف بلورة التوجهات
العامة ،وهم بالتأكيد ضد اهليمنة
والعزل والقهر وضد إستعمال
فائض القوة لدى بعض أطراف
السلطة احلالية.
لذا ،فإن الرابطة املارونية سوف
تعمل على تظهري اخلطايا واألخطاء،
وسوف تعمل على التدليل على
مكامن اخللل والفساد وسوء
استعمال السلطة.
ويهمنا أن نؤكد مكامن اخلطأ يف
تطبيق اتفاق الطائف يف اجملاالت
اآلتية:
أ  -بالنسبة اىل قانون اإلنتخاب:
جاء يف وثيقة الطائف ما حرفيته:
«جتري اإلنتخابات النيابية وفقا
لقانون انتخاب جديد على اساس
احملافظة ،يراعي القواعد اليت
تضمن العيش املشرتك بني
اللبنانيني ،وتضمن صحة التمثيل
السياسي لشتى فئات الشعب
وأجياله ،وفاعلية ذلك التمثيل،
بعد إعادة النظر يف التقسيم
اإلداري.
وحنن نفهم حرفية النص وروحيته
ومنطلقاته كاآلتي:
 ضرورة إصدار تشريع جديدلالنتخابات ال يسلق سلقا ،حيرتم
مشاعر الناخبني أيا كانوا وأيا
كانت مواقفهم .فالدولة ليست
أداة قهر ملشاعر الناس بل جماال
لتنظيم العمل السياسي احلر.
والدميوقراطية ال تعين سوق
بعض املواطنيني اىل الصناديق
فحسب ،بل هي تصويت نابع من
معرفة واقتناع ومشاركة مجاعية
ومتوازنة.

أن يسبق قانون اإلنتخاب اجلديد
إعادة النظر يف التقسيم اإلداري
املعتمد ،حبيث يكون حتويل
االقضية اإلدارية احلالية بعدها اىل
حمافظات أمرا مناسبا جلهة حتقيق
الالمركزية اإلدارية املوسعة.
أن يوفر قانون اإلنتخاب اجلديد
صحة التمثيل السياسي الطائفي
واملناطقي.
أن يوفر قانون اإلنتخاب اجلديد
«فاعلية التمثيل» فال يعقل أن
يقرر مصري املرشحني املسيحيني
أكثرية إسالمية يف دائرة معينة،
او تقرر كذلك أكثرية مسيحية
يف منطقة اخرى مصري مرشحني
مسلمني.
وإننا نؤكد ما قاله سابقا
الكاردينال صفري يف هذا اجملال:
«أعطانا الطائف  64نائبا ،وحنن
نريد  64نائبا» .هذا يف حال مل
خيفض العدد اىل .108
ب  -يف صالحيات رئيس
اجلمهورية
لقد قلص الطائف صالحيات
رئيس اجلمهورية وحوهلا إىل
جملس الوزراء املتعدد الرؤوس
بني
وساوى
واملرجعيات،
الرئاسات الثالث.
قد يكون ممكنا ومناسبا إعادة
النظر يف بعض املواد الدستورية
من دون املس جبوهر الطائف يف
إجتاه إجياد مرجعية الفصل حبيث
تكون لدى رئاسة اجلمهورية ،ويف
إجتاه تعزيز التوافق داخل جملس
الوزراء بعيدا من منطق األكثرية
واألقلية ،ويف إجتاه إعادة القوننة
الدستورية يف ما خص املهل
املعطاة لكل الرؤساء والوزراء
ومشاريع
املراسيم
لتوقيع
القوانني يف اجمللس النيابي،
واملهل املعطاة للرئيس املكلف
تأليف احلكومة ،أو غريها من
التعديالت الضرورية.
يف احلريات االساسية:
احلريات االساسية يضمنها الدستور
وشرعة حقوق اإلنسان اليت ينص
عليها  ،واليت أسهم لبنان يف
وضعها .فكل مس بهذه احلريات
مرفوض .إال ان صياغة القوانني
اليت ترعى احلريات أحدثت اختالفا
يف الرأي .لذلك نقول:
نعارض ممارسة النشاط السياسي
أو احلزبي او اإلعالمي:
إذا كان مموال مباشرة أو غري
مباشرة بأموال خارجية ،عربية ،أو
أجنبية.
إذا كان مرتبطا مباشرة أو
بصورة غري مباشرة بدول ،أو
مبنظمات خارجية ،عربية أو اجنبية،
وخاضعا لوصايتها أو توجيهها او
تـأثريها.
إذا كان موجها قصدا ضد حكومات
شقيقة أو صديقة.
إذا كان يتعارض مع أمن الدولة
اللبنانية وسيادتها ،أو يتعارض مع
اسس النظام الربملاني الدميقراطي
كالدعوة للخالفة مثال.
إذا كان يتعرض لكرامة األديان
ورموزها ،أو كان يعرض السلم
االهلي أو الوفاق الوطين للتصدع.
وال بد من تشريع يف هذا اجملال
يكون واضحا صرحيا يف حتديد
املسموح به واملمنوع ،لتتمكن
احملاكم وهيئات الرقابة من إجراء
رقابة منصفة ،متارس يف إطار
القوانني .واملطلوب أن يعمل
اجمللس الدستوري على بلورة
هذه املبادئ وتوضيحها كي
يصار إىل قوننتها .وحنن يف هذا

اجملال نؤيد ما اقرتحه أخريا أعضاء
اجمللس الدستوري من تعديالت
على نظامه وجمال اختصاصه.
 يف الالمركزية اإلدارية واملاليةإن تطبيق الالمركزية اإلدارية
واملالية املوسعة يف االقضية
احلالية ،املطلوب حتويلها اىل
حمافظات جديدة ،من شأنه إحداث
تغيري يف الثقافة السياسية،
حبيث يصبح البحث عن تعديل
جوهري يف بنية النظام السياسي
امرا مقبوال ومتوافقا عليه.
وسوف تعمل الرابطة على درس
كل املشاريع املقدمة يف هذا
املعنى متهيدا لوضع آلية تنفيذها،
انطالقا من الواقع املعيوش ،ومن
التاريخ اإلجتماعي والثقايف يف
كل قضاء.
 يف اجليش:إن الدولة يف حاجة اىل جيش
قوي بعتاده ومعنوياته ،موحد،
حبيث يقتضي اعتماد اخلدمة
العسكرية اإلجتماعية اإللزامية لكل
اللبنانيني.
ويقتضي الرتكيز على اجليش
العددي،
وليس
النوعي،
موزعني مناصفة بني املسيحيني
الباقي
ويكون
واملسلمني،
متوافرا من اخلدمة العسكرية
اإلجتماعية .وما يطبق على حال
اجليش ،ميكن تطبيقه يف معظمه
على باقي االجهزة األمنية من قوى
أمن داخلي وأمن عام وسواهم.
 - 10يف اخلصوصية الثقافية
املركزية السياسية ال تتعارض
مع اخلصوصية الثقافية ،اليت
ضمنتها لكل الطوائف املادة 10
من الدستور.
ويبقى على الدولة أن تساهم
إسهاما فاعال يف املدرسة الرمسية
واجلامعة اللبنانية ،وان تشارك
األهل يف حتمل أعباء التعليم يف
املدارس اخلاصة حبيث ترتك هلم
حرية اختيار املدرسة والوجهة
الثقافية .منذ مائة عام تساهم
الدولة يف فرنسا ب  70يف
املائة من اقساط املدرسة اخلاصة
ويتحمل األهل  30يف املائة وفقا
جلدول حيدد احلد االدنى واألقصى
لألقساط.
 - 11املهجرون والتجذر باألرض
يبقى العيش املشرتك مرادفا
لوجود لبنان واستمراره .وال عيشا
مشرتكا من دون عودة املهجرين
اىل بيوتهم وأمالكهم ،كذلك جيب
أال تكون عودة املهجرين اىل
قراهم وارزاقهم بازارا سياسيا
خيضع لشروط تعجيزية.
إن التصاق اللبنانيني وخصوصا
املوارنة بأرضهم كان عرب التاريخ
الضمان األساسي للعيش املشرتك
واحلفاظ على الرتاث والقيم.
وسوف يبقى هذا األمر اهلاجس
األساسي للرابطة املارونية.
 - 12يف الشرعية:'Legitimite
الشرعية تعين قبول الناس بسلطة
احلاكم وليس إذعانهم وهي غري
القانونية «»'Legalite
والشفافية يف أداء السلطة هي
املعيار االساسي لشرعيتها.
لذا يقتضي أن يسود القانون
ويطبق على اجلميع بال إستثناء،
ألن العربة يف تطبيق القوانني ال
يف إجيادها .وجيب الرتكيز على
تطبيق القوانني ابتداء من كبار
املسؤولني :رؤساء ووزراء ونواب
وموظفني ،مرورا بالذين يتعاملون
الشأن العام وصوال اىل مجيع

صفحة 5

Saturday 12 March 2016

السبت  12آذار 2016

Page 5

لبنانيات
املواطنني ،مع وجوب الرتكيز
كذلك على عدم محاية املخالف ايا
كان.
وعلينا أن نتعظ يف هذا اجملال مبا
هو حاصل من حماسبة يف العديد
من الدول.
 - 13البعد اإلقتصادي والتنمية
املتوازنة:
إن توسع حركة اإلقتصاد اللبناني
من اخلمسينات حتى منتصف
السبعينات مل يكن بالتشريع وحده،
بل كان عرب سياسة «املارونية
السياسية» اليت أوجدت أجواءا
عامة جاذبة جعلت من لبنان موطن
احلريات وأرضا مقبولة للتبادل
التجاري واإلستثمار اإلقتصادي
واإلقامة والعمل.
لذا فإن أي منو اقتصادي أو
ازدهار مستقبلي يقتضي أن
يكون مبنيا على ما يأتي:
 ادارة عامة عصرية حديثةوفاعلة.
 الرتكيز على سياسة التوجيهاملهين خصوصا يف قطاعي النفط
والغاز.
 التنمية املتوازنة جغرافياونوعيا وهذا ما هو غري حاصل
اليوم ألن جملس اإلمناء واإلعمار
وهيئة اإلغاثة وصندوق املهجرين
وجملس اجلنوب مل ميارسوا مبدأ
التوازن يف الصرف واإلمناء.
فالرابطة املارونية ستكون حاضرة
ومتحفزة لتسمية األمور بأمسائها
وصوال إلحقاق التوازن املطلوب
والعدالة املتوخاة.
اقرار التشريعات اجلاهزة اليت
تنظم الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص ومتلك األراضي
والشركات من غري اللبنانيني
وإقرار حوافز تشجيعية للمغرتبني،
وإقرار تشريعات جديدة حتد
من بيع العقارات الكبرية لغري
اللبنانيني.
وجوب التالقي بني حتقيق التنمية
املتوازنة وتوزيع عادل ومقبول
للثروة الوطنية .من هنا فإن
الضرائب والرسوم اجلمركية يف
حال تطبيقها فعليا ،تدعم سلطة
الدولة وحتسن األداء احلكومي
وحتقق التضامن اجملتمعي وتزيل
الفوارق الشاسعة من طريق تعزيز
الطبقة الوسطى.
ومبا أن سياسة العدل اإلجتماعي
هي يف أساس إمياننا املسيحي،
فإننا نطالب:
بأن تنقل العديد من مراكز
املؤسسات احلكومية اىل األقضية
بتنوع متوازن من أجل تنمية األرياف
وتفعيل اختالط اللبنانيني.
بتحديث صندوق الضمان اإلجتماعي
واإلسراع يف إقرار قوانني التقاعد
وضمان الصحة لكل املواطنني
املقيمني يف لبنان ويف اخلارج.
ومن أجل اعادة جو اإلزدهار إىل
لبنان يقتضي تنفيس اإلحتقان
السياسي القائم على اإلنتماآت
اخلارجية وتعزيز حياد لبنان داخل
اجلامعة العربية ،ألن ذلك يشكل
ضمانا أكيدا إلستيعاب الرساميل
العربية وادخاهلا يف الدورة
اإلقتصادية يف لبنان.
 - 14يف غري اللبنانيني
إن حتديد أطر متلك غري اللبنانيني،
وإقامتهم ،وإعطائهم اجلنسية ،أو
حق العمل ،سوف يبقى الشغل
الشاغل للرابطة املارونية.
وتستمر الرابطة يف رفض الوجود
الفلسطيين املسلح ،إن داخل أو
خارج املخيمات ،مع تأكيد رفض
شتى أنواع التوطني ،أو التجنيس،
مباشرة أو غري مباشرة.
ولن تتوانى الرابطة عن متابعة

ملف النازحني السوريني خصوصا
يف إجتاه اقرتاح آليات عودتهم
إىل بلدهم ،وعدم املوافقة على
أي برامج من شأنها إبقاؤهم
يف لبنان ألنه يف حال اعطائهم
صفة الالجئني فإنهم سيصبحون
يف عهدة اهليئة العليا لشؤون
الالجئني التابعة لألمم املتحدة
 ،U.N.H.C.Rوبالتالي خارج
قرار الدولة مع ما يستتبع هذا
األمر من أخطار على املستويني
األمين والدميوغرايف.
وتتعهد الرابطة دعم وتأييد ومتابعة
أي نشاط حيد من حركة التكفرييني
واإلرهابيني ،بإعتبارهم عدوا
لصيغة لبنان الرسالة ولالنسانية
مجعاء ،وما اجملزرة اليت أودت
بالراهبات يف «عدن» سوى أكرب
مثال على ذلك.
 - 15يف رئاسة اجلمهورية
ويف النهاية يبقى اهلم األساس
يف فراغ سدة الرئاسة .وال أمل
لقيام دولة لبنان الغد من دون
انتخاب رئيس للجمهورية يفتخر
به اللبنانيون ويكون األساس يف
توحيدهم وتطلعهم معا حنو مستقبل
زاهر مستقر وآمن .متمنني أن
يأخذ الرئيس العتيد يف اإلعتبار
مفهومنا للثوابت الوطنية الكربى
كما حددنا أعاله.
إن الرابطة املارونية إىل جانب
التزامها املطلق املبادئ الوطنية
اليت عددناها ،تؤكد للجميع أنها
لن تكون حزبا سياسيا اضافيا على
الساحتني املسيحية والوطنية،
وإنها ستلتزم الوضوح واجلرأة
والتجرد يف مقاربة كل املواضيع
خالفية كانت أم توافقية ،فهي
غري معنية إال باملصلحة املسيحية
العامة ومن خالهلا مبصلحة الوطن
اللبناني.
إن ورشة مأسسة الرابطة ستكون
العنوان االهم يف آلية عملها ،كما
ان اإللتفات اىل املشاريع التنموية
واإلجتماعية واإلقتصادية العديدة
واملختلفة اليت تضيق بها االدراج
ستأخذ احليز املناسب يف نشاط
اللجان اليت يقتضي أن تلعب
دورا اساسيا يف ترمجة كل هذه
املبادئ.
ومن أجل ذلك ،فإن الرابطة
مع
املطلق
يف
ستتعاون
املؤسسات املارونية القائمة
والفاعلة كل يف نطاقها وصوال
اىل اهلدف املرجتى.
إن ما نقدمه هو جملس تنفيذي
متنوع ومتضامن انتاجي ومبتكر،
كفوء ومصداق متجدد وشفاف
خلدمة املوارنة.
هذا التحدي نرفعه وننتظر
مساءلتكم واحملاسبة ويبقى أن
نؤكد اننا وحتى الساعة ،عملنا
من أجل الوفاق والتضامن مع
مجيع الطاحمني لتولي املهمات يف
الرابطة ،وانين ومع رفاقي نؤكد
احرتامنا لكل املرشحني ،آملني أن
تنتهي اإلنتخابات لنتابع العمل معا
حتت جناح رابطة مارونية رائدة
حرة ومستقلة.

املرشحون

وفيث اخلتام ،تال اقليموس امساء
اعضاء «الئحة التجذر والنهوض»،
وهم :انطوان اقليموس مرشح
لرئاسة الرابطة ،توفيق معوض
(نائب الرئيس) ،انطوان واكيم
(أمني عمل) ،عبده جرجس (امني
صندوق) ،واملرشحون :انطوان
خوري ،عليا بارتي زين ،كارال
شهاب ،كريستنا مالح ،شربل
اسطفان ،مارون سرحال ،سهيل
مطر ،جوزف كريكر ،جوزف نعمة،
وليد خوري ،ندى اندراوس عزيز،
وانطوان قسطنطني.

الراعي ترأس اجتماعا للجنة احلوار
واتفاق على أهمية فتفت  :حزب اهلل يكشف البلد
انعقاد قمة مسيحية االسالمية
رمحة :ملتزمون الطرح الوطين لبكركي أمنيا من خالل تعاطيه السياسي

املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،اجتماعا للجنة احلوار
اإلسالمي  -املسيحي ،حضره
االمري حارث شهاب ،الدكتور
حممد السماك ،الدكتور ميشال
عبس ،جان سلمانيان وعلي
احلسن ،وكان حبث يف القضايا
الراهنة.
ومت «الرتكيز على ثالث نقاط:
اوالها مسألة تعطيل اإلنتخابات
الرئاسية ،ثم توتر العالقات
بني لبنان والدول العربية،
مرورا مبوقف لبنان يف مواجهة
التطرف يف املنطقة العربية.
ومت اإلتفاق يف خالل اللقاء
على أهمية انعقاد قمة مسيحية
 إسالمية ترفع الصوت املوحدهلذه املرجعيات يف شأن
القضايا الوطنية اليت يواجهها
لبنان».

حزب التضامن

املارونية يف بلجيكا مارون
كرم الذي اوضح بعد اللقاء
انه حبث مع البطريرك الراعي
يف «اوضاع مسيحيي الشرق
ومعاناة الالجئني يف بعض
الدول االوروبية والعربية وما
تقدمه بلجيكا من مساعدات
اليهم ،وانه جرى التطرق اىل
خمتلف االوضاع السياسية
يف
السائدة
واالقتصادية
البلد وال سيما الفراغ الرئاسي
الذي ينعكس سلبا على كل
االصعدة االمنية واالقتصادية
واحلياتية».
وشدد كرم على «ضرورة
االسراع يف انتخاب رئيس جديد
للجمهورية من اجل انتظام عمل
املؤسسات الدستورية وعودة
احلياة الطبيعية اىل البلد».
والتقى الراعي الدكتور نبيل
خليفة الذي قدم اليه كتابه
اجلديد «من أجل رئيس لبنانوي
مارونوي على خط ميشال شيحا
ودستور اجلمهورية».

واستقبل الراعي وفدا من
أعضاء املكتب السياسي يف
حزب التضامن برئاسة النائب
إميل رمحة ،وكان حبث يف عدد
من املواضيع الراهنة.
وبعد اللقاء أشار رمحة اىل
ان الزيارة «كانت مناسبة
إللتماس بركة غبطته واإلفادة
من توصياته ،ملا يتمتع به
من رؤية وقراءة موضوعية
لألمور».
أضاف« :يف خالل اإلجتماع مع
نيافة الكاردينال ،الذكي هو
الذي يصمت لالستماع اىل ما
يقوله .حنن اليوم نستوي حتت
سقف خطاب بكركي الوطين،
وحنن منذ تأسيسنا يف العام
 ،1985أقررنا يف نظامنا
األساسي للحزب أن نستوي
ونسري على خط الطرح الوطين
لبكركي يف كل الظروف
واألوقات».

زوار

اكد النائب أمحد فتفت عرب
برنامج «حوار أونالين» من
صوت لبنان ،100,5-100,3
على «صعوبة املرحلة اليت منر
بها يف لبنان» ،مشريا اىل
«التحذيرات اليت وجهت له
من قبل مصادر أمنية» .وقال:
«حنن مبرحلة خطرة وصعبة
والبلد مفتوح ومنكشف على
كل االحتماالت كالتهديد بالقتل
واالغتيال ...لذا جيب ان
نتوخى احلذر خصوصا يف هذه
املرحلة فالتهديدات بالتصفيات
السياسية كثرية وجيب التعامل
مع هذه التهديدات جبدية».
وشدد على ان «من يكشف
البلد أمنيا هو حزب اهلل من خالل
تعاطيه السياسي» ،حممال اياه
«املسؤولية يف حال حصول أي
عملية ارهابية».
وحذر من هيمنة حزب اهلل على
البلد اليت اصبحت فاضحة،
منبها اىل صعوبة املرحلة،
مستغربا من تعامل اكثرية
االطراف اللبنانية مع الوضع يف
ظل سيطرة وهيمنة حزب اهلل
وتعاطيه يف موضوع الرئاسة
واحلكومة واملؤسسات ،مؤكدا
ان حزب اهلل يقوم خبرق
القوانني اللبنانية وخيالفها.
ودعا اىل وجوب عودة االمور
اىل ما كانت عليها يف مواجهة
النظام السوري اواخر العام
.2004
ووصف عالقته بالوزير أشرف
ريفي باملمتازة على الصعيد
الشخصي ،مشريا اىل ان
الوزير ريفي مل يكن يوما داخل

تيار املستقبل.
التشكيالت
خيص
وفيما
العسكرية االخرية ،رأى أنها
ختص اجليش وقال« :هاجسنا
الكبري ان يبقى اجليش قويا،
لذا علينا ان حنميه وحنافظ
عليه .فنحن حباجة للجيش
اللبناني وحباجة حلمايته ،من
حزب اهلل الذي حياول السيطرة
على البلد».
ولفت اىل «ان اطالق ميشال
مساحة مؤشر سليب يضرب
مصداقية القضاء العسكري
واستقالليته».
وقال « :ان دعوة الوزير ريفي
أمام احملكمة اجلنائية الدولية
جيب ان تكون فاعلة لذلك
أمتنى على الوزير ريفي ان
يتابع هذه الدعوة وان يرجع
وزير عدل ملواجهة ومتابعة
قضية ميشال مساحة وجمابهة
حزب اهلل واالفضل أن يكون
يف الداخل وخيوض معركته من
الداخل وليس من اخلارج».
وتابع« :ان حزب اهلل مارس
االرهاب واالغتياالت واخلطف
والتفجريات...
والتصفيات
يف لبنان وخارجه ،لذلك جيب
ان نرفض شراكة حزب اهلل يف
العمل السياسي» ،مشريا اىل
«ان سياسة حزب اهلل غري معنية
مبصاحل الشعب اللبناني».
وشدد على «ان العماد عون هو
من اكثر السياسيني املسيحيني
يف لبنان التصاقا حبزب اهلل»،
منبها اىل اخلراب الذي سيذهب
اليه البلد يف حال كان بيد احد
منهما.
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لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

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

واستقبل ايضا وفدا من مجعية
 Couples for the Christالعاملية
يف «زيارة إللتماس الربكة»،
أطلعه على النشاطات اإلنسانية
اليت تقوم بها اجلمعية يف زهاء
 180بلدا حول العامل.

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

البطريرك
استقبل
وظهرا،
الربطة
رئيس
املاروني
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لبنانيات

احلريري:علينا ان ننزل اىل جملس النواب وننتخب رئيسا للجمهورية ومن واجباتنا ان نتدخل وحناول حل موضوع النفايات
أطل الرئيس سعد احلريري
يف مقابلة عرب شاشة تلفزيون
«أل بي سي» يف برنامج كالم
الناس ،تناول خالهلا االوضاع
السائدة داخليا واقليميا ويف
مقدمها أزمة الفراغ الرئاسي
وعالقاته مع حلفائه واالجراءات
اخلليجية االخرية ،وبثها تلفزيون
«املستقبل» وإذاعة «الشرق»،
مساء امس االول اخلميس من
بيت الوسط.
ويف ما يلي نص املقابلة:
سئل :أريد ان أبدأ مبجموعة
اسئلة وجهتها لك السيدة اهلام
فرحية عرب افتتاحية االنوار ،حتت
عنوان اسئلة الناس للرئيس
احلريري يف «كالم الناس» .ابدأ
بالسؤال االول الذي طرحته وهو
البديهي ،ملاذا ابتعدت طوال
هذه الفرتة ثم قررت فجأة أن
تبقى يف البلد؟ هل سقطت
االعتبارات االمنية اليت كانت
قائمة؟ «شو جابك عالبلد»؟
أجاب :االعتبارات االمنية مل
تسقط ،ال شك ان اخلطر ما
زال موجودا ،لكن البلد اليوم
يف وضع أخطر بكثري مما كان
عليه ،ومبا أن اخلطر على البلد
أكرب بكثري« ،مببدئي «ما حدا أكرب
من بلدو» ،ولذا كان ال بد لي
من العودة اىل البلد وأحاول أن
أؤمن االستقرار يف البلد.
سئل :اي نوع من االخطار تهدد
لبنان اليوم؟
أجاب :أبدأ باخلطر االقتصادي،
يف العام  2010كان النمو
االقتصادي بنسبة  ،%8يف
 2012وصلنا اىل  ،%2واالن

حسب حاكم مصرف لبنان
(رياض سالمة) وصلنا اىل
صفر ،%وقد نصل يف هذه
السنة اىل حتت الصفر ،أضف
أن  %30من الشباب من دون
وظائف ،ووصلنا يف ميزان
املدفوعات اىل رقم قياسي 3
مليارات ،وأصبحت القطاعات
كافة مشلولة.
يف السياسة ،قمت مببادرة يف
موضوع الرئاسة ،النين ارى ان
كل قرار يتخذ يف البلد تسبقه
ازمات ،لنرى مثال موضوع
النفايات ،اىل اين وصلنا؟ ملاذا
اخذنا كل هذا الوقت؟ مع اننا
اليوم ان شاء اهلل وصلنا اىل
نهايات يف هذا املوضوع.
سئل :لو مل تتدخل دولة الرئيس
منذ ان اتيت تابعت االتصاالت
اليت قمت بها وتابعت كل هذه
امللفات؟
أجاب :هذه واجباتي.
سئل :تقول ان هذه واجباتك
ولكن ليس عملك اذ توجد جلان
وزارية ،لكن لو مل تتدخل انت يف
اللحظات االخرية ونزلت باالمس
اىل السراي مل نكن لنصل اىل
حل يف هذا املوضوع؟
أجاب :واجباتنا ان نتدخل وان
حناول حل هذا املوضوع ،النه
ال يعقل ان يعيش الناس بني
النفايات ،ال شك ان الرئيس
متام سالم عمل على هذا املوضوع
مطوال ،ولكن ان شاء اهلل ستزال
النفايات عن الطرقات يف هذين
اليومني أو الثالثة املقبلة.
سئل :اي ان هذه اول بشرى
تزفها للبنانيني؟

أجاب :ان شاء اهلل.
سئل :انت تقول انك قمت
مببادرة الن البلد معطل بكل
املسائل ،خصوصا انك اعطيت
مثل موضوع النفايات .لنتحدث
مبوضوع املبادرة الن هذا
موضوع ساخن ،حتى االن يطرح
السؤال ملاذا مل تعلن رمسيا
ترشيح سليمان فرجنية؟ او كنت
تعترب ان االمور صارت اىل هذا
احلد بالتداول ومل تعد حباجة اىل
اعالن من قبلك لتبين ترشيح
سليمان فرجنية؟
أجاب :اكثر مما اعلنته اعلنه؟
سئل :التقيت باالمس احد
من
القريبني
السياسيني
اجلنرال عون وسألين غدا سيعلن
الرتشيح؟
أجاب :كيف اعلن (ضاحكا)؟

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

سبق واعلنت ،قلت مبا انه
ترشح سليمان فرجنية حنن ندعم
ترشيحه ،ماذا ميكنين القول اكثر
من ذلك؟
سئل :هو ترشح او انك ورطته
يف هذا الرتشيح؟
أجاب :مل اورطه ،اجتمعت معه
واتفقنا على الكثري من االمور
اليت قاهلا وشرحها سليمان
فرجنية خالل حلقتك ،وكان
واضحا جدا وشفافا فيها،
دعمت هذا الرتشيح ،وبالتأكيد
لست ضد من ان ارشحه ،على
العكس انا من اول االشخاص
الذين حتدثوا مع سليمان بيك
ومت هذا املوضوع.
سئل :يف هذه املسألة ،ملاذا
سليمان فرجنية وليس ميشال
عون؟ هذا السؤال البديهي،
كنت بدأت مع ميشال عون
اتصاالت عرب الدكتور غطاس
خوري واالستاذ نادر احلريري
ورأيته حضرتك؟
أجاب :انا قلت يف البيال
واقوهلا بصراحة ،يف البداية
حتدثت مع اجلنرال عون وحتدثت
مع حلفائي ووجدت ان االمور
ليست «ماشية» ،اضافة اىل
ذلك حتدثت مع حلفائي خاصة
ومع اجلميع على اساس رمبا
نذهب إىل رئيس توافقي ،ال
يريد احد فعل شيء ،وعندما
حتدثت ايضا مع حلفائي مبوضوع
سليمان بيك وجدت ان حلفائي
ليسوا معرتضني كثريا.
سئل :مثة جو انك بدأت
باالتصاالت قبل ثالثة اشهر؟
أجاب :اكثر قليال ،لكن االكيد
انهم مل يعطوا املوافقة لكين
مل ار اي اعرتاض وما اراه
دائما االعرتاض ان ال احد يهمه
الرئاسة بالنسبة لي من اول
حلظة واقوهلا بكل فخر تكلمت
مع العماد عون النين كنت
خائفا من الفراغ وانا ارى ان
الفراغ كارثة للبنان ،امتنى ان
ترى القيادات السياسية ما اراه
بالنسبة للفراغ ،أال نتعلم من
اخطائنا؟ يف ال2008- 2007
ما الذي حصل يف البلد؟ ذهبنا
اىل  7ايار؟ هل هذا كان شيئا
جيدا بتاريخ حزب اهلل وامرا جيدا
انه كان هناك فراغ؟ رشحنا يف
النهاية ميشال سليمان ووصلنا
اىل ميشال سليمان .
رأينا يف العام  1988ما وصل

اليه الفراغ يف لبنان ونرى اليوم
ما يوصل اليه الفراغ يف البلد
من انهيار اقتصادي ،ال اريد
ان اقول انهيارا اقتصاديا الننا
مل نصل اليه لكن حنن ذاهبون
اىل مكان صعب جدا يف البلد.
 %100من اللبنانيني يريدون
رئيس مجهورية.
سئل :لكن هناك  %86من
اللبنانيني مع العماد عون.
أجاب %100 :من اللبنانيني
يريدون رئيس مجهورية ،لذلك
جيب علينا ان ننزل اىل جملس
النواب وننتخب رئيس مجهورية.
ال سبب مينعنا من النزول اىل
جملس النواب اال ان كان الفراغ
هو املطلوب.
سئل :من يريد الفراغ اليوم؟
أجاب :ال اعرف ،اسأل من يريد
الفراغ ،من ال ينزل اىل جملس
النواب هو من يريد الفراغ.
سئل:سليمان فرجنية مل ينزل
اىل جملس النواب!
أجاب :هو قال انه كان لديه
اسبابه وانا اتفهمه ألنه هو ايضا
من فريق  8آذار ،انا تفاهمت مع
سليمان بك على امور عدة واقول
صراحة اني مرتاح للعالقة معه.
ولكن هل هو ليس من فريق 8
آذار؟ هل ميشال عون ليس من
فريق  8آذار؟ أليس هما االثنني
من فريق  8آذار؟ ما الذي مينع
اذا؟ من العام  2008-2007كل
ما قمنا به يف الدوحة ماذا كان ؟
الثلث املعطل ،من يومها وحتى
اليوم وهناك من يريد ثلثا معطال
يف جملس الوزراء ،و»فيتو» يف
جملس النواب ،ملا التعطيل؟
هذا يؤشر ان هناك فريقا يف
البلد يريد اجراء ما يريد .هذا
التصرف ال يبين بلدا ،ان كنتم
تعتقدون ان التعطيل يبين بلدا
مستحيل ان يتم ذلك.
سئل :انت تقول انهم يطرحون
سلسلة مسائل للتعطيل ،اليوم
قدمت خطوة اساسية ترشيح
سليمان فرجنية هل هي خطوة
اساسية ..انت قدمت ما ميكن
ان تقدمه واكثر من هذا ال
ميكنك ان تعطي ،ال ثلث معطال
وال قانون انتخاب كما يريدون
؟
أجاب :اريد حكومة وحدة وطنية.
اليوم اذا انتخبنا سليمان بك
اين نكون يف كل هذه املعادلة؟
نكون قد خلطنا االوراق ،اذا
دخلنا بهذه املعادلة ،جزء من
التفكري بالنسبة لي ،ان مند يدنا
اىل الفريق اآلخر ونقول ان البلد
ال يبنى اال مع بعضنا البعض لذا
حنن باجتاه رئيس من 8آذار،
هكذا حتل االمور ،اذا كان هناك
من خياف من الفريق اآلخر يكون
هناك ميزان قوى يف البلد.
سئل :بالنسبة هلم ميزان القوى
مل يعد كافيا من خالل موقع
الرئيس يريدون اكثر.
أجاب :ماذا يريدون فليقولوا.
سئل :طرح السيد نصر اهلل سلة
كاملة!
أجاب:استغنى عنها يف آخر
مقابلة ،مع كل احرتامي للسيد
حسن حنن موجودون يف البلد
ورشحنا شخصا من فريقه ،حنن
ال ننفذ تعليمات «حزب اهلل»
ولكن نريد تسيري امور البلد اذا

كان احد يريد وقف البلد ويعتقد
ان البلد يسري هكذا فالبلد ال
يسري هكذا.
سئل:اريد ان اعود معك اىل
بداية احلديث عندما ذهبتم اىل
ترشيح عون قلت ان حلفاءك مل
يسريوا.
أجاب :مل يسريوا وهذا امر
معروف.
سئل :طبعا ،هلذا السبب
حضرتك ذهبت اىل خيار سليمان
فرجنية.
أجاب :بسبب وجود الفراغ يف
البلد.
سئل :ملاذا مل يسريوا برتشيح
عون فذهبت اىل خيار آخر.
أجاب :اجتهت اىل خيار آخر وقد
مددنا يدنا لـ  8آذار.
سئل :صار هذا املوضوع
يف نهاية املطاف استفزازا
للمسيحيني وحتديا هلم؟
أجاب :هناك  4مرشحني ذهبوا
اىل بكركي وقالو ان املرشحني
االربعة ميثلون املسيحيني،
فرحت انا وكل  14آذار انتخبنا
مسري جعجع ،و 37مرة وكل مرة
ننزل لننتخب مسري جعجع ،ويف
البيال بالنسبة لفخامة الرئيس
امني اجلميل قلنا انه اذا
استطاع امني اجلميل احلصول
على موافقة 8آذار نسري معه
ومع ميشال عون ،حاولت ومل
تتم االمور بسبب حلفائي ولكن
عندما اجتهت حنو خيار سليمان
فرجنية ملاذا ال تسري االمور؟ اين
االستفزاز الذي يتكلمون عنه؟
انا رشحت سليمان بك فرجنية
هل كان هناك ترشيح مليشال
عون قبل ذلك.
سئل :ال
أجاب:انا بادرت ما املطلوب
مين؟ انا التزمت مع سليمان
بك فرجنية.انا لو مل افعل ما
فعلته هل كان احد رشح احد،
كلنا نعرف انه مل يكن ليحصل
شيء.
سئل :يعين انك تعترب انها ردة
فعل.
أجاب :ال اعرف.
سئل :اليوم تصاحلوا مع
بعضهم.
أجاب :تصاحلوا ولكن انا ملتزم
مع سليمان بك فرجنية.
سئل :اجلنرال عون راهن
على عامل الوقت لترتاجع عن
قرارك؟
اجاب :اي عامل وقت؟
سئل :مع الوقت تكتشف ان
فرجنية آخر املطاف لن يتمكن
اخلروج من خيار «حزب اهلل»؟
أجاب :انا اقصى حد الذي ميكنين
ان افعله والذي قلته ايضا يف
البيال ،انا لست أوقف انتخاب
عون ،اذا اليوم ذهبوا اىل
جملس النواب وهناك اصوات
للجنرال عون« ،قد ما بدن» انا
سأنزل اىل جملس النواب ،اذا
فاز ..انا اول شخص سأذهب
اسلم عليه واقول له انت رئيس
مجهورييت ،مربوك.
سئل :هذا سيعتربونه تشاطرا،
حضرتك انت وكتلتك الصوت
السين لن ينتخب عون تعترب
ان عون سيقبل ان يتم انتخابه
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لبنانيات

فرعون أطلق واحلواط «جبيل عاصمة السياحة العربية لعام :»٢٠١٦

اإلمجاع العربي كان دائماً ملصلحة لبنان وما حصل غيمة صيف عابرة

صفري :ما تشهده هذه املدينة يص ّح أن يكون مثاالً لكل رؤساء البلديات
أطلق وزير السياحة ميشال
فرعون ورئيس بلدية جبيل
زياد احلواط «جبيل مدينة
السياحة العربية لعام »2016
جممع «إده
يف لقاء أقيم يف
ّ
ساندز» السياحي ،ملناسبة
«يوم السياحة العربية» 24
شباط مولد الرحالة إبن بطوطة،
يف حضور السفري اإليطالي يف
لبنان ماسيمو ماروتي ،القائم
الفرنسية
السفارة
بأعمال
رئيس
لوجنيه،
سيسيل
جملس إالدارة املدير العام
لبنك بريوت سليم صفري،
قائمقام جبيل جنوى سويدان
فرح ،رئيس «حزب السالم
اللبناني» روجيه إده ،األمني
العام لـ»حزب الكتلة الوطنية»
وديع أبي شبل ،رئيس رابطة
خمتاري قضاء جبيل وديع أبي
غصن ،رئيسة الصليب األمحر
اللبناني سوزان عويس ،رئيسة
«مهرجانات بيبلوس الدولية»
لطيفة اللقيس ،منسق قضاء
جبيل يف حزب القوات اللبنانية
شربل أبي عقل ،منسق قضاء
جبيل يف «التيار الوطين احلر»
طوني أبي يونس ،آمر فصيلة
جبيل يف قوى االمن الداخلي
النقيب كارلوس احلاماتي،
مدير العالقات العامة يف بنك
بيبلوس جوزيف باسيل ،رئيس
«نادي فينيقيا» ناجي صادق،
رئيس مركز الدفاع املدني
يف جبيل شكيب غامن ،وعدد
من رؤساء البلديات واملخاتري
وأعضاء اجمللس البلدي يف
جبيل ومهتمني.
احلواط :بداية كلمة عريف
املربي توفيق صفري،
اإلحتفال
ّ
فعرض فيلم وثائقي عن حياة
إبن بطوطة ،ثم ألقى احلواط
رحب فيها باحلاضرين،
كلمة ّ
موج ًها الشكر للوزير فرعون
ّ
وفريق عمل الوزارة على
تعاونهم من أجل نيل بلدية
جبيل هذه اجلائزة ،وقال :برغم
الظروف الصعبة اليت جتتاح
وسياسيًا
إقتصاديًا
لبنان
وأمنيًا ،يبقى الوزير فرعون
الذي حيب بالد جبيل ،داعمًا
أساسيًا للسياحة يف هذا
الوطن ،واليوم من هذه املدينة
العريقة أخاطبكم بلغة القلب،
وقد تسألون ملاذا اجلائزة
جلبيل ،بالتأكيد ألنه يف هذه
املدينة عظمة تاريخ وحضارات
وثقافات ،وألن أبناء املدينة
قرروا برغم كل الظروف
الصعبة واملشكالت اليت جتتاح
العامل العربي واخلطر السياسي
والسياحي الذي يعيشه لبنان،
أن يرفضوا الواقع وأن يكونوا
يف صدارة العامل العربي،
فمدينة متواضعة بإمكاناتها
قادرة
كبيبلوس،
املالية
على أن متثل لبنان يف العامل
العربي ،بالثقافة واحلضارة

وباإلميان باملشروع والرؤية
وبدور الشباب القادر على
التغيري وهكذا استعطنا الفوز
باجلائزة ،وهذا يدل على أنه
عندما يكون الشعب متضامنًا
لبنان،
حتصني
نستطيع
يعمم
والنموذج اجلبيلي جيب أن ّ
يف كل األقضية اللبنانية،
خصوصًا موضوع النفايات.
وأكد احلواط «دور الشباب
يف معاجلة كل املواضيع
اليت يعيشها لبنان» ،مشريًا
إىل أن التعاون والتواصل
بني القطاعني العام واخلاص
يؤديان إىل جناح اإلدارة يف
لبنان ،وأكرب منوذج على ذلك
التعاون الذي مت بيننا وبني
القطاع اخلاص ،حيث استطعنا
نقل مدينتنا من ضفة إىل
أخرى» ،وطالب الدولة بـ»إجراء
االنتخابات البلدية يف موعدها»،
معلنًا أن «الشعب اللبناني لن
يقبل بالتمديد وعدم إجراء هذه
االنتخابات ،ألنه من الضروري
ّ
ضخ دم جديد يف إدارات
الدولة ،وأن يكون للشباب
دور فعال يف مستقبل لبنان
من أجل حتقيق قفزة نوعية يف
العمل الوطين وحنو لبنان الذي
نريده ،وشدد على أن مدينة
جبيل ليست فقط للجبيليني،
بل مدينة اجلميع ،واليوم متثل
كل لبنان يف العامل العربي.
وهذا فخر لكل أبناء الوطن
وجبيل إىل املزيد من التقدم
اىل األمام ،وأنا على يقني أن
أمام كل نهضة وتقدم ستكون
هناك نهضة أخرى ،وشكر بنك
قدمه يف
بيبلوس «على كل ما ّ
تقدم املدينة ،كذلك بنك
سبيل ّ
بريوت الذي يكمل املشوار،
وكل القطاعات اليت ساهمت يف
تطوير السياحة يف جبيل ،معلنًا
استمرار دعم البلدية لـ»جلنة
مهرجانات بيبلوس الدولية»
اليت هي صمام السياحة يف
مدينة جبيل وقضائها».
وختامًا ،أعلن احلواط عن
«روزنامة اإلحتفاالت اليت ستقام
للمناسبة بدءًا من أول نيسان
حتى نهاية العام اجلاري»،
وتتضمن :إطالق مشروع النقل
ّ
املشرتك يف مدينة بيبلوس -
جبيل ،النشاطات الثقافية يف
املركز الثقايف البلدي ،إطالق
تفيد أبناء
مشاريع صحية
ّ
املدينة والزوار والسياح يف
قسم الصحة للبلدية ،شراء
أربع سيارات كهربائية سياحية
داخل املدينة جمانية للسياح
صديقة للبيئة ،وتتنقل يف
أرجاء املدينة القدمية ،مهرجان
موسيقي «جاز» يف اجلامعة
اللبنانية  -األمريكية بالتعاون
مع البلدية ،معرض فين يف
الشارع الروماني يف مناسبة
«يوم املرأة العاملي» يف 8
آذار ،معرض الزهور من 18

لغاية  21آذار اجلاري ،تتخلله
منوعات فنية ومعرض للرسم،
ّ
لألمهات يف
حفل تكرميي
ّ
مناسبة عيد األم يف  21آذار،
افتتاح املركز البلدي يف 6
نيسان ،إطالق اسرتاتيجية
بيبلوس يف النصف الثاني
من نيسان ،باإلشرتاك مع
عمل
«روكفللر»،
مؤسسة
ترفيهي ألوالد املدينة يف
خالل نيسان ،معرض إرشاد
الطالب حول نوعية اإلختصاص
اإلجتماعي وحاجة املدينة اىل
أي نوعية ختصص ،مهرجان
النبيذ اللبناني من  16لغاية
 19حزيران املقبل ،محلة
توعية عن الزواج املبكر يف
 25حزيران مع وزارة الشؤون
االجتماعية ،مهرجان لألفالم
القصرية العربية ،إحياء ليالي
رمضانية ،معرض املأكوالت
«فود ماركت» ،حفلة زجل
شعرية مع اجمللس الثقايف يف
بالد جبيل.
فرعون :وبعد عرض فيلم
وثائقي عن تاريخ مدينة جبيل
وحاضرها ،ألقى الوزير فرعون
كلمة بدأها باإلشارة اىل أن
«هذا الفيلم صفق له  19وزير
سياحة عربيًا يف جامعة الدول
العربية» ،جمددًا التهنئة لبالد
جبيل وجملس بلديتها على
هذه اجلائزة والنهضة اليت
حصلت يف املدينة ،وقال:
عندما ذهبنا اىل جامعة الدول
العربية مل حنمل معنا فقط
ملفًا تارخييًا عن مدينة جبيل
السياحية ،بل محلنا أيضًا ملف

احلضارة والرتاث والثقافة
وتاريخ الفينيقيني ومجال
الطبيعة واإلنسان والنهضة
السياحية اليت حتققت يف هذه
املدينة ،وكنا فخورين بذلك
واثقني بأنه عندما يوضع هذا
امللف على طاولة جامعة الدول
العربية ال جمال لعدم انتخاب
جبيل عاصمة السياحة العربية
لعام  2016وهكذا حصل .كل
الدول العربية انتخبت واختارت
جبيل كعاصمة للسياحة العربية،
وحنن ال انتخابات عندنا .صحيح
أن الفرصة اليوم كبرية لكنها
غري مكتملة يف ظل عدم وجود
حل للنفايات والفراغ يف سدة
الرئاسة وعدم قدرة طاولة
احلوار على إجياد احللول هلذين
املوضوعني ،وأيضا عدم قدرة
احلكومة على العمل لتأمني
سياسيًا
املواطنني
حاجات
وإداريًا ،وتابع كان من املقرر
حضور وزراء السياحة العرب
ملشاركتنا هذه الفرصة ،وحنن
نتفهم إذا ما كان من عتب
واستياء من بعض املؤسسات
الرمسية اللبنانية من قبلهم،
وحنن كشعب لبناني نعرف ذلك
ونقر به ،خصوصا اإلستياء من
ّ
الفراغ الرئاسي واإلنقسام
املوجود يف البلد ،لكن نستطيع
القول إن العالقات التارخيية مع
البلدان العربية ليست عالقات
مصاحل بل صداقة وتاريخ،
وهذا الدور الكبري للبنان الذي
كان جزءًا أساسيًا من قرار
اإلمجاع العربي ،وهذا الدور
العربي للبنان الذي كان يعمل

لإلمجاع العربي ،ألن األخري كان
دائمًا ملصلحة لبنان.
وشكر فرعون دولة الكويت
على موقفها األخري باستمرار
الدعم للبنان ،وقال «يف لبنان
نعلم أن ما حصل غيمة صيف
عابرة ،وستبقى العالقة قوية
ال بل أقوى من السابق بيننا
وبني الدول العربية ،ونتمنى
أال يتأخر مشروع التوأمة
بني جبيل وعاصمة األبهى
السعودية اليت تشهد نهضة
كبرية على الصعيد السياحي»،
آم ًال أن «تضع جامعة الدول
العربية هذا املشروع على
ونوه باملهرجانات
الطاولة»،
ّ
السياحية اليت تقام يف كل
بلدات قضاء جبيل ،مشريًا إىل
أن «مدينة جبيل هي أكثر من
عاصمة ومدينة ،بل هي جماالت
وفرص وطاقات كبرية جدًا على
صعيد الريف» ،ولفت اىل أنه
«عندما أطلقت وزارة السياحة
مشروع السياحة الريفية ،كانت
واعية هلذه الطاقات وعلى ثقة
بأن ريف جبيل وكل األقضية
سينجحون يف تطبيق هذه اخلطة
بأقل من ثالث سنوات» ،وأكد
أن جلبيل حصة يف مشاريع
وزارة السياحة على كل
الصعد ،خصوصا بالنسبة إىل
مشروع طريق الفينيقيني»،
كاشفًا عن «لقاء قريب سيعقد
يف جبيل أواخر أيار املقبل
مبشاركة وزراء ومنظمات عاملية
ودولية واوروبية ،للبحث يف
هذا املشروع» ،وأمل يف «إجناز
مشروع توسيع األوتوسرتاد من

نهر الكلب إىل طربجا يف أسرع
وقت بعدما مت إقرار متويله يف
جملس النواب» ،مشريًا إىل أن
«االوتوسرتاد كما هو اليوم
يعيق السياحة يف كسروان
وجبيل».
وختم :صحيح اليوم هو يوم
السياحة العربية وذكرى والدة
إبن بطوطة ،لكن من الفينيقيني
أكثر من إبن بطوطة عملوا على
تطوير كل البحر املتوسط ،ومن
طريق الفينيقيني تعلمت شيئًا
كبريًا وهو أن كلمة «عرب»
مشتقة من كلمة «غرب»،
كذلك كلمة أوروبا بواسطة
الفينيقيني الذين هاجروا إىل
الغرب ،فكلمة «عرب» وصلت
اىل لبنان وفينيقيا وكلمة
أوروبا انطلقت من لبنان .وحنن
اليوم لدينا دور كبري يف اجلمع
بني العرب وأوروبا.
صفري :وألقى صفري يف
املناسبة ،الكلمة اآلتية :حنن
هنا يف قلب جبيل ،يف فعل
وفاء للرتاث ،ووالء للبنان
الوطن واحلضارة .ويف جبيل
نفسها ،ميكن للجميع أن يرى
الفارق الذي باتت جتسده هذه
املدينة ،فبفضل رئيس بلديتها
زياد حواط ،أعطت الدليل على
أن القيادة الشبابية واإلخالص
ميكن أن حُيدثا التغيري املطلوب
واملنشود يف بلدنا.
إن ما فعلته وتفعله أيها
الصديق زياد يف هذه املدينة
اجلميلة ،ومن خالل قيادتك
يصح أن
وحمبتك ونظافتك،
ّ
يعم يف البالد كلها ،وأن يكون
ّ
أمثولة حية لكل املسؤولني ،كما
اإلثبات القاطع على أن وطننا
قابل للتطوير ،وميكنه بالقيادة
درة الشرق.
احلكيمة ،أن يعود ّ
وألن املسؤولية تفرض علينا أن
ندعم املبدعني ،فإن وجودنا إىل
جانب زياد يف جبيل واجب ،ومن
واجب «بنك بريوت» أن يكون
يف هذا املوقع ،وأن يشجع هذه
املبادرات الرائعة ،وحيث على
العطاء أكثر ،لتصري جبيل لؤلؤة
الساحل ليس اللبناني فقط.
يصح
إن ما تشهده جبيل
ّ
أن يكون مثا ً
ال لكل رؤساء
البلديات ،فيسعى اجلميع ،كل
إعاد ِة الروح
على طريقته ،إىل
َ
إىل هذا الوطن الذي حنب،
والذي يسري على درب اآلالم
منذ قرابة أربعني سنة ،فيعود
لبنان كما حنب أن يكون،
مرتعًا للثقافة واحلضارة واحملبة
واألخوة.
ّ
وفقك اهلل زياد يف ما تسعى
إىل حتقيقه ،لكل ما فيه خري
جبيل ومصلحة أهلها احملظوظني
بك ،و»بنك بريوت» يعاهدك
ويعاهد روح والدك حليم ،رمحه
اهلل ،أن يساندك يف مسعاك
اخليرّ لتحقيق ما تصبو أنت
وجبيل إليه».
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«رعد الشمال» تدريب ضد اإلرهاب
أرسلت  20دولة عربية
وإسالمية ،عرب  60دقيقة
أمس ،رسالة مفادها أننا
«جاهزون وقادرون على
محاية األمن واالستقرار يف
املنطقة» ،وذلك يف ختام
الشمال»،
«رعد
مناورة
األكرب يف املنطقة ،برعاية
خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز،
وحضور قادة الدول املشاركة
ورؤسائها ،يف مدينة امللك
خالد العسكرية باملنطقة
الشمالية يف حفر الباطن.
وقدم رئيس هيئة األركان
العامة قائد التمرين الفريق
أول ركن عبدالرمحن بن صاحل
البنيان ،للقادة ورؤساء
الوفود شرحًا عن التمرين
وتوزيع القوات ،ثم أطلق
خادم احلرمني الشريفني
شارة بدء فعاليات املناورة
اخلتامية للتمرين ،وشاهد
احلضور فرضيات عسكرية
مشرتكة احتدت فيها قوات
برية وجوية ودفاع جوي
خمتلفة من الدول املشاركة،
حمتملة
مواجهات
حتاكي
أرضية وجوية ألي عدو،
وتدمري هذه األهداف ،وصد
واستهدفت
عدوان.
أي
املناورة التدرب على مواجهة
قوات غري نظامية ومجاعات
«إرهابية».
املناورات
يف
وشاركت
مقاتلة،
حربية
طائرات
ومروحيات هجومية وأخرى
القوات،
لنقل
خمصصة
إضافة إىل قوات برية،
وشهدت حتركات اآلليات
العسكرية وسط سحب دخان
متصاعدة من ضربات جوية
ورمايات من رشاشات ثقيلة
من الرب عرب مدرعات ودبابات،
ومن اجلو باستخدام مروحيات
من طراز «آباتشي».
كما نفذت قوات خاصة حممولة
جوًا ،إنزا ً
ال من املروحيات على
أهداف «إرهابية» ،تزامنًا

«أمري داعش» يف ليبيا يتعهد
«فتح روما»

خادم الحرمني يتابع التمرين العسكري( .واس)
مع تقدم قوات من املشاة
ملطاردة األهداف نفسها،
وتنفيذ عمليات تشمل حترير
رهائن ،أو اقتحام خمابئ
لعناصر مفرتضني .ويف ختام
املناورة اخلتامية التقطت
ّ
الصور التذكارية ،كما
سلم
عدد من كبار الضباط على
خادم احلرمني الشريفني
وقادة وفود الدول املشاركة
يف التمرين ورؤسائها.
ووصف البنيان التمرين
بأنه «أحد أكرب التمارين
العسكرية ،من حيث عدد
القوات املشاركة واتساع
منطقة العمليات العسكرية
اليت تغطي مسرح عمليات
املنطقة الشمالية ،ويتزامن
مع تنفيذ التمرين امليداني
املسؤولية
قطاعات
يف
العملياتية للحدود الشمالية
لقطاعات :قوة حفر الباطن،
وقوة رفحاء ،وقوة عرعر،
وقوة طريف».
وأوضح أن «التمرين يهدف
إىل تعزيز وحدة الصف ودرء
املخاطر اليت تواجه أمتنا
العربية واإلسالمية ،واحملافظة
على األمن واالستقرار ،ورفع
مستوى اجلاهزية القتالية،
وقياس القدرة على إدارة

العمليات العسكرية ،بناء
على ما يتطلبه املوقف
العسكري ،من خالل تعزيز
العالقات العسكرية بني
األشقاء واألصدقاء ،وتفعيل
مفهوم العمل املشرتك،
وفقًا للعقيدة العسكرية
املشرتكة ملواجهة التحديات
والتهديدات احملتملة كافة».
وبني أنه «مت خالل التمرين
التدريب على التعايش،
الظروف
مجيع
وحماكاة
املشابهة للحرب الفعلية،
القيادة
مبدأ
وحتقيق
والسيطرة للدول املشاركة
يف التمرين ،والعمل حتت
مشرتكة،
موحدة
قيادة
وختطيط وتنفيذ وتقويم
يف
العسكرية
العمليات
وغري
النظامية
احلروب
النظامية ،ومت التخطيط حلشد
القوات واالنتشار واالستخدام
واإلسناد واإلدامة ،وإعادة
االنتشار للقوات املشاركة
إىل دوهلا» ،مؤكدًا أن
األهداف
حقق
«التمرين
اليت ُخطط هلا وبذل مجيع
املشاركني فيه اجلهد املميز
لتنفيذ املهمات والواجبات
املناطة بهم ،وحظي باهتمام
إقليمي ودولي».

AA CONCRETE & FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an
expression of interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial
Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA
can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your
formwork and concreting. We can also provide in-house design schemes
specific for each one of your project including engineering for final
certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements,
from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system.
We have implemented a number of practical and targeted initiatives to
ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and
capability to supply services, ensuring our people are qualified to carry
out your tasks as required, maintaining a safe working environment for all
parties concerned thereby being able to deliver your projects on time and on
budget.
PLEASE CALL
SAM 0406551555
Or

Michael 0413561164

أكد متشدد وصف نفسه بأنه
«أمري داعش» يف ليبيا ،أن
التنظيم «يزداد قوة» يف مشال
أفريقيا يومًا بعد يوم ،وتعهد
عودة ليبيا إىل ما وصفه بـ
«اخلالفة اإلسالمية» ،مهددًا
بغزو الدول اجملاورة ،و»فتح
روما».
وأتى ذلك على لسان املدعو
عبد القادر النجدي الذي زعم أنه
ُنصب أمريًا على ليبيا من جانب
زعيم التنظيم اإلرهابي أبوبكر
البغدادي بعد مقتل مبعوث
األخري إىل ليبيا «أبو املغرية
القحطاني» بغارة جوية بطائرة
أمريكية بال طيار يف درنة قبل
أسابيع.
وتزامن تهديد النجدي للدول
تبين
مع
لليبيا
اجملاورة
«داعش» هجمات يف بن قردان
جنوب تونس مستمرة ارتداداتها
منذ أيام ،وذلك يف بيان وزعته
مؤسسة «البتار» التابعة للتنظيم
اإلرهابي.
ويف حديث إىل صحيفة «النبأ»
التابعة للتنظيم ،محل النجدي
على كل األطراف الليبية
ووصفها بالطواغيت وتوعد
مبحاربتها .وأشار إىل أن
«اختالف هذه األطراف وتشتتها
يشكل «نعمة» لـ «داعش» .كما
حذر الدول اجملاورة من أنها لن
تكون قادرة على صد هجمات
التنظيم.
كذلك محل القيادي اإلرهابي
على تنظيم «القاعدة» وتوعد
بأن يكون مسلحو «داعش» يف
«طليعة القوات اليت ستتوىل
فتح روما» ،وفق تعبريه ،داعيًا
يف هذا اإلطار املهاجرين،
خصوصًا من أفريقيا ،إىل
االلتحاق بتنظيمه يف ليبيا،
«استعدادًا هلذا الفتح».
وال يسيطر «داعش» سوى
على مناطق حمدودة يف ليبيا،
وخصوصًا مدينة سرت (وسط)
وينطلق منها لشن هجمات يف
أحناء البالد .ومين التنظيم
بضربة بعد غارة أمريكية على
معسكر له يف مدينة صرباتة
قرب احلدود مع تونس الشهر
املاضي ،ما دفع عشرات من
مسلحيه إىل الفرار يف اجتاه

حبسب

التونسي،
اجلنوب
مراقبني ليبيني.
يف الوقت ذاته ،أعلن مصدر
عسكري لييب أن مسلحي
«داعش» هامجوا نقطة تفتيش
جنوبي مدينة مصراتة (وسط
ليبيا) أول من أمس ،فقتلوا 3
من أفراد األمن ،انتقامًا لغارة
جوية شنتها القوات التابعة
حلكومة طرابلس على مدينة
سرت قبل يومني.
وأتى اهلجوم على نقطة تفتيش
أبو قرين اليت تبعد حنو 140
كيلومرتًا غرب سرت بعد ساعات
على الضربة اجلوية يف سرت،
واليت أفادت مصادر يف املدينة
أنها أسفرت عن مقتل مدنيني.
وتقع أبو قرين على الطريق بني
مصراتة وسرت اليت سيطر عليها
«داعش» العام املاضي .وقال
مصدر عسكري إن املتشددين
انسحبوا من نقطة تفتيش أبو
قرين بعد اهلجوم ،وإن الوضع
عاد حتت السيطرة.

يف الوقت ذاته ،أفاد مصدر يف
الزنتان (أقصى الغرب اللييب)
بأن قوات من املدينة اشتبكت
مع مسلحني يشتبه يف أنهم
ينتمون إىل «داعش» ،بعدما
سيطروا لفرتة وجيزة على
طريق رئيسي جنوبي العاصمة
طرابلس .وأضاف املصدر أن
أحد أفراد قوات الزنتان ُأصيب
قبل أن يرتاجع اإلرهابيون.
ووصف النجدي «داعش» يف
ليبيا بأنه «ال يزال وليدًا»
لكنه «باشر حتكيم الشريعة
يف مناطق سيطرته والسري
على خطى الدولة اإلسالمية يف
العراق وسورية».
وأضاف« :أصبحت واليات ليبيا
اليوم مقصدًا وتضاعفت أعداد
املهاجرين من كل فج عميق على
رغم مساعي الغرب احلثيثة للحد
من هجرتهم» .وقال النجدي إن
والية ليبيا «على تواصل دائم»
مع الدواوين املركزية يف العراق
وسورية.

فرنسا تعتزم إقامة املركز
األول ملكافحة الفكر املتطرف
بني الشباب املتشددين
تعتزم فرنسا فتح املركز
األول ملكافحة الفكر املتطرف
بني الشباب املتطرفني الذين
ترتاوح أعمارهم بني  18و30
عاما يف برنامج ميتد عشرة
أشهر ،وفقا ملا اعلنه القائم
على املشروع بيري ناغهاني.
ويتسع «مركز اعادة االندماج
واملواطنة» الذي يفتتح قبل
الصيف املقبل لـ 30شخصا
يف البداية ،وسيعد األول
من  10مراكز تعتزم السلطات
الفرنسية اقامتها.
وخبالف الربامج املوجودة،
سيعد املركز أول مكان
سيتم فيه مراقبة الشباب ليال
ونهارا.
وذكرت اذاعة «فرانس انرت»

انه من املقرر فتح املركز
يف حزيران (يونيو) املقبل،
وان عملية اختيار الشباب
الذين مل يرتكبوا أعمال عنف
ستقع يف أيدي اجملالس
احمللية ومسؤولي اخلدمات
االجتماعية.
وأكد ناغهاني ان مكان املركز
حمدد ،لكن مل يعلن لضرورة
اقناع بعض املمثلني احملليني
«املتحفظني».
لكن العاملني يف املركز
التعليمي والتأهيل املهين يف
بونتورني غربي فرنسا أوضحوا
ان مركزهم الذي يضم االن
شباب تتم معاملتهم كقصر
اجانب من دون مرافق ،حمط
األنظار.
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أنقرة وطهران :ما مجعه االقتصاد
لن يف ّرقه «امليدان»
حسن حيدر

تأتي زيارة أمحد داود
أغلو إليران يف وقت
ميكن أن تلعب فيه
طهران دورًا يف حل
الكثري من املشاكل
اليت تتخّبط بها أنقرة.
وهذا األمر ينطلق من
االقتصاد ليدخل يف
األزمة السورية ،وصو ً
ال
إىل التوتر الروسي ــ
الرتكي.
طهران | نزاع وصداقة
لطاملا وصما العالقات
اإليرانية ــ الرتكية.
بني
احلروب
آخر
الطرفني كانت إبان
احلكم الصفوي إليران،
حني دارت املناوشات

حمل داود أوغلو امللفات الخالفية لبالده وقدم مغريات تجارية لطهران (أ
ف ب)

العسكرية مع الدولة العثمانية وسالطينها ،ولكن
اخلالف العسكري مل مينع التبادل االقتصادي
والتجاري واالجتماع بني اجلانبني ،فكانت العالقات
ّ
وحتل بهدوء.
ندية تتأزم بهدوء
ّ
مع الوقت ،انتقل الصراع من املواجهة املباشرة
وحتول إىل خالف على دعم حكم
إىل أرض الغري،
ّ
يف دولة تعترب عمقًا اسرتاتيجيًا لكال البلدين .ويف
يعد اخلالف على امللف السوري جذريًا
هذا اجملالّ ،
وعميقًا ،وطرق ّ
حله ختتلف كليًا بني اجلانبني،
ذلك أن طهران تعرف جيدًا أن املدفعية الرتكية
تستهدف جمهودها العسكري االستشاري وامليداني
يف سوريا ،فيما تدرك تركيا أن الوجود اإليراني
عامل أساسي يف صمود احلكم يف سوريا.
وتأتي زيارة رئيس احلكومة الرتكية أمحد داود
ضيق فيه التقدم
أوغلو لطهران ،يف الوقت الذي ّ
امليداني الكبري يف اجلغرافيا احللبية الكثري من
باب اخليارات الرتكية ،وبات الوجود العسكري
اإليراني يف مرمى النريان الرتكية .يعين ذلك أن
طهران لن تتهاون يف الرد بأساليبها على هذا
التهديد ،الذي يطاول حياة عناصرها العسكرية
يف امليدان ،إضافة إىل سعيها للحفاظ على
القدرات العسكرية حللفائها على األرض.
قرر
أمحد داود أوغلو ّ
التوجه إىل إيران حام ًال
معه ملفات اقتصادية،
بالدرجة األوىل ،وهو
يعلم أنه رغم اإلعالن
عن أن الزيارة جتارية
وودية إال أنها لن ختلو
يف جلساتها املغلقة

بإمكان إيران
أن تلعب دوراً
يف خفض
التوتر الرتكي ــ
الروسي

من احلديث عن الشأن السوري والعراقي .هو
يدرك جيدًا أن له يف إيران أصدقاء كثرًا ،وقد
أقام شبكة عالقات عندما قاد االتفاق النووي
الثالثي ،برعاية تركية ــ برازيلية ،يف عام ،2010
احملرك يف تقريب وجهات النظر بني
كما كان
ّ
طهران والغرب ،ولعب دورًا يف تلك املرحلة
كاد يؤدي إىل التوصل إىل اتفاق بشأن تبادل
اليورانيوم ،لوال العرقلة األمريكية واإلسرائيلية
للمشروع بدعم من بعض الدول العربية اجلارة
إليران .وبالتالي يعرف داود أوغلو جيدًا العقلية
اإليرانية ،وقد خاض معها ساعات من التفاوض
عندما كان وزيرًا للخارجية.
بناء عليه ،محل امللفات اخلالفية لبالده وقدم مغريات
جتارية لطهران يف جماالت االستثمار والنقل الربي
والتجارة املتبادلة والطاقة والرتانزيت ،وأراد يف
املقابل ّ
حل بعض اخلالفات .البيانات الرمسية مل
تتحدث عن تفاصيل زيارته املدججة بفريق إعالمي
واقتصادي كبري لطهران ،األمر الذي يشري إىل
أن الوفد الرتكي حاول التوصل إىل اتفاق يف

موضوع الغاز ،والتوفيق بني التعويضات اإليرانية
املطلوبة من تركيا والبند اجلزائي الرتكي الواجب
على إيران يف إطار تصدير الغاز اإليراني إىل
تركيا .وما يدفع إىل ّ
حل يف هذا االجتاه ،هو أن
أنقرة تأثرت بالعقوبات الروسية ،وبعدما رفعت
السقف يف املطالبة بالبنود اجلزائية من إيران،
عادت للحديث عن العالقات اجليدة وحاجة تركيا
للغاز اإليراني وأيضًا حاجة إيران للرتانزيت الرتكي
حنو أوروبا.
ولكن مع ذلك ،ال ميكن فصل العالقات االقتصادية
عن السياسية ،وال سيما أن طهران اخلارجة حديثًا
من جتربة تفاوضية ،استمرت ثالثة عشر عامًا،
تعرف أن املغريات املقدمة من تركيا لن تؤثر
تقرر رفع مستوى
على املوقف اإليراني ،حتى لو ّ
التبادل التجاري إىل ثالثني مليار دوالر خالل
عامني ،فصناع القرار يف إيران يرفضون ،كما
رفضوا سابقًا ،أي مقايضات خارج إطار امللف
التفاوضي ،ما يعين أن طهران لن تدخل ملف
عالقاتها مع تركيا وفتح األسواق هلا يف بازار
التسويات ،فيما تسعى إىل فصل املسارات
الثنائية عن اإلقليمية.
ويف هذا اإلطار ،يعد االحتواء اإليراني لألتراك
والرتحيب بداود أوغلو وإبالغه استعداد اجلمهورية
اإلسالمية لفتح أبواب التعاون معه ،حماولة
الستيعاب االندفاعة الرتكية الطائشة يف سوريا
والتخبط احلاصل لدى األتراك بالتوازي مع دعمهم
خيار التدخل العسكري الربي يف سوريا نتيجة
الضغط الكبري الذي شكلته معركة حلب وريفها
وانكفاء فعالية املطالب الرتكية مشال سوريا.
أيضًا ،حتاول طهران إفهام القيادة الرتكية أن أي
مواجهة على األرض السورية لن تبقى يف حدودها
اجلغرافية ،وأن االندفاعة وراء املطلب السعودي
تشكل انتحارًا عسكريًا وسياسيًا.
َ
تتعاط مع كل من حتاورهم من خصومها
وفيما مل
سوريًا بلغة املنتصر ،إال أنها حتاول امتصاص
غضب الطرف اآلخر بعدم استفزازه ومواجهته
باإلجنازات امليدانية وتركه يقرأها بطريقته
اخلاصة.
ويف مقابل ذلك ،تدرك أنقرة جيدًا أن ما بني
طهران وموسكو أكرب من حلف عسكري يف
سوريا ،وسيكون له تداعيات يف إعادة رسم
موازين القوى وتوزيعها يف املنطقة ،وبالتالي
هي تعرف أن بإمكان إيران لعب دور يف خفض
التوتر الرتكي ــ الروسي ،وخصوصًا أن مساعد
وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يعقد
مع نظريه اإليراني حسني أمري عبد اللهيان
اجتماعات يف طهران ،ستشمل امللف السوري
والعراقي واليمين ،إضافة إىل التطورات األخرية
موضوعي اهلدنة واحلوار السياسي ،اللذين
يف
َ
سيشكالن خطني متوازيني على طريق حتقيق خرق
يؤسس لبوادر ّ
حل حقيقي لألزمة السورية.

أبو الغيط أميناً عاماً جلامعة الدول العربية
اختار وزراء خارجية الدول
العربية امس االول (اخلميس)،
وزير اخلارجية املصري األسبق
أمحد أبو الغيط أمينا عاما جلامعة
الدول العربية ،خلفًا لنبيل
العربي ،بعد توافق صعب
بسبب حتفظات قطر على األمني
اجلديد.
وكان مصدر ديبلوماسي قال
يف تصريح إىل «رويرتز» يف
وقت سابق اليوم إن اجلامعة
العربية أرجأت تصويتًا كان
مقررًا اليوم ،الختيار أمني عام
جديد للجامعة ،بعد اعرتاض قطر
على ترشيح مصر وزير خارجيتها
األسبق أمحد أبو الغيط لتولي
املنصب.
وذكرت وكالة «فراسن برس»
أن ديبلوماسيني عرب قالوا
إن قطر اعرتضت على املرشح
املصري أبو الغيط حبجة
«مواقفه العدائية» السابقة ضد
الدوحة.
ويعقد وزراء اخلارجية العرب
اجتماعًا غري عادي اليوم يف
القاهرة النتخاب أمني عام
جديد للجامعة العربية خلفًا لنبيل
العربي الذي أعلن عدم رغبته
جتديد ترشيحه.
وأوضحت الوكالة ان ثالثة
ديبلوماسيني عرب حيضرون
االجتماع يف القاهرة قالوا إن
«قطر ضد اختيار أبو الغيط ألن
له مواقف عدائية ضد الدوحة»،
مشرية إىل أن اخلالف حدث
يف االجتماع التشاوري املغلق
الختيار األمني العام.
الدولة
وزير
عن
ونقلت
اإلماراتي للشؤون اخلارجية أنور
بن حممد قرقاش الذي يدير
اجللسة العامة قوله إن «اجللسة
التشاورية قائمة حاليًا بني

الوزراء» العرب ،من دون أن
يفصح عن مزيد من التفاصيل.
ويف غياب االمجاع على املرشح
املصري ،فإن القاهرة تبدو
مصممة على طرح مسألة اختيار
األمني العام اجلديد للتصويت.
ويتوجب على أبو الغيط احلصول
على ثلثي أصوات أعضاء اجلامعة
العربية الـ( 21عضوية سورية
معلقة يف اجلامعة العربية).
ومل تطرح دول أخرى مرشحني
خبالف أبو الغيط الذي توىل
حقيبة اخلارجية يف بالده خالل
الفرتة من  2004إىل ،2011
وكان آخر وزير خارجية يف عهد
الرئيس السابق حسين مبارك،
قبل أن تطيحه الثورة .وتنتهي
فرتة العربي يف حزيران (يونيو)
املقبل ،ليبدأ األمني العام اجلديد
عمله مطلع متوز (يوليو).
وتلقت القاهرة واألمانة العامة
مكتوبة
موافقات
للجامعة
وشفهية من دول عربية عدة
لدعم ترشح أبو الغيط .وأعلن
نائب وزير خارجية الكويت خالد
سليمان اجلار اهلل تأييد بالده
الكامل ملرشح مصر.

وقال يف تصرحيات للصحافيني
يف ختام لقاء مجعه مع األمني
العام ،إن «هذا الدعم الكوييت
للمرشح املصري جاء يف رسالة
رمسية» من أمري الكويت الشيخ
صباح األمحد اجلابر الصباح إىل
الرئيس املصري عبدالفتاح
السيسي.
املغربية
اململكة
واعتذرت
الشهر املاضي عن استضافة
القمة العربية الدورية اليت
كانت مقررة يف نيسان
(ابريل) ،بسبب «رغبتها يف
جتنب تقديم أي انطباع خاطئ
بالوحدة والتضامن» يف خضم
حتوالت مير بها العامل العربي.
ومنذ تأسيس جامعة الدول
العربية يف العام  1945شغل
مصريون منصب األمني العام
باستثناء التونسي الشاذلي
القلييب الذي شغل املنصب
يف العام  1979بعد نقل مقر
اجلامعة إىل تونس احتجاجًا على
اتفاقات كامب ديفيد بني مصر
وإسرائيل .وعادت اجلامعة
العربية إىل القاهرة يف العام
.1990
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Tony Windsor: Former MP could return to politics, and Barnaby Joyce is in his sights

Former Independent MP Tony Windsor announces he will be challenging Barnaby Joyce for the seat of New England.

Former Independent
MP Tony Windsor announces he will be challenging Barnaby Joyce
for the seat of New England.
Former independent
MP Tony Windsor will
attempt a return to federal politics by chal-

lenging Barnaby Joyce
in the NSW seat of New
England.
He made the announcement at Parliament
House in Canberra on
Thursday.
“I’m fully aware that it
will be a David and Goliath event,” he said.

Barnaby Joyce

took to social media
on Thursday to defend
party leader Barnaby
Joyce, who faces a challenge from Mr Windsor
in the northern NSW
seat of New England at
the next election.
“While a rambling, relTony Windsor is expected to announce a return to politics.
evance deprived @
The Nationals have dis- as relevance-deprived TonyWindsor is grandmissed former indepen- and a rambler. Federal standing in CBR, @
dent MP Tony Windsor director Scott Mitchell Barnaby_Joyce
is

working hard in the
electorate of NE,” he
tweeted on Thursday.
Mr Windsor whose actions in supporting Julia Gillard to retain government after the 2010
election forced a nightmarish scenario onto
the Australian people,
said he made the decision after much consultation with his family.

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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Niki Savva book: Author claims Peta Credlin demanded her sacking over column in The Australian

Crhis Mitchell
Niki Savva

Peta Credlin

THE author of a controversial new book on the
demise of Tony Abbott,
has detailed how his
Chief of Staff Peta Credlin
texted the editor of The
Australian Chris Mitchell
demanding her sacking
over a column published
in the paper.

Writing in The Australian, Niki Savva, whose
new book Road to Ruin
is already a bestseller,
responds to Credlin’s
assertions in her own
column on Tuesday that
she had maintained a
dignified silence following criticisms of her by

Savva.
“So dignified was her
silence that on October
30, 2014, she had a meltdown during a meeting
with Abbott and the deputy leader, Julie Bishop,
after reading my column,
then fired off an angry
text to the then editor-in-

chief of The Australian,
Chris Mitchell, demanding my dismissal.
“I have enormous respect
for you Chris but I’ve
drawn a line in the sand
this time,” she wrote.
“She must go.”
Former Editor in Chief
of The Australian Crhis

Mitchell refused Credlin’s demand. Niki Savva
claims Peta Credlin demanded her dismissal
over a column in The
Australian
Abbott later sought to
deny he had sought my
sacking, but her text
and Mitchell’s response
prove otherwise: “She
won’t be going Peta, I

can assure you of that.
As I told Tony two hours
ago. And in 23 years as
a daily metro newspaper
editor no COS or PM has
ever made such a suggestion to me about anyone. Even Keating.”
“After that, I rang Credlin
and left a message suggesting a meeting. She
never responded.”

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
-  خطوبة- زواج
 أعياد ميالد- عمادات
.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
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F

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

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

صراع األجهزة« :املعلومات» والنيابة العسكرية يطلقان انتحارياً أوقفه األمن العام
رضوان مرتضى
بناء على إشارة من القضاء
ً
العسكري ،ترك فرع املعلومات
انتحاريًا كان قد أدىل باعرتافات
مفصلة يف التحقيق معه لدى
ّ
األمن العام .املوقوف ،فور
فر إىل اجلرود
إطالق سراحهّ ،
ليلتحق بـ»جبهة النصرة».
فمن يضمن أمن اللبنانيني يف
صراع األجهزة؟
قد يكون «فرع املعلومات»
التابع لقوى األمن الداخلي
اجلهاز األكثر احرتافية إذا ما
قورن ببقية األجهزة األمنية
كاألمن العام واستخبارات
يصح ذلك طاملا أبقى
اجليش.
ّ
القيمون على هذا اجلهاز العمل األمين بعيدًا عن
ّ
السياسة والكيدية.
ولكن ،يف حالة الصراع بني األجهزة األمنية
وتسابقها على حتقيق اإلجنازات على األرض،
ّ
ّ
توسل كل السبل
حملها
ليحل
تغيب االحرتافية
ّ
ً
ــــ مبا فيها امللتوية أحيانا ــــ إلفشال إجناز جلهاز
أمين من هنا ،أو التقليل من أهمية إجناز جهاز آخر
من هناك ،حتى لو كانت العواقب وخيمة على من
ُيفرتض أن هذه األجهزة تعمل للحفاظ على أمنهم
وسالمتهم واستقرارهم.
سجل فرع املعلومات «سبقًا»
ويف هذا السياق،
ّ
يرقى اىل مستوى الفضيحة ،بتغطية تامة من
القضاء .إذ أطلق سراح انتحاري كان األمن العام
يعد لتنفيذ
قد أوقفه رغم اعرتافه بأنه كان
ّ
عملية انتحارية ،وإقراره باسم الشيخ الذي ّ
جنده
وتفاصيل أخرى .ففي  ٢٠تشرين الثاني املاضي،
أوقف األمن العام يوسف ديب اللبناني اجلنسية.
جاء ذلك بعد مثانية أيام على التفجري االنتحاري
املزدوج الذي ّ
تبناه تنظيم «داعش» يف منطقة
ّ
وخلف 43
برج الرباجنة،
شهيدًا و 239جرحيًا .وبعد
تواري شابني من بلدة ديب
(م .عزوزي ،وشاب من آل
عجاج) ،أحدهما سبق أن

أقر االنتحاري
بتفاصيل عمليته
والتحق بـ»النصرة»
فور إطالقه

قاتل يف سوريا ،بدأ األمن العام رصد عدد من
الشبان يف البلدة .وتبينّ أن أحد املختفني بعث
برسالة إىل صديقته يقول هلا فيها« :نلتقي يف
اجلنة»ّ .
كثف حمققو األمن العام عملهم ،فأوقفوا
عددًا من األشخاص ،بينهم يوسف ديب.
وحبسب معلومات حصلت عليها «األخبار»،
اعرتف ديب لدى اعتقاله ّ
يعد لتنفيذ
بأنه كان
ّ
عملية انتحارية بالتنسيق مع الشيخ هـ .ت .وقد
ّ
املكلفني
فاجأت اعرتافاته ضباط األمن العام
أن االعرتاف كان سريعاً
بالتحقيق معه ،وال سيما ّ
ومل تسبقه أي ضغوط من تلك اليت ميارسها
بعض األجهزة أحيانًا النتزاع االعرتافات .إذ إن
اخلوف فضح املوقوف الذي اعتقل مع آخرين،
أقر يوسف بانتمائه إىل
لكنه انهار فجأة .وقد ّ
ودع والدته
«جبهة النصرة» ،وقال إنه بعدما ّ
التوجه إىل منطقة
الوداع األخري كان يف صدد
ّ
جرود عرسال برفقة أحد األشخاص ،للقاء أمري
«جبهة النصرة» يف القلمون أبو مالك ّ
التلي ،على
أن يعود بعدها اىل بريوت لتسلم حزام ناسف
وانتظار حتديد الساعة الصفر لتنفيذ العملية
يف مقهى مكتظ يف جبل حمسن .غري أنه تراجع
عن الذهاب اىل اجلرود نزو ً
ال عند إحلاح والدته
قدمي لعدم الذهاب فقررت إرجاء
«قبلت
اليت
ّ
ّ
ذهابي اىل وقت آخر» .وقد وجدت يف حوزة
ديب رسائل هاتفية قصرية وعلى الـ»واتساب»
تشري اىل احلزام الناسف بـ»الغرض» .وعلمت
«األخبار» أن املوقوف كرر إفادته أكثر من مرة،
وأنه يف كل مرة كان احملققون يتهمونه باملبالغة
والكذب ،كان جييب بإعطاء املزيد من التفاصيل.
وأبدى استعداده ملواجهة الشيخ هـ .ت .الذي
أفاد ّ
نسق معه لتسلم احلزام
بأنه ّ
جنده وكان ُي ّ
الناسف واختيار مكان التفجري.

املصارف ممنوعة من التعامل بـ «األسهم حلامله»
محمد وهبة

(هيثم املوسوي)
وقال إن الشيخ كان سيتوىل إيصاله إىل مكان
قريب من ساحة يف جبل حمسن ،على أن ُي ِ
كمل
«االنتحاري» سريه مشيًا على األقدام .وقال
إن الشيخ طلب منه شراء قبعة عليها عبارات
باللغة اإلنكليزية لكي يعتمرها يوم التفجري بهدف
التخفيف من لفت األنظار حنوه أثناء سريه يف
«اجلبل» .ولدى استدعاء الشيخ اىل املواجهة،
أصر على
أنكر األخري ادعاءات ديب الذي
ّ
وبناء على إشارة النيابة العامة ،أطلق
اعرتافاته.
ً
سراح الشيخ ،أما ديب ،فأحيل إىل النيابة العامة
العسكرية.
وحينذاك ،أصدر األمن العام بيانًا قال فيه
إن «املوقوف ينتمي اىل جبهة النصرة ــــ فرع
القاعدة يف بالد الشام ،وكان يف صدد التحضري
لتنفيذ عملية انتحارية».
بدأت سلسلة املفاجآت بقرار أصدرته النيابة
العامة العسكرية ،بإحالة املوقوف على فرع
املعلومات .وأمام حمققي الفرع املذكورّ ،
أكد
اإلفادة اليت أدىل بها أمام األمن العام .عاود
حمققو «املعلومات» مواجهته بالشيخ هـ .ت،.
فرتاجع ديب عن إفادته األولية ،قائ ًال إنها
ُ
انتِزعت منه حتت التعذيب .وصار يبكي طالبًا من
الشيخ أن يساحمه .خابر احملققون النيابة العامة
العسكرية ،ووضعوا أمامها نتيجة التحقيق .قالوا
للمدعي العام إن املوقوف تراجع عن إفادته ،وإنه
اعتذر من الشيخ ،وإنهم مل يضبطوا أي دليل
على إفادته األوىل .مباشرة ،أصدرت النيابة
العامة العسكرية إشارتها إىل «املعلومات»
بإطالق سراح ديب.
املفاجأة الكربى ظهرت هنا .فعقب إطالق سراحه،
سارع ديب إىل االلتحاق بصفوف «جبهة النصرة»
يف جرود السلسلة الشرقية! ما يدفع اىل طرح
مجلة من األسئلة على األجهزة املفرتض أنها
معنية بأمن اللبنانيني :هل يكفي تراجع موقوف
أقر بأنه كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية عن
ّ
وعالم استند القضاء
إفادته إلطالق سراحه؟
َ
العسكري إلعطاء إشارة بإخالء سبيله؟ وملاذا
جيب التعاطي مع حتقيقات فرع املعلومات على
أنها أكثر دقة من تلك اليت أجراها األمن العام؟
قيض هلذا االنتحاري
سيحاسب من إذا ما ّ
ومن ُ
العودة لتفجري نفسه يف أي من املناطق؟ هل
كان وزير العدل املستقيل يعرف تفاصيل هذه
القضية وجتاهل حتريك هيئة التفتيش للتحقيق
بهذه الفضيحة؟ أم أنه مل يعرف ما جرى؟ وماذا
عن وزير الداخلية؟ هل أوقعت النيابة العامة
العسكرية بني جهازين أمنيني تابعني له ،أم أن
أحد اجلهازين حاول «التعليم» على اآلخر ،فارتأى
يتسرع
التدخل يف عمله للقول إن «األمن العام
ّ
يف إصدار بيانات غري ذات قيمة» ،فما كان منه
إال أن أطلق شخصًا اعرتف بأنه كان ينوي تفجري
يتحمل مسؤولية ما جرى؟
نفسه يف مقهى؟ ومن
ّ
هل هم احملققون الذين وضعوا «املعطيات» يف
تصرف القضاء الختاذ القرار ،أم القاضي الذي
أراد ،ألسباب جمهولة ،التشكيك بتحقيقات جهاز
أمين ومنح ثقته كاملة إىل جهاز آخر تبينّ أنه مل
يكن على حق؟ ال شك أن األسئلة ستضيع يف
بالد ال حماسبة فيها ،لتبقى احلقيقة الوحيدة أن
انتحاريًا مفرتضًا عاد إىل احلرية ،بقرار قضائي.

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،تعميمًا
حيظر فيه على املصارف والصرافني وغريهم،
القيام بأي عمليات مع شركات أو صناديق
استثمار تكون أسهمها «حلامله» .قرار سالمة
يأتي بعدما أسقط جملس النواب مشروع قانون
تعد
يرمي إىل إلغاء هذا النوع من األسهم اليت
ّ
والتهرب الضرييب والفساد
مصدرًا إلخفاء الثروة
ّ
السياسي ــ املالي وتبييض األموال.
يف  12تشرين الثاني املاضي ،عقد جملس النواب
جلسة تشريعية على جدول أعماهلا  40بندًا .جاءت
هذه اجللسة تلبية لضغوط دولية تطالب لبنان
بإقرار جمموعة من القوانني املتعلقة مبكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وباتفاقيات
قروض يتطلب إبرامها من جملس النواب قبل أن
أقر اجمللس
ُتسقطها اجلهات املاحنة .وبالتالي
ّ
مشاريع القوانني واالتفاقيات املطروحة على
جدول األعمال باستثاء بند واحد سقط هو البند
الوارد من احلكومة باملرسوم  12059والذي يتعلق
بتعديل البند  1من املادة  23واملادة  29واملادة
 32والبند  1من املادة  107من قانون اإلجراءات
الضريبية.
هذه التعديالت استقطبت نقاشًا واسعًا بني النواب
ألنها ترمي إىل إلغاء ما يسمى األسهم حلامله.
السبب وراء النقاش ثم سقوط مشروع التعديل
لقانون اإلجراءات الضريبية يتعلق بالكشف عن واحد
من أهم مصادر الفساد يف لبنان الذي ينخرط فيه
سياسيون ورجال أعمال وكبار املديرين يف القطاع
حساسة.
العام وموظفون يشغلون مراكز
ّ
األسهم حلامله تخُ في هوية مالكها خالفًا لألسهم
االمسية اليت تفصح عن هوية املالك .الشركات
تقيد يف سجل خاص
واملؤسسات جمربة على أن
ّ
متاح لألجهزة الرمسية احلصول على أمساء وعناوين
حاملي األسهم ،فيما ليس متاحًا هلا احلصول على
اسم حامل «السهم حلامله» إال يوم توزيع األرباح،
إذ إن كل من يربز ملكيته هلذا السهم حيصل
على نصيبه من توزيع األرباح .كما أن سجل
أمساء حاملي «أسهم حلامله» ليس متاحًا لألجهزة
الضرائبية.
قد تكون احلقوق والواجبات املرتتبة على محلة
األسهم متباينة تبعًا لشروط إصدارها ونوعها،
أن اهلدف األساسي من إصدارها هو زيادة رأس
املال أو إدخال شريك اسرتاتيجي ...فعلى سبيل
املثال ،إن بعض الشركات تصدر أسهمًا حلامله
ال متنح ّ
حق التصويت يف اجلمعية العمومية أو
املشاركة يف القرارات املتعلقة بإدارة الشركة،
لكنها متنح حاملها نسبة أعلى من توزيع األرباح.
ويف املقابل ،ليس بإمكان الشركات واملؤسسات
أن تضع شروطًا من هذا النوع ،بل جيب عليها
قانونًا منح حامل األسهم االمسية ّ
موحدة من
سلة
ّ
احلقوق والواجبات.
وحبسب مصدر رمسي ،فإن إصدار األسهم حلامله
والتهرب
وتداوهلا يف لبنان ،باتا أداة إلخفاء الثروة
ّ
الضرييب وتبييض األموال والتحايل على قوانني
اإلثراء غري املشروع .وتشري املصادر إىل أن عددًا
ال يستهان به من السياسيني اللبنانيني ورجال
األعمال وأصحاب رؤوس األموال وكبار املديرين
يف القطاع العام واملوظفني الذين يشغلون مراكز
اسة ميلكون أسهمًا حلامله يف شركات عقارية
حس ّ
ّ
مقرها لبنان أو يف
يكون
قد
مالية
ومؤسسات
ّ
مقرها
اخلارج ،علمًا بأن غالبية الشركات اليت يكون ّ
حملية أو
خارجًا ،متلك حصصًا وأسهمًا يف شركات
ّ
حملية.
لديها تعامالت مع شركات
ّ
وجاء انفجار األزمة املالية العاملية يف نهاية
 ،2008ثم تالها ارتفاع وترية احلديث عن متويل
اإلرهاب ،فاندفع اجملتمع الدولي للمطالبة مبزيد من
الشفافية .ويف هذا السياق ،بدأت الضغوط على
لبنان وخصوصًا من الواليات املتحدة األمريكية،
اليت كانت تريد تطبيق قانون «فاتكا» املعين
بتحصيل الضرائب خارج حدودها .ثم انهمرت
املطالب على لبنان ،سواء تلك املتعلقة بتعديل
قانون مكافحة تبييض األموال ومكافحة اإلرهاب،
أو إقرار قانون يتيح تبادل املعلومات الضريبية
مع اخلارج ،أو إقرار االتفاقيات املتعلقة مبكافحة
متويل اإلرهاب ...من ضمن هذه املطالب ،كانت
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قد طلبت من

لبنان املزيد من الشفافية يف تعامالت املصارف
جلهة اإلفصاح عن األسهم حلامله ومسك سجل
خاص بها مكشوف للجهات الرمسية ،فأعدت وزارة
املال مشروع قانون إلدخال تعديالت بهذا املعنى
على قانون اإلجراءات الضريبية .األسباب املوجبة
للمشروع مبنية على أساس تتبع العمليات اخلاضعة
للضريبة وتكليفها بالضرائب وإلغاء بعض أنواع
اإلعفاءات املمنوحة حلملة األسهم وانتقاهلا .إال
أن النقاش يف اللجان النيابية ذهب يف اجتاه
البحث عن خمارج ترضي املطالب اخلارجية من
دون املساس بأساس القوانني اليت تتيح إخفاء
امللكية .وحبسب مصادر نيابية ،فإن اللجان مل
تتمكن من معاجلة األمر ،فأبقت مشروع القانون
ضمن الصيغة املقرتحة من وزارة املال ،وأحالته
إىل اهليئة العامة ملناقشته وإقراره.
اهليئة العامة جمللس النواب أسقطت مشروع
برمته ،رغم علم النواب بأن إقراره هو
التعديل ّ
مطلب دولي وأن منظمة التعاون االقتصادي
تضغط على مصرف لبنان يف هذا اجملال.
أما سبب اإلسقاط ،فكان جليًا وهو يتعلق مبا
يفرضه هذا القانون من كشف لثروة النواب
والسياسيني ولوبيات الضغط املصرفية وأصحاب
رؤوس األموال.
إزاء هذا األمر ،وجد مصرف لبنان نفسه مضطرًا
إىل القفز عن النتيجة اليت وصل إليها جملس
النواب ،وحبث عن ثغرة للنفاذ منها إىل طريقة
حتقق مطالب منظمة التعاون االقتصادي .وجاءت
االقرتاحات أنه ميكن إصدار تعميم مينع املصارف
واملؤسسات املالية وشركات اإلجيار التمويلي من
التعامل مع شركات حملية أو خارجية لديها أسهم
حلامله .ثم نوقش االقرتاح يف اجمللس املركزي
وأقر مشروع التعميم يف جلسته
ملصرف لبنان،
ّ
املنعقدة بتاريخ  24شباط .2016
يستند التعميم املذكور إىل القانون  308املتعلق
بإصدار أسهم املصارف والتداول بها وإصدار
سندات الدين ومتلك العقارات من قبل املصارف،
وقانون مهنة الصرافة ،وقانون مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب ...وميكن تلخيص مواده
باآلتي:
ــ حيظر على املصارف واملؤسسات املالية القيام
بأي عمليات من أي نوع كان ،مصرفية أو مالية أو
مسجلة داخل ميزانياتها
غري مصرفية أو غري مالية،
ّ
أو خارجها ،مع الشركات أو الصناديق املشرتكة
لالستثمار اليت تكون أسهمها أو حصصها كليًا
أو جزئيًا حلامله ،أو مملوكة بصورة مباشرة أو
غري مباشرة من قبل شركات أو صناديق مشرتكة
لالستثمار أسهمها وحصصها كليًا أو جزئيًا
حلامله.
ــ خيضع االكتتاب والتداول بأسهم املؤسسات
املالية لرتخيص مسبق من اجمللس املركزي
أدى ذلك إىل اكتساب
ملصرف لبنان يف حال ّ
املكتتب أو املتفرغ له بصورة مباشرة أو غري
مباشرة نسبة  %10من جمموع أسهم املؤسسة،
املتفرغ ميلك  %10من األسهم ،أو إذا
أو إذا كان
ِّ
املتفرغ أحد أعضاء جملس اإلدارة
أو
املكتتب
كان
ِّ
احلاليني مهما كان عدد األسهم .وذلك على أن
حتتسب مساهمة الزوج واألوالد القاصرين وأي
جمموعة اقتصادية من ضمن نسبة الـ.%10
ــ تتحقق املؤسسات املالية املعنية ،على كامل
مسؤوليتها ،من توفر مجيع الشروط القانونية
والنظامية للتفرغات عن األسهم ومن صحة
املعلومات اليت تبلغها إىل مصرف لبنان ومن أن
النظام األساسي أو عقد الشراكة لكل من الشركات
والصناديق املشرتكة لالستثمار املتفرغ هلا
يتضمن نصًا يفيد بأن مجيع أسهم هذه الشركات
أو حصص هذه الصناديق امسية ومملوكة بشكل
مباشر أو غري مباشر بالكامل وعلى الدوام من
قبل أشخاص طبيعيني أو شركات تكون أسهمها
امسية.
ــ يشمل القرار شركات األموال ،ومؤسسات
الصرافة وشركات األموال اليت تتملك أسهمًا يف
رأمسال شركة إجيار متويلي.
ــ منح التعميم املصارف واملؤسسات املالية اليت
تكون يف وضع خمالف ،مهلة سنتني لتسوية
أوضاعها.
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مقاالت وتحقيقات

مركز الشحن اجلوي :رسوم كبرية تنعكس على املــــستهلك
افتتحت شركة طريان الشرق األوسط مركز
الشحن اجلديد منذ فرتة .هذا االفتتاح ّ
كلف
الشركة ثالث سنوات من العمل و 25مليون دوالر
أمريكي ،وقلب بعض «العادات» هناك ،خصوصًا
ّ
أنه جاء مرفقًا مع الئحة «رسوم» مكلفة ،مفروضة
واملصدرة ...وتاليًا
على البضائع املستوردة
ّ
على املستهلك .والسؤال هنا :هل ستضبط
اإلجراءات اجلدية «الفوضى» يف أمور ختليص
البضائع وتفتيشها ومراقبتها؟ أم ّ
أنها ُوضعت
السرتداد الـ 25مليونًا؟
قبل أن يقفل العام املاضي حسابه مع شهره
األخري ،افتتحت شركة طريان الشرق األوسط،
«ميدل إيست» ،مركز الشحن اجلوي اجلديد
«بشكل رمسي» ،بعدما كانت قد
()cargo center
ٍ
افتتحته «جتريبيًا» خلمسة أشهر قبل ذلك.
رسوم
محل هذا االفتتاح معه قرارًا يقضي بفرض
ٍ
على البضائع القادمة من خارج البالد ،واليت
ّ
أيام،
تتخطى «إقامتها» يف مركز الشحن مخسة ّ
«عداد»
وكذلك اخلارجة من البالد ،حيث يباشر
ّ
الرسوم عمله ،هنا ،بعد مرور  24ساعة ،أو يف
أحسن األحوال ،بعد  48ساعة فقط.
شركة «ميدل إيست» اعتربت «ما تفرضه أقل
مما تفرضه مراكز الشحن يف العامل» .لكن
بكثري ّ
«بلبلة» سادت صفوف ّ
خملصي البضائع وصغار
التجارّ .
أن
لكنها بقيت بلبلة «مضبوطة» ،خصوصًا ّ
ّ
ّ
املتضررين
أشد
هم
أن
فرتض
ي
الذين
ار
التج
كبار
ّ
ّ
ُ
ّ
حيددوا موقفهم بعد :ال سلبًا
من تلك الرسوم ،مل ّ
وال إجيابًا.

عنرب الخزن :اللرية التي صارت لريتني

قبل فرتة ،وصلت إىل «عنرب» اخلزن شحنة من
العطور تزن  4500كيلوغرام .يف األحوال العادية،
اليت ال ختضع للمنطق أص ًال يف دورة العمل يف
مطار رفيق احلريري الدولي ،حيتاج «ختليص»
هذه الشحنة إىل إمتام بعض اإلجراءات ،منها
الصناعية
معامالت التأشري يف معهد البحوث
ّ
مهمًا أمر
املختصة .قد ال يبدو
وعدد من اجلهات
ّ
ّ
دورة العمل اليت صار هلا «عمر» (كما قال عنها
العامة والنقل غازي زعيرت) ،فاملهم
وزير األشغال
ّ
أيام،
هنا ّ
أن إجراءات املعامالت استغرقت عشرة ّ
لتخرج الشحنة من العنرب .دفع التاجر يف النهاية
ثالثة ماليني و 900ألف لرية ملركز اخلزن.
نص القرار.
كيف ذلك؟ هنا ،ال ّ
بد من الرجوع إىل ّ
حبسب هذا النص ،تندرج شحنة «البارفان»
العامة املستوردة»،
حتت خانة «ختزين البضائع
ّ
ّ
تتخطى 750
اليت تفرض على «البضائع اليت
يتعدى وجودها يف مركز
كيلوغرامًا ،واليت
ّ
الشحن مخسة أيام ،رمسًا بقيمة  0.04سنت على
أن الشحنة
الكيلو الواحد يف اليوم» .هكذا ،مبا ّ
ّ
تتخطى هذه الكمية ،كانت «هذه الدفعة» ،يقول
ّ
ّ
خملصي
خملصي البضائع والعضو يف نقابة
أحد
ّ
املرخصني يف لبنان .دفعة تضاف إليها
البضائع
«حصة» الدولة ،اليت تتقاضاها« ،واليت تبلغ 11
ّ
ألف لرية لبنانية عن كل مئة كيلو» .ضريبتان
تسددان بالتوازي.
ّ
ّ
يفند الضرائب ما
نص القرار الذي
عودة إىل
ّ
تتمة قسم
بني «الصادرات» والواردات»؛ يف
ّ
الواردات ،يشري القرار إىل ّ
أنه إذا كانت البضائع
املخزنة «أقل من  750كيلوغرامًا ،يؤخذ ثالثون
ّ
احلد األدنى» ...فيما مل ُيذكر ما إذا
دوالرًا يف
ّ
ملرة واحدة أو مع بداية
كانت هذه القيمة تؤخد ّ
يوم جديد إىل حني خروج البضائع .وبالنسبة
كل ٍ
إىل البضائع اليت حتتاج إىل تربيد ،عندما تزيد
أربع وعشرين ساعة،
إقامتها يف املركز على
ٍ
فمن املفرتض أن ُيدفع لقاء ذلك « 0.07سنت
عن كل كيلو ،وإذا كانت البضاعة أقل من 300
احلد األدنى» .أما
كيلو ،يدفع  21دوالرًا يف
ّ
تلك اليت تأتي يف «الكونتينر» ،فعندما تتخطى
أربعًا وعشرين ساعة ،على التاجر أن يدفع مثانني
دوالرًا يف النهار» أو «كسر النهار».
بالنسبة إىل الصادرات ،إذا ّ
ختطى ختزين البضائع
تتعدى  750كيلوغرامًا» 48 ،ساعة
العامة «اليت
ّ
«يدفع  0.04سنت على الكيلو ،أما
يف املركزُ ،
احلد
إذا كانت أقل من ُ ،750يدفع  30دوالرًا يف
ّ
األدنى» .أما البضائع اليت حتتاج إىل تربيد ،فعقب
عدادها بـ» 0.07سنت على
مرور  24ساعة ،يبدأ ّ

راجانا حمية

الرسوم التي يدفعها التاجر اآلن لم تعد كما كانت ،وبطبيعة الحال ستزيد على كاهل املستهلك (مروان بو حيدر)
الكيلو ،أو  21دوالرًا إذا كان الوزن أقل من  300وحنن ما عملنا شي غري عن غرينا».
نطبق ما هو موجود يف
كيلو» .وبالنسبة إىل «كل املواد املصدرة من ويضيف جماعص «حنن
ّ
املركز ،مبا فيها الفواكه واخلضار» ،فيبدأ الدفع مطارات العامل ،مع رسوم أقل» .ينطلق الرجل
من اليوم األول 0.03 :سنت عن الكيلو أو عشرة من العنابر القدمية «اليت كانت غري أمينة وال
ٍ
دوالرات إن كانت أقل من  350كيلوغرامًا.
استيعابية فيها وال حتى نظام تربيد»،
قدرة
ّ
هذا يف النص .أما يف الواقع ،فال ميكن احلديث للحديث عن املشروع الذي ّ
كلف بناؤه وجتهيزه
بهذه
«الطوباوية» .هنا ،على أرض املركز الذي أكثر من  25مليون دوالر أمريكي ،والذي يشغل
ّ
ّ
مرقمة
مكعب ،فيها عنابر
حرصت شركة طريان الشرق األوسط على أن مساحة « 5آالف مرت
ّ
املميزات ،حيث
برادًا ،إضافة إىل كثري من
يكون على شاكلة املراكز
ّ
ّ
األوروبية ،يصعب وّ 15
ّ
ّ
استعنا
عداد «الضريبة»
استعنا بشركة أمن من أجل اإلدارة ،كذلك
التأقلم مع فكرة الضريبة .فبدء ّ
أيام ،ويف بعض األحيان بعد  48ساعة ،بكامريات للحماية» .من هنا ،ينتقل إىل احلديث
بعد ّ 5
حبد ذاته ،خصوصًا عند احلديث عن عن الرسوم ،مشريًا إىل ّ
أنها أقل بكثري مما هي
هو مشكلة ّ
العاملية «عدا عن ّ
أنها بالكاد
البضائع «اخلاضعة» ،أي تلك اليت حتتاج إىل يف مراكز الشحن
ّ
«تصديق تأشريات» من اجلهات املعنية ،حبسب
تسد جزءًا من املصروف القائم؛ فالربادات
ّ
ّ
خملصي البضائع .ففي حالة تلك البضائع ،وحدها حتتاج إىل الوقود بقيمة مليون دوالر يف
أحد
يطالب ّ
خملصوها بـ»إضافة يومني على اخلمسة» ،السنة».
ٍ
سلبيات يف مركز
يقول أحدهم .هذه املهلة ستكون عندها كافية ال جيد جماعص ما ُيذكر من
ّ
خملصي بات يضاهي مراكز العامل ،بقدر ما يتحدث عن
ويرجع بعض
لتعود «التأشريات».
ُ
البضائع األمر إىل سببني ،أوهلما أزمة معهد اإلجنازات اليت بدأت تظهر مالحمها ،ومنها «عودة
وعاملية ألخذ البضاعة من لبنان
الصناعية ،حيث «تقيم» التأشريات أيامًا شركات عربية
البحوث
ّ
ّ
قبل الكشف عليها ،وكذلك األمر بالنسبة إىل وهي اليت رفضت سابقًا هذا األمر بسبب طريقة
أمنية» .ويذكر على سبيل
وزارة الصحة وغريها من الوزارات ،ومنها الزراعة التخزين وألسباب
ّ
املختصة ،املثال السعودية واإلمارات وقطر.
أيضًا .أما ثانيهما ،فله عالقة باإلدارات
ّ
حيث «ال توجد ،كما يف مراكز اخلزن الغربية ،يف أما بالنسبة إىل العاملني على األرض ،فاالنتصار
ّ
ّ
«خفت السرقات ،حيث بات هناك عازل،
أنه
املركز أو يف املطار ،أو على األقل ال مكاتب هلا
ّ
أو مندوبني هنا» .وهذه نقطة حتسب .إىل ّ
وتسلم الطرود إىل الشخص املسؤول حبسب
كل
ذلك ،سيكون احلديث عن «اجلهد» الذي يعانيه تصنيفها ضمن أرقام العنابر ،وهذه مواصفات
ّ
املخلصون ،و»وساطاتهم» ،كي تأتي التأشرية جيدة ،على عكس ما كان جيري يف السابق».
ّ
قبل فوات األوانّ ،
فكله خاضع ملنطق الضريبة .وهنا،
ألنهم يف بعض األحيان
أما ما تبقى؟
ّ
ٍ
«طرود» أثناء إيداعها
يشكو كثريون من فقدان
يدفعون «الضريبة قبل حتصيلها من التاجر».
مه ًالّ ،
مثة ما يبقى ،وهو ضريبة الدولة ،أو ما مركز الشحن« ،علمًا ّ
موزعة وفق أرقامها
بأنها
ّ
وأن النظام مربمج على أساس إنو بكبسة زر
ّ
أن األمور ال تسري على
بعرف وين بضاعيت» ،إال ّ
يسمونها اصطالحًا «تبع
ّ
هوى النص .والكارثة إن بقيت ضائعة« ،فنظام
«خزن
أو
اجلمارك»
الرسوم يعمل حتى يف ّ
ظل اختفائها .فما دامت
اجلمارك» ،واليت تبلغ 11
مودعة حبسب التأشريات يف اخلزن ،فهي خاضعة
ألف لرية عن كل 100
للرسوم» ،يقولون.
كيلوغرام .الطريف هنا
وبعيدًا عن كل ذلكّ ،
يدس يده
مثة مستهلك صار
أن الضريبتني تدفعان،
ّ
ّ
يف جيبه ليدفع بدل «اللرية لريتني؛ فالرسوم اليت
علمًا ّ
بأنه حبسب القانون،
يدفعها التاجر اآلن مل تعد كما كانت ،وبطبيعة
ال جيوز ذلك ،فإما األوىل أو الثانية .ولكن ،من احلال ستزيد على كاهل املستهلك» .أما التجار،
يسأل؟
أي عالمة من الرضى أو عدمه .فإىل اآلن
فلم خترج ّ
ّ
إىل
األمر
بطبيعة
وحتتاج
أخف
الشحنة
تكون
قد
حممد
ال تعليق على قرار الشركة ،باستثناء تعليق ّ
االثنني
يومي
للكشف
األخرية
هذه
ختضع
تربيد.
شقري ،رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة
ً
التجار راجعوه يف هذا
أن
واألربعاء .فماذا لو أتت اخلميس مثال؟ عندها ،يف بريوت وجبل لبنانّ ،
ّ
الكشف،
موعد
«ستبقى يف اخلزن  5أيام ،حتى
األمر ،ولكن ينتظر «القيام جبولة على املركز حتى
ساعة،
48
بعد
ضريبتها
ومبا أن املواد امل ّربدة تبدأ
إن «شركة
نعرف شو اللي عم يقدمو» .يقول ّ
ّ
البضائع،
صي
خمل
أحد
فالكلفة تزداد» ،يقول
ّ
تكلفت مبالغ طائلة من أجل هذا
امليدل إيست
أنه ّ
مشريًا إىل ّ
دواء،
شحنة
القرار،
بعد
خلص،
املركز ،ولو مل تفعل ذلك ،وخصوصًا يف موضوع
«وقد ّ
اخلزن».
يف
دوالر
ألف
ثالثون
كلفت
ٍ
التفتيش على البضائع ،لكان خراب بيوت».
الشرق
طريان
شركة
عام
مدير
جماعص،
ريتشارد
ولكن التجار «بدهن اللرية من غيمة» ،لذلك
ّ
اخلزن
عملية
إن
قال
األرضية،
للخدمات
األوسط
ّ
«سنتخذ االجراءات بعد االطالع على كل شيء»،
«تعا
تعين
بل
بضاعتك»،
تنسى
أن
تعين
«ال
ضمنيًا ال يعاكس القرار .والدليل؟ ّ
أنه
وإن كان
ّ
ً
ّ
«كل
ا
ضاحك
ق
يعل
أن
قبل
بضاعتك»،
اسحب
يسمى خزن
طلب من وزارة املالية أن توقف ما
ّ
جديد له طوشة والعامل بدها تنتقد حتى تتعود ،اجلماركّ ،
ألنه «مش  logiqueوال قانوني».

ك ّلف بناء
املشروع
وتجهيزه أكثر
من  25مليون
دوالر أمريكي

رئيس «العسكرية» لوكالء «موقويف
عربا» :ماذا تريدون؟
أعاق غياب حنو عشرة حمامني من وكالء الدفاع عن
ّ
واملخلى سبيلهم يف
املتهمني الـ 38من املوقوفني
ملف «احداث عربا» ،انطالق جلسة احملاكمة امس
املخصصة للمرافعات ،بعد ان سعى رئيس احملكمة
العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم
اىل تسريع احملاكمات يف هذا امللف بتجزئته
ّ
خصوصا بعد ان
شكل توقيف الشيخ امحد االسري
يف اب املاضي عائقا يف متابعة اجللسات اليت كانت
وصلت اىل خواتيمها.
وعبرّ رئيس احملكمة خالل اجللسة اليت كانت مقررة
امس لسماع مرافعات سبعة من وكالء املتهمني عن
استيائه الشديد «من المباالة احملامني الذين مل
حيضروا وعدم جديتهم يف اعطاء هذا امللف االولوية
لديهم فيما نقوم مبا بوسعنا للتعجيل للبت به».
ورأى يف غياب هؤالء احملامني «عدم احرتام هليئة
احملكمة وتعطيلهم اجللسة».
ويف ضوء ذلك قرر رئيس احملكمة ارجاء اجللسة اىل
اخلامس عشر من اجلاري  ،على الرغم من ان بعض
احملامني ومنهم احملامي حممد املراد قد حاولوا ثين
الرئيس عن قراره والسري باجللسة بتكليف الرئاسة
حمامني من احلاضرين مكان املتغيبني منهم .لكن
رئيس احملكمة رفض ذلك  ،وهو االمر الذي
اعتمده يف تذليل العقبات اليت اعرتضت جلسات
سابقة ،وقال موضحا ان اجللسة خمصصة للمرافعة
ّ
وال ميكن بالتالي للمحامي
املكلف القيام بذلك
وقال« :لن اتراجع عن قراري» .واضاف« :ماذا
ّ
تريدون ،التعجيل باحملاكمة فيما حمامون
يعطلون
اجللسات؟».
وكان ملمثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني
حلمي احلجار موقف رافض «ملا يسّببه احملامون
من تأخري للبت يف الدعوى» .وقال« :هذا امر
مرفوض».
وكانت احملكمة قد التأمت قرابة احلادية عشرة
والنصف قبل الظهر بعد ان انتظر رئيس احملكمة
قرابة الثالث ساعات يف مكتبه اىل حني سوق
املتهمني وحضور وكالئهم ليتبني بعد انعقاد اجللسة
ان حنو عشرة منهم قد تغيب عن احلضور.
وللسبب عينه ارجأت احملكمة للتاريخ نفسه حماكمة
 11موقوفا يف ملفني متفرعني عن ملف «حوادث
عربا» .
وختمت احملكمة احملاكمة يف ثالث ملفات اخرى
متفرعة عن «حوادث عربا» بعد ان استمعت امس
اىل مرافعة القاضي احلجار ووكالء الدفاع عن ثالثة
موقوفني .وارجأت اصدار احلكم فيها اىل حني
االنتهاء من مساع مجيع املرافعات على ان تصدر
حكما غيابيا يف الوقت نفسه حبق اثنني من الفارين
يف ملف آخر هما الفلسطينيان عبد الكريم البيومي
واسامة قبالوي.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي احلجار
تطبيق مواد االتهام حبق املوقوف هيثم حنقري ترافعت
وكيلته اليت اعتربت ان موكلها قد سلم نفسه
للتأكد من براءته ومل ُيقدم سوى على املشاركة يف
تظاهرة سلمية ومل حيمل سالحا .وقالت ان موكلها
ّ
حيرتم اجليش
وجيله وعالقته «باملدعو فضل شاكر
ال تعدو كونه كان يحُ ضر له السمك وهذا ال يعين انه
انتمى اىل جمموعة مسلحة» .وخلصت اىل طلب كف
التعقبات حبقه واستطرادا اعالن براءته واال منحه
اسبابا ختفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه.
وترافع عن املوقوف زهري العتيق احملامي عارف ضاهر
الذي رأى ان هدف الشيخ امحد االسري الرئيسي مل
يكن قبل «احداث عربا» انشاء جمموعة مسلحة للنيل
من سلطة الدولة وهيبتها واالعتداء على اجليش،
فهو كان ينظم رحالت على الثلج ويقابل مسؤولني
ويلهو بدراجته اهلوائية  .واعترب ان معظم املتهمني
اخنرطوا يف جمموعات دعوية مؤكدا ان موكله مل يكن
يف ساحة املعركة ومل ينتم اىل جمموعة االسري .
وانتهى اىل طلب ابطال التعقبات عنه واال الرباءة.
امام احملامي ناجي ياغي بوكالته عن املوقوف امحد
زيدان فلفت اىل ان قيام موكله حبراسات ليلية
يف منزل خاله فضل شاكر ال يعين انه شارك يف
«حوادث عربا» وطلب له الرباءة واستطرادا االكتفاء
مبدة توقيفه اليت جتاوزت السنة.
يذكر ان احملكمة كانت قد فصلت ملف املتهمني
الـ 38عن امللف املالحق به االسري اىل جانب موقوفني
اخرين والذي حددت جلسة له يف  26نيسان املقبل
على ان تتابع كل يوم ثالثاء من الشهر اجلاري
مساع املرافعات واليت متتد اىل اخلامس من نيسان
املقبل.
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مقاالت وتحقيقات

«سوليدير» يف مواجهة اجليش :القاعدة البحرية ملكية خاصة
استيالء «سوليدير» على احلوض األول يف مرفأ
البحرية ليس قصة جديدة،
بريوت والقاعدة
ّ
فهي تعود إىل تسعينيات القرن املاضي يوم
يروج ملشروعه حتت مسمى
كان رفيق احلريري ّ
ضم
اهلدف
كان
البداية،
«إعمار بريوت» .منذ
ّ
احلوض األول إىل الشركة العقارية اخلاصة،
مكان آخر.
ونقل قاعدة اجليش البحرية إىل
ٍ
ُوضع املشروع يف األدراج بعدما القى معارضة
أن
سياسية ،يف حينه،
ولكن ذلك ال يعين ّ
ّ
ّ
الشركة ّ
امللف مع
ختلت عنه .أخريًا ،أعيد طرح
استبدال الباب الغربي للمرفأ مبدخل جديد.
متكني شركة «سوليدير» من االستيالء على
العامة يف احلوض األول ملرفأ بريوت،
االمالك
ّ
املعروف ايضا باحلوض اخلامس او القاعدة
البحرية التابعة للجيش اللبناني ،ليس قضية
جديدة ،بل يعود إىل مطلع تسعينيات القرن
اقر جملس النواب ،برئاسة
املاضي ،عندما
ّ
الرئيس السابق حسني احلسيين ،قانون
الشركة العقارية ،احملال من حكومة الرئيس
الراحل عمر كرامي ،مبادة وحيدة ،واعطى هذه
الشركة حقوقا واسعة تنطوي على مصادرة
امالك خاصة وعامة «ببالش» ،من ضمنها
العقارات الناجتة من ردم البحر والعقارات
املوضوعة يف تصرف مرفأ بريوت يف احلوض
االول.
قبل ذلك ،كان «املقاول» الثري رفيق
احلريري ،العائد من السعودية ،قد ادار
عملية تسويق واسعة «مدفوعة الثمن» القرار
ّ
القانون ،وتوىل شخصيا ،قبل أن يستلم
رئاسة جملس الوزراء يف اواخر عام ،1992
االشراف على وضع التصاميم اجلديدة إلعادة
إعمار وسط بريوت ومتويل الدراسات ،اليت
جرى تلزميها باسم الدولة لدار اهلندسة .يقول
اده ،وهو املهندس الذي
الوزير الراحل هنري ّ
اختاره احلريري لوضع الدراسات والتصاميم
وكان ُيلقب بـ»أبو سوليدير» ،يف مذكراته
اليت نشرها حتت عنوان «املال إن حكم…
تصرف منذ
جذور مهددة بالزوال» ،ان احلريري
ّ
البداية على انه مالك وسط بريوت التارخيي،
وان ما جرى الحقا كان يدغدغ احالمه منذ
االجتياح االسرائيلي لبريوت يف عام .1982
ّ
كل القوى
هذه الوقائع تعرفها جيدًا
والشخصيات اليت شاركت يف احلكم منذ
التسعينيات حتى اليوم ،اليت كانت منبهرة
مبشروع احلريريّ .
إال أنهم ،مع اشتداد وقع
«الفضيحة» و»صراعات املصاحل» وبلوغ
سطوة «سوليدير» اىل حد مطالبة اجليش باخالء
«قاعدة حبرية» اسرتاتيجية ...قرروا اخريا ان
يتعاطوا مع ملف «فساد» بهذا احلجم وكأنه
اكتشاف ،النائب وليد جنبالط مثا ً
ال .هل حقا
القصة فيما فصوهلا كانت تتواىل
ال يعرفون
ّ
على طاولة جملس الوزراء واروقة الوزارات
املعنية منذ  25عاما؟

هذه هي قصة الحوض األول

يف عام  ،1992حتديدًا قبل اإلنتخابات التشريعية
يف تشرين األول من ذاك العام ،كان العمل
على املخطط التوجيهي إلعادة إعمار بريوت
قد انتهى باشراف املهندس هنري إده ،الذي
وضع الدراسات األوىل إلعادة إعمار وسط
بريوت ،ولكن قبل إحالته على جملس الوزراء،
«وبعدما ُأعدت مجيع الوثائق الضرورية ،طلب
مين رفيق احلريري بعض اإليضاحات حول
احلصة العائدة للدولة يف أراضي املرفأ»،
اده يف مذكراته .أراد احلريري
حبسب ما كتب ّ
(اده) يف التعويض الذي
«معرفة وجهة نظري ّ
جيب أن تدفعه الشركة العقارية للدولة يف
اده
قدر ّ
مقابل التنازل هلا عن هذه األراضي»ّ .
قيمة العقارات يف هذه املساحةُ ،مضافة إليها
املساحات القابلة للبناء واألسعار املتداولة
بالنسبة إىل أوضاع مشابهة« ،مبا يقرب من
اده ان الصدمة
 400مليون دوالر» .يروي ّ
رد الفعل االول للحريري ،الذي «رفع
كانت يف ّ
ذراعيه إىل السماء ،وقال لي إنه ال جمال لديه
ال لدفع مثل هذا املبلغ اهلائل ،وال للتخلي

ليا القزي
عن هذه األراضي»،
طالبًا يف الوقت نفسه
من إده إجياد «الوسائل
الكفيلة بتقليص املبلغ
الذي أعلنته» .ففي ذلك
الوقت ،كان احلريري
يخُ طط لدفع مبلغ 60
مليون دوالر فقط ال
صر على أن ُتزاد
غري
ُ
«وي ّ
املساحات القابلة للبناء
املتوقعة يف تصاميمنا
زيادة ملحوظة كي تعوض
يف
الضائع
النقص
صم احلريري
األرباح».
ّ
أذنيه عن ّ
كل كالم ُينبهه
من عدم إمكانية زيادة
إن التنظيم
الكثافة ،حتى ّ
املدني أصدر عام 1992

تعود قصة استيالء «سوليدير» على أراضي القاعدة البحريّة يف بريوت إىل مطلع
التسعينيات عندما قرر رفيق الحريري تحويلها إىل مشروع استثماري (هيثم املوسوي)

أوامره بضرورة «تقليص الكثافة امللحوظة»،
تصرف وكأنه أكرب من ّ
كل قرار أو رأي
ولكنه
ّ
قانوني فـ»اتصل بوزير األشغال العامة شوقي
فاخوري (يف حكومة رشيد الصلح) وأقنعه بأن
يقرتح على جملس الوزراء ،ال جتاوز رأي جملس
التنظيم املدني فقط ،بل جتاوز ما هو أسوأ من
ذلك أيضًا :زيادة الكثافة املذكورة مبعدل عشرين
يف املئة» .وحني كان إده يعرتض على خمططات
ّ
«لكل مهنته» .يقول
يرد عليه بأنه:
احلريري كان ّ
اده ،يف هامش صغري اسفل الصفحة اليت ذكر
ّ
فيها هذه املعلومات ،ان احلريري جنح يف النهاية
باحلصول على اراضي املرفأ من دون ان تسدد
«سوليدير» اي مثن هلا.
أن
فيخرب كيف ّ
ُيكمل إده سرد الوقائع يف كتابهُ ،
أرصفة املرفأ ُتركت لسوليدير «حبجة أنها جزء
من امللكية العمومية اليت حلظ القانون العائد إىل
الشركات العقارية أن هذا النوع من األراضي
ُيضم إىل الشركة دون مقابل ،أما األمالك اخلاصة
للدولة فتبقى ملكًا هلاتني اجلهتني» ،ولكن عمليًا،
«األرصفة احمليطة باحلوض األول للمرفأ هي جزء
ال يتجزأ من ملكية الدولة اخلاصة» .يكشف إده
عن تالعب يف البند األصلي الذي أضيف إليه
أنه «وحدها العقارات اليت حتمل رقمًا يف سجل
أن «هذه
املساحة تؤخذ بعني االعتبار» .احلقيقة ّ
األرصفة وضعتها الدولة يف التصرف احلصري
لشركة املرفأ املكلفة استثماره .والدولة لو
أرادت أن ترتك أراضيها لكان حيق هلا بأسهم
مساوية لقيمتها».

هكذا جرى االستيالء على ملك الدولة

ُربط مشروع إعادة إعمار وسط بريوت بإنشاء شركة
عقارية« ،ولكن ُأنشئت شركة واحدة ،وفوض
رئيس جملس االمناء واالعمار يف حينه الفضل
شلق صالحيات السلطة الرمسية يف عالقاتها
اده .وتوالت
بالشركة العقارية» ،حبسب ما ذكر ّ
عمليات قضم اراض الدولة واحلقوق العامة ،ففي
جلسة جمللس الوزراء يف شباط  .1994أدخلت،
بناء على طلب «سوليدير» ،تعديالت جديدة على
املخططات التوجيهية السابقة «ماحنة سوليدير
امتيازات إضافية فاضحة من دون أي مربر أو
مقابل .فاخلط البحري الذي ُيفرتض أن ُيكمل
حزام وسط املدينة ،يف كل املخططات السابقة،
ألغي ،ومعظم املواقف العامة امللحوظة يف األصل
ُحذفت واستبدلت بها كاراجات خاصة حتت
األرض… خالفًا ألحكام القانون املنشئ للشركات
العقارية ،القاضي بأنه جيب إقرارها وإنشاؤها
على أساس خمطط توجيهي ُيوافق عليه مسبقًا».
هذا التعديل ،نقل من مجلة ما نقله احلوض األول
«املربع اخلاص» للشركة العقارية.
إىل
ّ
مل يكن إمتياز مرفأ بريوت دائمًا مع الدولة
اللبنانية .قبل نهاية مرحلة اإلنتداب ،إستثمر
اسرتدته الدولة بعد
احلوض األول الفرنسيون.
ّ
عام  1943وأدارته «شركة إدارة واستثمار مرفأ
بريوت» برئاسة الوزير الراحل هنري فرعون.
يف عام  ،1990عاد االمتياز من جديد للدولة

اللبنانية.
يفتح مسؤول «فئة أوىل» سابق يف مدينة
بريوت ،خرائط خمططات «سوليدير» ،مقارنا بني
ختطيط عام  1992وتعديالت عام  .1994العالمة
اليت يهتدي بها هي اخلط البحري« :قبل أن ُيلغى
مل يكن املرفأ يقع ضمن نطاق سوليدير ،ولكن
بهدف إعطاء إمتيازات إضافية هلا ومن دون مقابل،
إن «سوليدير» عمدت إىل
ألغي هذا اخلط» .يقول ّ
«دمج العقارات اخلاصة بالدولة بالعقارات العامة،
ّ
تضمها وتفرزها من جديد» .هو نوع من
حتى
ّ
أن العقارات
االحتيال مارسته الشركة «لتدعي ّ
العامة أصبحت ملكا هلاُ ،
فتسيطر على احلوض
األول» .وما اهلدف إال «إقامة مشروع سياحي
ميتد من البيال وصو ً
ال إىل احلوض األول» .هذا
املشروع السياحي قديم ايضا ،وقد جرى الرتويج
له اعتبارا من عام  ،2006يومها اعلنت «ليفانت
القابضة» عن اطالق مشروع «القرية الفينيقية».
توقف املشروع بسبب األوضاع األمنية وأعيد
البحث به عام  ،2008ولكنه مل ُيبصر النور.
«القرية الفينيقية» عبارة عن برجني سكنيني
وفندقني ومركز جتاري على مساحة  250ألف مرت
مربع ،فض ًال عن املطاعم وموقف للسيارات يتسع
لـ  4آالف سيارة .وكانت الشركة الكويتية قد
اشرتت العقار  1501من «سوليدير» اليت تسعى
حاليًا ،وفقا للمعلومات ،إىل اسرتداده.
العقارات
عدد
يبلغ
يف تلك املنطقة سبعة
ومساحتها قرابة الـ 100
ألف مرت مربع .يقول
إن «60
املسؤول السابق ّ
ألف مرت مربع ،تقريبًا ،هي
أمالك عامة والـ 40الباقية
أمالك خاصة للدولة.

قدّرت قيمة
عقارات
القاعدة
البحرية بنحو
 400مليون
دوالر عام

قيمة هذه العقارات ،كانت يف حينه (،)1992
حبدود الـ 400مليون دوالر»ُ .يشدد املسؤول
يف حديثه على أهمية احلفاظ على األرصفة ،فهنا
لب املوضوع« :حني تضع سوليدير يدها عليها،
ّ
أن إدارة املرفأ أصبحت من صالحياتها.
ستدعي ّ
تريد احلصول على امتياز ليس من حقها».

املواجهة اصبحت مع الجيش

ّ
تتخل «سوليدير» يومًا عن حلمها
مرت األيام ومل
ّ
بضم احلوض األول إىل الئحة «إجنازاتها» ،على
أن كل الواجهة البحرية لبريوت ملك هلا.
اعتبار ّ
أساسية واجهتها هي إشغال اجليش اللبناني
عقبة
ّ
للقاعدة البحرية .أوىل «املواجهات» بني قيادة
اجليش و»سوليدير» تعود إىل عام  ،1996يوم
طلبت حكومة احلريري إخالء «القاعدة» واصطدمت
مبعارضة قائد اجليش وقتها إميل حلود.
تدعي ملكية مساحات تشغلها
فالشركة العقارية ّ
أن القرار رقم  S/144الصادر يف
«القاعدة» ،علمًا ّ
عرف األمالك العمومية بأنها تشمل
ُ 10/6/1925ي ّ
املعدة الستعمال مصلحة عمومية،
مجيع األشياء
ّ

ال تباع وال تكتسب ملكيتها مبرور الزمن .ومن
هذه األمالك :إنشاءات التحصني واملراكز احلربية
والعسكرية ...فضال عن ان الشاطىء والبحر هما
من امالك الدولة العمومية.
ال تعرتف «سوليدير» بأي نص قانوني ،وهي
«عملت طيلة سنوات على ّ
ضم أمتار من املساحات
اليت يتمركز فيها اجليش حبجج متعددة» ،على ذمة
ّ
ّ
امللف ُفتح
إن
مصدر متابع
للملف .يقول املصدر ّ
من جديد «بعدما عاين وزير الدفاع مسري مقبل،
منذ سنة تقريبًا ،املرفأ وحبث األمر مع اجلهات
العسكرية املعنية» .ال يؤكد املصدر حصول
مفاوضات من أجل أن خيلي اجليش «القاعدة»،
وخاصة بوجود موقف سياسي غري معارض
لذلك« ،األكيد ّ
أنه إذا كان هناك حديث مشابه،
فقد توقف اآلن» ،إال ّ
أنه يؤكد «توقيع ُمقبل
منذ أسبوع ،تقريبًا ،طلب تنظيف احلوض األول
وبكلفة مليون دوالر تقريبًا» .ووفق أحد اخلرباء
ّ
املطلعني «احلوض نظيف
ولكنه قد يكون إجراء
متهيدي للسيطرة على املكان» .املصدر املتابع
ّ
خص املعدات واآلليات
للملف يوضح أنه يف ما
ّ
ُ
عد أهم من قاعدة
ت
جونية
«قاعدة
العسكرية
ّ
بريوت ،إال أن األخرية هي أساسية اسرتاتيجيا.
لذلك من غري املمكن أن خيلي اجليش املكان حتى
لو أتت املوافقة السياسية».

استبدال باب «الشامية»

ُي ّ
سلط الضوء من جديد على املرفأ بعدما طلبت
إدارة واستثمار مرفأ بريوت ،يف تشرين الثاني
املاضي ،من حمافظ بريوت زياد شبيب استبدال
الباب الغربي للمرفأ ،املعروف بـ»الشامية»،
مبدخل جديد قرب مبنى اجلمارك .وافق شبيب
سيسهل احلركة
أن «هذا االقرتاح
ّ
على اعتبار ّ
املرورية ويخُ فف من االزدحام» ،خالفًا ملا يؤكده
«سيعرقل
أن ذلك
عدد من الوكالء البحريني ّ
ُ
احلركة وخاصة للمركبات اآلتية من اجلنوب».
يعتقد هؤالء أن استبدال املدخل ما هو اال اخلطوة
األوىل يف مشوار االستيالء على املرفأ «وهو
متهيد إلعادة ردم احلوضني الثالث والرابع».
أن الشركة ماضية يف مشروعها
هذه
املرة يبدو ّ
ّ
«وهي بدأت بيع مواقف لليخوت يف احلوض
األول .يريدون تضييق اخلناق علينا وعلى
ّ
امللف
عملنا» .يسعى الوكالء البحريون إىل وضع
على جدول أعمال البطريركية املارونية واألحزاب
السياسية ولكن حتى الساعة مل ُتثمر جهودهم:
«حتى ولو أقفلنا الطريق وحدنا ،املغامرة جديرة
بأن تخُ اض .هذا البحر لي .لنا مجيعًا .وهذه
املساحات هي ّ
حقنا الذي نسعى إىل احلفاظ عليه
يف وجه حيتان املال».

استعادة امالك الدولة

إذًا ،السعي اىل مصادرة القاعدة البحرية يعود إىل
بداية تسعينات القرن املاضي .جنحت «سوليدير»
يف مسعاها ،وبيعت العقارات يف تلك املنطقة،
ومرت املشاريع املتعلقة بها يف جلسات جملس
ّ
الوزراء دون أن ُيسجل أحد اعرتاضه .تعبري بعض
القوى عن «دهشتها» اآلن ،قد ُيعد نوعا من
الرتاجع عن اخلطأ .ولكن ال قيمة له إذا مل يقرتن
ّ
امللف على القضاء ومساءلة «الشركة
بإحالة
ّ
مد هلا يد العون ،إضافة إىل
من
وكل
العقارية»
ّ
العودة إىل القوانني اليت تسمح للدولة باستعادة
أمالكها دون تعويض .خالف ذلك ،يوضع كل
سجال «تويرتي» والردود عليه يف خانة خداع
اللبنانيني.

جنبالط يغرّد ومقبل يرد

أثري ّ
ملف احلوض األول والقاعدة البحرية من جديد
غرد النائب وليد جنبالط على
بعدما
أمس،
يوم
ّ
«تويرت» عن»شركة عقارية معروفة استملكت
القاعدة البحرية للجيش اللبناني مبوافقة وزير
الدفاع وغريه من كبار املسؤولني» .رئيس حزب
رد على جنبالط ،قائ ًال
التوحيد العربي وئام وهاب ّ
إن «األمالك البحرية طارت نتيجة سياسة بعض
ّ
الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة األشغال»،
متمنيًا عليه «عدم الضرب يف سوليدير كي
يصيب يف سبلني» .أما مكتب وزير الدفاع مسري
بيان املعلومات املتداولة ،مؤكدًا
مقبل ،فنفى عرب
ٍ
أن اخلرب يفتقر إىل الصحة واالساس .هناك
ّ
دعوى بهذا الشأن لدى احملكمة االبتدائية يف
بريوت منذ عام .»2010
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مـستشفى جـزين الـحكومي :الفـساد يـقتل
فيفيان عقيقي
يف شباط املاضي ،تويف جورج ّ
قطار ( 31سنة) يف مستشفى
جزين احلكومي بسبب خطأ يف تشخيص حالته ،ما أعاد حتريك
الطبية ،اليت تتأرجح بني دفاع نقابة األطباء
قضية األخطاء
ّ
املستميت عن أعضائها ورفض توجيه اتهامات التقصري
الصحة اهتمامها
واإلهمال إليهم من جهة ،وتركيز وزارة
ّ
على حتديد نوعية البهارات يف األطعمة على حساب مراقبة
احلكومية من جهة أخرى .مستشفى
العمل يف املستشفيات
ّ
جزين احلكومي منوذج فاقع ملا حيصل على هذا الصعيد.
دخل جورج ّ
قطار ذو الواحد والثالثني ربيعًا ،يف الثامن عشر
من شباط املاضي ،إىل مستشفى «جزين احلكومي» ،بسبب
معاناته من غثيان وقيء ،وخرج منها يف اليوم الثاني جثة
ّ
وتوقف قلبه عن اخلفقان..
حادة
بعدما أصيب بذحبة
قلبية ّ
ّ
إحدى عشرة ساعة قضاها الشاب بني طوارئ املستشفى
والغرفة  ،117Aاليت شهدت ساعاته األخرية .ماذا حصل؟
وهل كان ممكنًا إنقاذ حياته؟
مستشفى يستنجد بالصليب األحمر
ّ
قطار يف حالة طارئة إىل
يف التفاصيل ،دخل جورج
املستشفى ،وهو يعاني من الغثيان والقيء وضيق التنفس
وأوجاع يف البطن .ذهبت الظنون إىل عسر هضم ُأصيب
به نتيجة تناوله سندويش فالفل .قيس ضغطه ،حبسب ما
قطار لـ»األخبار»ُ ،
ّ
يؤكد والده نبيل ّ
وأعطي مص ًال مع جمموعة
من األدوية واملهدئات ( Rizekمحاية للمعدة Buscopan ،و
ثم
Perfalgan
ّ
مهدئآ أوجاع Primperan ،للغثيان والقيء)ّ ،
ُنقل إىل الغرفة ملراقبة وضعه خالل  24ساعة .من الساعة
مساء حتى الساعة الثالثة والنصف فجرًا ،بقي الشاب
الثامنة
ً
يف غرفته حتت تأثري املهدئات ،إىل أن بدأت تنتابه ذحبات
قلبية وأوجاع الصدر .حاولت والدته البحث عن الطبيب
ّ
املناوب يف املستشفى من دون نتيجة ،إىل أن ُعثر عليه
اشتدت
عند الساعة اخلامسة والنصف فجرًا ،وكانت قد
ّ
معدل األوكسيجني
القلبية على جورج ،واخنفض
الذحبات
ّ
ّ
يف دمه حتى ُ .%70أجري له ختطيط للقلب وفحص دم،
ُ
وطلب الصليب األمحر اىل املستشفى بسبب غياب الفريق
ُ
املخول إجراء اإلنعاش القليب ،لكن أعلنت
املتخصص فيه
ّ
ّ
الوفاة عند الساعة  6:23صباحًا ،بعد فشل ّ
كل احملاوالت.
توضيحات إدارة املستشفى
اتهامات اإلهمال والتقصري يف معاجلة الشاب عند إصابته
ّ
الطيب يف إسعافه ألكثر من
وتأخر الفريق
قلبية،
بذحبة
ّ
ّ
ساعتني ،إضافة إىل اخلطأ يف تشخيص حالته منذ البداية
تعرضه
شعاعية أو فحوص
وعدم إجراء أي صورة
ّ
ّ
الدم إلثبات ّ
يرد عليها رئيس جملس إدارة املستشفى
قلبية،
لذحبة
ّ
ّ
حجار يف حديثه إىل «األخبار» بأن «املستشفى
الدكتور بشارة ّ
الطيب ّ
كل ما طلبه الطبيب ُ
نفذ ّ
املعاجل.
ممث ًال بفريقه
ّ
دخل املريض إىل املستشفى
وكان يعاني من غثيان .وصف
وحتسنت
له العالج املناسب
ّ
حاله تدرجيًا ،لكن الطبيب
ّ
فضل تركه يف املستشفى.
تطورت حاله يف شكل مفاجئ
ّ
عند اخلامسة صباحًا ،وتويف

النائب أسود:
الجزينيون يعاقبون
على خياراتهم
السياسيـّة

على إثر ذلك نتيجة فشل حماوالت إنعاشه».
جراح)
أجرى املستشفى اجتماعًا طبيًا ،واستنتج ّ
حجار (وهو ّ
تفسخ يف شريان القلب األبهر« .إنها
على إثره وجود
ّ
حالة نادرة ،تصيب شخصًا من بني  .50.000هي عبارة
تشوه خلقي يف تكوين شريان القلب ،يتفاعل فجأة،
عن
ّ
تشخيصه صعب ،ويؤدي إىل املوت يف أغلب احلاالت.
ّ
يتطلب تشريح اجلثة ،وهو ما مل
تأكيد هذا التشخيص
تقدم أي شكوى ومل تطلب تشرحيًا
حيصل ،ألن العائلة مل ّ
العامة».
من النيابة
ّ
الصحة حاملا يصلها إخبار عن أي حادثة يف أي
تتحرك وزارة
ّ
ّ
تقدم ،حبسب ما
قدمت شكوى فيها أو مل ّ
مستشفى ،سواء ّ
الصحة الدكتور
الطبية يف وزارة
يوضح مدير دائرة العناية
ّ
ّ

بناء على إخبار وصلنا حول
حتركنا ً
جوزف حلو .يتابع« :لقد ّ
أدت إىل وفاة الشاب جورج ّ
قطار .طلبنا امللفات
احلادثة اليت ّ
كافة من املستشفى ،واستمعت إىل رئيس جملس إدارتها،
والطبيب ُ
املعاجل ،وطبيب الطوارئ ،كما استمعت إىل الوالد
متخصصني يف
سيحال امللف إىل أطباء
ّ
يوم األربعاء .اآلن ُ
الطبية،
األخطاء
جلنة
تناقشه
ثم
للدراسة،
أمراض القلب
ّ
الصحة .إذا صدر تقرير بوجود خطأ
وزير
إىل
ونرفع تقريرًا
ّ
العامة ،وإذا كان هناك إهمال
طيب تحُ ال القضية إىل النيابة
ّ
ّ
وتلكؤ يحُ ال إىل نقابة األطباء».
حاالت بالجملة
عند هذا احلد تبدو املسألة كحادثة فردية ناجتة من خطأ يف
التشخيص ارتكبه الطبيب املعاجل وتقصري فادح من الفريق
الطيب يف املستشفى .ولكن يف جزين والبلدات احمليطة
بها ،تبدو املسألة أكثر من ذلك بكثريُ .تفيد املعلومات
املتداولة داخل املستشفى بأن شخصني من عني جمدلني
دخال مستشفى جزين منذ أسابيعُ ،
ش ّخصت حالتاهما على
قلبية .قبلهما دخلت
أنهما توتر عصيب ،ولكنهما توفيا بذحبة
ّ
العمليات
غرفة
ض
ر
امرأة حامل إلجراء والدة
ّ
ّ
قيصرية ،نسي ممُ ّ
حادة كادت تفقدها
بالتهابات
فأصيبت
الشاش يف رمحها،
ّ
أدت
حادة ّ
حياتها .منذ حواىل شهر أصيبت مريضة بالتهابات ّ
جراحية يف وركها...
عملية
إىل وفاتها بعد إجرائها
ّ
ّ
إنكار وزير الصحة
تكثر املعلومات من هذا النوع :أخطاء يف تشخيص املرض،
متخصص،
عدم االلتزام مبعايري النظافة ،عدم وجود فريق طيب
ّ
اجلدية ...إال أن مجيع هذه املعلومات اخلطرية
غياب الرقابة
ّ
جيري استخدامها يف صراع مستمر منذ عقد من الزمن لتغيري
جملس االدارة.
ً
العامة وائل أبو فاعور إن فريقا من
الصحة
يقول وزير
ّ
ّ
الوزارة سيكشف على املستشفى يوم اجلمعة املقبل.
فرضية تغطية الوزارة جملس اإلدارة ،مشريًا إىل أن
ينفي
ّ
ّ
وكل ما ُيقال عن
سياسي حبت،
املستشفى
على
«الصراع
ّ
حاالت وفاة هدفه الضغط باجتاه تعيني جملس إدارة ،وهذا
ما لن أفعله».
تحرّك زياد أسود
الصحة واضح ،وهو يعلن أنه لن خيضع للضغوط
موقف وزير
ّ
من أجل تغيري جملس إدارة املستشفى ،ولكن حاالت الوفاة
حتدث ،وهذا واقع يشدد عليه نائب جزين من التيار الوطين
احلر ،زياد أسود .يقول إن جملس اإلدارة منتهية صالحيته
منذ سنوات وجيري التمديد له ،علمًا بأن اثنني من أعضائه
قدما استقالتيهما ،وهما ديانا عون وماريز كرم .يرى
األربعة ّ

أسود يف حديثه إىل «األخبار» أن «اجلزينيني يعاقبون على
أدت إىل خسارة النائب السابق
خياراتهم
السياسية ،اليت ّ
ّ
النيابية
االنتخابات
يف
بري)
نبيه
الرئيس
(كتلة
عازار
مسري
ّ
مقرب من
عام 2009؛ فمدير املستشفى حمسوب عليه ،وهو ّ
وليد جنبالط .هذا ببساطة ما حيول دون تغيري جملس اإلدارة
حتول إىل مقربة (حبسب وصفه)».
والنهوض مبستشفى ّ
احلجة السابقة لعدم تعيني جملس إدارة جديد بديل من
ّ
اجمللس احلالي املنتهية صالحيته كانت تتصل بعدم انعقاد
جملس الوزراء ،إال أن هذه احلجة كانت واهية ،إذ جرى
يف الفرتة نفسها تعيني جمالس إدارة مستشفيات صيدا
وبريوت وخربة قنفار .وقد حصلت «األخبار» على إيصاالت
تسجيل معامالت أحد عشر طلبًا ألطباء مرشحني للعمل يف
الصحة
املستشفى وجملس إدارته .يقول أسود إن «وزير
ّ
ّ
تتضمن أمساء أطباء لديهم
يؤكد عدم وجود هذه الطلبات اليت
ّ
خربة طويلة ويعملون يف أشهر مستشفيات بريوت .لكن
يبدو أن هناك إصرارًا على التمديد للحالة الشاذة املوجودة
راهنًا ،واإلحياء بأن ّ
املوجهة له سببها سياسي،
كل االتهامات
ّ
وتاليًا اإلمعان حبرمان جزين من ّ
حقها ،وإعفاء املستشفى
مسؤولية
ل
تتحم
وفاشلة
من وظيفته عرب دعم إدارة فاسدة
ّ
ّ
موت املرضى داخله».
أوضاع مزرية
هل الناس ميوتون يف مستشفى جزين بسبب عدم
تغيري جملس االدارة فقط؟ طبعا ال ،فاملستشفى كسائر
املستشفيات احلكومية يعاني من اإلهمال والفساد
واحملسوبيات والزبائنية يف التوظيف وتقديم العالج.
حبسب مصادر يف املستشفى ،يرزح مستشفى «جزين
ّ
لبنانية،
ختطت مليار لرية
احلكومي» حتت ديون مرتاكمة
ّ
نتيجة اهلدر والتوظيف السياسي .يعمل فيه اليوم 30
حاجبًا مقابل  3أطباء .هناك  5دعاوى صرف تعسفي أمام
جملس العمل التحكيمي يف بعبدا .وهناك تفاوت يف األجور
غرمه
خيالف القانون والنظام اخلاص باملستشفى ،وسبق أن ّ
لبنانية بسبب عدم
الضمان االجتماعي مبلغ  114مليون لرية
ّ
التصريح عن أجراء مت توظيفهم فيه ألغراض انتخابية...
املتخصص؛
الطيب
يعاني املستشفى من نقص يف الفريق
ّ
ّ
يتناوب على العمل يف الطوارئ جمموعة من األطباء ،اثنان
الصحة العامة ،وثالث طبيب نسائي،
متخصصان يف
منهم
ّ
ّ
ورابع طبيب بنج ،يتقاضى ّ
لبنانية
كل منهم  200ألف لرية
ّ
يوميًا .كذلك يفتقر إىل اجلسم التمريضي املوثوق ،إذ
العمليات ممرضون من دون شهادة يف
يعمل يف غرفة
ّ
التمريض.
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من وراء شركات االنرتنت املشبوهة؟

االجتار باألطفال يف لبنان:

املـجرمون يـفلتون مـن الـعقاب
على الرغم من أن اإلحصاءات «األمنية» تفيد بالعثور  11طف ًال
حديثي الوالدة مرتوكني يف الشوارع يف عام  ،2015إال أن االجتار
باألطفال احلديثي الوالدة ينتشر يف لبنان على نطاق واسع،
احملصنني طائفيًا.
من دون متابعة جدية أو مالحقة املتورطني
ّ
الدينية،
ات
لإلرسالي
تشارك يف هذه اجلرمية دور الرعاية التابعة
ّ
ّ
ّ
منظمة ،وحتى بعض األطباء
وكذلك قانونيون مرتبطون بشبكات
ّ
عملية
م
ينظ
مدني
قانون
غياب
واملستشفيات .هذا الواقع ناتج من
ّ
ّ
يّ
التبن وحيمي األطفال املرتوكني.
منذ أربع سنوات ،آوى الكاهن أ .ع .حوامل عازبات يف شقق
ّ
بالتخلي عن أطفاهلن
دهن
مفروشة باإلجيار يف اجلديدة ،مقابل
ّ
تعه ّ
يّ
للتبن بصورة غري مشروعة ،بعد
بعد الوالدة ،متهيدًا لعرضهم
األمنية تفيد بالعثور على أوالد مرتوكني
تقديم بالغات لدى القوى
ّ
يّ
التبن اليت جييزها القانون ألبناء
لعملية
يف الشارع تسهي ًال
ّ
املسيحية حصرًا ،ما يعيد تسليط الضوء على غياب أي
الطوائف
ّ
الروحية يف منظومة
واحملاكم
ة
الديني
سات
املؤس
عمل
على
رقابة
ّ
ّ
ّ
يشجع على االجتار باألطفال.
اللبنانية ،األمر الذي
الدولة
ّ
ّ
مقرها السبتية قرب
اخلريية»،
«السيدة
مجعية
ترأس الكاهن
ّ
ّ
ّ
ّ
مطرانية السريان األرثوذكس ،عمل فيها وزوجته مع جمموعة من
ّ
مهمتها تسهيل إجراءات
األفراد «العلمانيني» (باملعنى الكنسي)،
ّ
يّ
التبن ،فيما اهلدف األساسي بيع األطفال .ثابر على عمله على
مدى سنوات ،إىل حني وقوع احملظور؛ أرادت إحدى العائالت (من
الطائفة اإلسالمية) إعادة طفل ّ
حبجة وقوعها
تبنته بعد شهر،
ّ
ّ
«غش» .دفعت  20ألف دوالر أمريكي ،وحصلت على
عملية
ضحية
ّ
خلقي .رفض الكاهن اسرتجاع الطفل وإعادة
ه
تشو
من
يعاني
طفل
ّ
ّ
فتقدمت العائلة بشكوى لدى املطران جورج صليبا ،الذي
املال،
ّ
جرده من ّ
الكهنوتية من دون معاقبته قضائيًا.
مسؤولياته
كل
ّ
ّ
ّ
اجلمعية وأعضاؤها علمهم مبا
على
القائمون
أنكر
التحقيقات،
بنتيجة
ّ
يقوم به الكاهن ،ظنًا منهم أن األطفال رموا يف الشارع بعدما ّ
ختلى
القانونية
أهلهم عنهم .وتشري معلومات «األخبار» إىل أن الوكيلة
ّ
تنب
ات
عملي
للجمعية تراجعت عن متابعة امللف بعدما ثبت هلا وجود
ّ
ّ
ٍّ
غري شرعي وبيع أطفال ّ
ختطى عددهم األربعة ،وفاقت األسعار الـ
 20ألف دوالر للطفل الواحد.
ّ
يؤكد لـ»األخبار» أن
مطران السريان األرثوذكس جورج صليبا
للمطرانية منذ ذلك احلني وهو
اجلمعية التابعة
الكاهن ُفصل من
ّ
ّ
موجود اآلن يف بلجيكا ،ويضيف« :ال نعلم شيئًا عن املوضوع،
وال عالقة لنا به ،ومل نكن ندرك أنه يبيع األطفال .الكاهن كان
اجلمعية.
البوشرية ،وفصل إلساءته األمانة يف إدارة
سد
خيدم يف ّ
ّ
ّ
لقد وصلتين شكاوى حوله باعتباري مطران الطائفةّ ،
لكننا ال نعلم
اخلاص ،وال ميكننا أن جنزم عالقته بهذا
ماذا دخل إىل حسابه
ّ
يّ
التبن خالل فرتة االنتداب الفرنسي.
امللف»بدأت حماوالت تنظيم
يّ
التبن حلضانة
عام  1960منحت الدولة تشريعًا قانونيًا لعمل
تأسست
«أخوات احملبة» يف األشرفية .مع بدايات السبعينيات،
ّ
تسهل التبين
دور استقبال لألطفال
ّ
ومنها «راهبات الراعي الصاحل»،
حبسب ما ّ
تؤكد زينة علوش ،اخلبرية
األسرية البديلة واملديرة
يف الرعاية
ّ
التنفيذية جلمعية «بدائل» ،وتضيف
ّ
لـ»األخبار» 10000« :هو العدد
التقديري لألشخاص الذين جرى
ّ
تبنيهم خارج البالد منذ الستينيات
إىل اليوم ،ويوازيه عدد غري معروف
ألطفال جرى ّ
تبنيهم داخل لبنان.

الحجّة الدائمة
هي إنقاذ الطفل،
فيما الهدف
االستفادة املاديّة

هذه نتيجة خضوع قوانني األحوال
الشخصية كليًا لسلطة رجال
ّ
الدين وقضائهم ،مع ما يرتكب من خمالفات لناحية تزوير الوثائق
البيولوجية ،والتشجيع على
الرمسية بالطفل ،وقطع صالته بعائلته
ّ
ّ
الدولية .وهناك
التبين عرب البالد يف خمالفة واضحة ملعاهدة هاغ
ّ
يّ
التبن بطرق
تسهل
اإلسالمية أيضًا
مؤشرات على أن دور الرعاية
ّ
ّ
يّ
س ّجل إقرار
شرعية ،رغم تعارض
غري
التبن مع أحكام الشرع .لقد ُ
ّ
يّ
شرعية رغم شرعنتها قانونًا
التبن يف لبنان غري
أممي بأن إجراءات
ّ
وخصخصتها».
يّ
مالية ،إلبعاده عن أي
يتضمن دفع أي كفالة
التبن ال جيب أن
ّ
ّ
تصنيف ّ
متصل باالجتار باألطفال ،لكن ما حيصل يف الواقع مغاير.
ّ
تقول ّ
يّ
حبجة اإلجراءات
تتطلب مبالغ كبرية
التبن
«عملية
علوش:
ّ
ّ
واحلجة
اإلدارية ،وما يدفع على شكل هبة للكنيسة .التحايل موجود
ّ
ّ
املادية».
الدائمة هي إنقاذ الطفل ،فيما اهلدف االستفادة
ّ
ُتبينّ إحصاءات قوى األمن الداخلي لألعوام السابقة أن عدد األطفال

 10000هو العدد التقديري لألشخاص الذين جرى تبنّيهم خارج
البالد منذ الستينيات إىل اليوم (بالل جاويش)
س ّجلت 13
املرتوكني يف الشوارع ليس كبريًا .يف عام ُ ،2013
س ّجلت
،2015
س ّجلت  9حاالت .ويف عام
ُ
حالة .ويف عام ُ 2014
 11حالة.
املتخصص يف قضايا األحداث،
يربط احملامي ميشال فلاّ ح،
ّ
يّ
ّ
التبن
وتدني نسبة دعاوى
عمليات االجتار باألطفال
بني تنامي
ّ
ً
عمليات
من
املعنية
سات
املؤس
استفادة
إىل
ا
نظر
احملاكم
يف
ّ
ّ
يّ
التبن
القانونية حملاكمات
«اإلجراءات
لـ»األخبار»:
ويضيف
البيع،
ّ
طويلة .لكن بداية ،على العائلة اختيار الطفل الذي تريد ّ
تبنيه من
تدعي عدم وجود أطفال ألنها
املؤسسات
الدينية ،اليت غالبًا ما ّ
ّ
ّ
تبيعهم مببالغ طائلة حتت سرتة «مسحة النفس» وتقديم اهلبات
للكنيسة».
ُيعاقب القضاء اللبناني على االجتار بالبشر مبجموعة من املواد يف
قانون العقوبات ،وقانون األحداث وقانون االجتار بالبشر الذي
حيز التنفيذ عام  ،2011وهو ال يستثين رجال الدين وال
دخل ّ
القانونية ،إذا ما ثبت ارتكابهم هذه
املالحقة
من
حصانة
مينحهم
ّ
اجلنحة.
مدني
هذا الواقع يعكس ضرورة قصوى للعمل على مشروع قانون
ّ
ّ
ينظم أشكال الرعاية البديلة واجلهة املدنية العليا املكلفة مبراقبة
أدائها .تقول ّ
علوش« :على أي مشروع قانون أن يضمن مصاحل
الطفل ،أي أن يهدف عمالنيًا إىل البحث عن أفراد األسرة ومجع
مشلهم .حفظ ملف الطفل وعدم تزوير وثائقه مبا يضمن ّ
حقه
البيولوجية وإعادة التواصل معها ،حتديد اآلليات
مبعرفة عائلته
ّ
املتخصصة بكل اإلجراءات ،كيفية اختيار شكل
واملرجعيات
املتبعة
ّ
ّ
الرعاية الدائمة املالئمة ،ضمان حق الطفل باحلصول على املعلومات
والتوثيق ،حق األهل البيولوجيني باحلصول على املعلومات أيضًا،
األسرية البديلة ،حق املرأة يف
شروط قبول الطفل يف الرعاية
ّ
اإلبقاء على طفلها وعدم إجبارها على التخلي عنه ،آلية إدارة
شؤون األطفال املرتوكني».

طرق االتجار باألطفال
للتبن يف لبنان .أو ً
يّ
ال ،عرب دور الرعاية التابعة
عدة
هناك أشكال ّ
الروحية املرتبطة بها ،إذ تستقبل
لإلرساليات بالتعاون مع احملاكم
ّ
ّ
البيولوجية بتنازهلا
تقر فيها األم
ّ
هذه املراكز الطفل مبوجب ورقة ّ
تؤمن مأوى لألم خالل الشهر األخري
عن أمومتها .وهناك مراكز
ّ
يّ
التبن .ثانيًا ،عرب
حتول الطفل الرضيع إىل
ثم ّ
من احلمل ،ومن ّ
يّ
فتسجل وثيقة
بالتبن،
مستشفيات حبيث حتضر العائلة الراغبة
ّ
الفعلية لعملية الوالدة
األم
األم الراغبة بذلك ،وختضع ّ
الوالدة باسم ّ
ّ
من دون ورود امسها يف سجل املستشفى .ثالثًا ،من خالل أعمال
ّ
املنظمة ونشاط جمموعة من احملامني املرتبطني بشبكة
العصابات
خدمات تستدرج األمهات غري الراغبات باالحتفاظ بأطفاهلن.

فع

«أنتينات جمهولة» يف جرود الضنية
والبرتون وخماوف من اخرتاق أمين اسرائيلي

قام «جمهولون» برتكيب جمموعة من اهلوائيات الستقبال االنرتنت
من مصادر «جمهولة» يف جرود الضنية وجرود البرتون ،وبيع اخلدمة
للمواطنني ،خارج اإلطار القانوني والرمسي لقطاع االتصاالت! ومع
التحرك األمين
أن وزارة االتصاالت علمت باألمر قبل  4آذار ،إلاّ أن
ّ
والقضائي مل يبدأ سوى االربعاء!
مل يكن ينقص قطاع االتصاالت يف لبنان إلاّ أن تكشف «جلنة
اإلعالم واالتصاالت» النيابية ،االربعاء ،عن وجود عدد من
تقدم االنرتنت للبنانيني بصورة غري
الشركات «اجملهولة» اليت
ّ
شرعية وقانونية ،من خارج إطار قطاع االتصاالت الرمسي ،ومن
مصادر جمهولة!
وكشف رئيس اللجنة النائب حسن فضل اهلل ،يف مؤمتر صحايف
عقده مع وزير االتصاالت بطرس حرب ،بعد اجتماع اللجنة أمس ،أن
«هناك بعض اجلهات والشركات عمدت إىل تركيب جتهيزات ضخمة
يف بعض اجلرود ومرتفعات بعض املناطق اللبنانية ،وتعمد هذه
التجهيزات اىل أخذ االنرتنت من اخلارج ومن ثم تزويد املواطنني
باشرتاكات غري شرعية وغري قانونية» .وأضاف فضل اهلل أن
«وزارة االتصاالت ،كما تبلغنا من معالي الوزير حرب ،عمدت إىل
وزودت النيابة العامة التمييزية والنيابة
اختاذ جمموعة من االجراءات ّ
العامة املالية واألجهزة األمنية مبلف كامل ،وأيضًا سلمت الوزارة
إىل جلنة اإلعالم واالتصاالت ملفًا كام ًال حول هذه اخلروق يف جمال
االنرتنت».
كالم فضل اهلل عكس النقاشات اليت دارت خالل جلسة اللجنة،
مفص ًال عن عمل الوزارة خالل املرحلة
بعد أن عرض حرب تقريرًا
ّ
والتقدم الذي حققته والعثرات اليت تواجه قطاع
املاضية،
ّ
االتصاالت .إلاّ أن احلديث حول مسألة الشركات اجملهولة وغري
حيزًا مهمًا من النقاش ،خصوصًا أن وزارة االتصاالت
الشرعية أخذ ّ
كانت قد أخذت علمًا قبل مدة بهذه املخالفات اليت حتمل أخطارًا
تتحرك األجهزة
أمنية بالغة ،إضافة إىل «الشرعيتها» املالية ،ومل
ّ
األمنية حتى اللحظة للتحقق من األمر .وعلمت «األخبار» أن شركات
ال تزال غري معروفة قامت برتكيب هوائيات و»آنتينات» اللتقاط
شبكة االنرتنت من جهات جمهولة أيضًا ،يف جرود تنورين وجرود
الضنية ،وهذه اجلهات تقوم بتزويد املشرتكني باالنرتنت من خارج
قطاع االتصاالت الرمسي.
وكشف حرب خالل اجللسة عن هذه املعلومات ،بعد تقرير عمل
تزود االنرتنت
الوزارة ،الذي تبينّ فيه أن أعداد الشركات اليت ّ
بشكل قانوني ( )ispارتفع من  37إىل  ،112مع وجود أعداد غري
تزود املواطنني باالنرتنت بصورة غري
معروفة من الشركات اليت ّ
شرعية.
ووضع فضل اهلل املخالفات يف
شركات غري معروفة
إطارين :األول أمين ،و»مجيعنا
يذكر شبكة الباروك اليت جرى قامت برتكيب هوائيات
وضع اليد عليها يف املاضي ،اللتقاط االنرتنت من
جتسس
وتبني أن هناك شبكة
ّ
جهات مجهولة
إسرائيلية كبرية على لبنان من
خالل ما عرف بشبكة الباروك ،واليوم هناك شبكات مماثلة .لكن
نوجه اتهامات اآلن
لن نستبق التحقيقات لكي نكشف عنها ولن ّ
ألحد ،لكن هناك خماطر حقيقية ،وقد تكون هذه الشبكات خمروقة
من قبل العدو االسرائيلي ،أو حتى من قبل أي جهة تريد أن
تتجسس على لبنان» .ويف اإلطار الثاني ،أشار رئيس اللجنة إىل
ّ
تهرب كبري من دفع الرسوم واالموال
أنه يف املخالفات «هناك
ّ
العائدة للدولة اللبنانية ،ونعرف أن قطاع االنرتنت هو اليوم من
القطاعات االنتاجية يف لبنان».
بدوره ،أشار حرب إىل أنه «بلغنا من معلومات ومن شكوى حول
مبد شبكات وخدمات لإلنرتنت للخدمات
قيام أشخاص ال نعرفهم بعد ّ
اهلاتفية والالسلكية يف لبنان بطرق غري شرعية» ،وأنه قدم شكوى
حول األمر إىل النيابة العامة التمييزية وإىل النيابة العامة املالية
فورًا و»طلبنا إجراء التحقيق الالزم يف هذا األمر ...وسأبلغ أنا
شخصيًا األجهزة األمنية املختصة ،قبل القضائية ،الختاذ التدابري
واحليطة ،لئال يستعمل هذا األمر يف أي طرق لالعتداء على لبنان،
وأمن اللبنانيني أو الدخول يف أسرار اللبنانيني».
كالم حرب عن إبالغ األجهزة األمنية ال يعفي املسؤولني من
التحرك لوقف هذه اإلنشاءات ووضع اليد عليها،
مسؤولية تأخر
ّ
قبل الشروع يف املسار القضائي .وميكن التساؤل هنا عن السبب
يف تأخر إجراءات املالحقة حتى اجتماع اللجنة أمس ،علمًا بأن هذه
الشركات غري شرعية وغري مرخصة ومصادر االنرتنت فيها جمهولة
املصدر ،وقد بعثت وزارة االتصاالت رسائل إىل اللجنة بتاريخ 4
ومبعزل عن املخاطر
التحرك حتى يوم أمس.
آذار اجلاري ،ومل يتم
ٍ
ّ
ّ
لتفلت مصادر االنرتنت يف البالد ،وقد سبق أن عانى
األمنية
لبنان من االخرتاقات اإلسرائيلية ،ميكن السؤال أيضًا عن كيفية
قيام أشخاص أو جهات برتكيب معدات الستقبال االنرتنت من
دون مراجعة االجهزة املتخصة أو احلصول على الرتاخيص املطلوبة،
ّ
توفر فيه اجلهات الرمسية ورشة بناء صغرية من
يف وقت ال
املالحقة.
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قــضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مروّج يف سجن القبة خيفي احلشيشة يف «نعلة
حذاء»
إن انهى عقوبة سجنه البالغة سبعة اشهر جبرم الضرب وااليذاء حتى
ما ْ
ُأعيد توقيفه بتهمة ادخال بضعة غرامات من حشيشة الكيف يف نعل
حذاء اىل سجني سوري يف سجن القبة بناء على طلب زوجة االخري.
ال يعرف املوقوف عبد السالم العلي سجن القبة وال «طريقه» ،قال
ذلك امام احملكمة العسكرية الدائمة اليت استجوبته بهيئتها االحتياطية
برئاسة العميد انطوان فلتاكي جبرم ترويج املخدرات من نوع احلشيشة
يف سجن القبة يف التاسع عشر من شهر نيسان من العام .2014
مشددا قضى بسجنه مدة مخس سنوات اشغاال
واصدرت حبقه حكما
ّ
شاقة مع جتريده من حقوقه املدنية وتغرميه مبلغ مليوني لرية.
وافاد العلي اثناء استجوابه انه بعد توقيفه يف هذه القضية راح يبحث
عن السوري فوزي درويش الذي ُ
اتهم بانه نقل اليه املخدرات يف
سجن القبة »،فلم اعثر عليه» .واضاف العلي« :سئلت عن احلذاء اثناء
التحقيق االولي معي امنا انا مل ُاحضره اىل السجني درويش بناء على
طلب زوجة االخري».
وكيف مت ضبط كمية  5،3غرامات من حشيشة الكيف يف نعل احلذاء
الذي احضره  ،برر املتهم ذلك بالقول« :مثة تشابه امساء ولست انا
الشخص املطلوب يف هذه القضية».
صرح بانه كان يتعاطى املخدرات «مرة واحدة فقط» ،اوضح
وبعد ان ّ
العلي بانه قصد وملرة واحدة ايضا املدعو «ابو املدارس» تاجر
املخدرات يف خميم البداوي الذي قضى خالل مداهمة للقوى االمنية
قبل حنو عام ،حيث اشرتى منه «سيجارة حشيشة» مببلغ مخسة االف
لرية .
وبسؤاله نفى املتهم ان يكون قد قصد سجن القبة يف السابق او انه
يعرف احدا من السجناء فيه وقال« :مل يسبق لي ان زرت احدا يف
ذلك السجن».
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار تطبيق
مواد االتهام حبق العلي ترافع وكيله احملامي حممد حسن الذي اعترب
ان القرينة الوحيدة اليت تدين موكله هي ان لديه اسبقية يف تعاطي
املخدرات .واشار احملامي حسن اىل انه لطاملا قصد سجن القبة من
دون ان يطلب منه احد ابراز هويته للتأكد منها وقد يكون «احد ما»
قد انتحل هوية موكله خصوصا وانه اثناء املواجهة بني االخري والسجني
درويش مل يتم التعرف على بعضهما وانكر ٌ
كل منهما معرفته باالخر،
سجل الدخول اىل السجن مل
فضال عن ان الدركي الذي استند اىل ّ
يتعرف على موكله .ولفت حسن اىل ان خمتار احمللة اكد وجود اكثر
من اسم مشابه السم موكله العلي.
وانتهى اىل طلب ابطال التعقبات حبق العلي واستطرادا اعالن براءته
للشك وعدم كفاية الدليل.

جناة عائلة سورية من حريق مبنزل يف حلبا
متكن عناصر الدفاع املدني يف املركز االقليمي يف حلبا من امخاد
شب يف منزل تقطن فيه عائلة النازح السوري يوسف خلف
حريق هائل ّ
واملؤلفة من مخسة اشخاص والذين اصيبوا حباالت ضيق تنفس قبل
اجالئهم واسعافهم .ومت نقل بعضهم وبينهم اطفال اىل مستشفيات
املنطقة للمعاجلة.
وقد اتى احلريق على كامل حمتويات املنزل.

ّ
يسلم مواطنيه امنا
وزارة العدل ،على اعتبار ان القضاء اللبناني ال
جتري حماكمتهم على االراضي اللبنانية يف حال ثبت ارتكابهم اي
جرم.
وكان فياض قد اعتقل يف مطار رفيق احلريري الدولي اثر اطالق
سراحه يف تشيكيا وذلك ضمن صفقة التبادل اليت جرت الطالق مخسة
تشيكيني كانوا اختطفوا يف لبنان يف متوز املاضي.

القبض على شقيق يعقوب يف قضية القذايف
اوقف االمن العام يف مطار رفيق احلريري الدولي حسني يعقوب
شقيق النائب السابق حسن يعقوب ،يف قضية خطف هنيبعل القذايف
وذلك انفاذا ملذكرة توقيف غيابية صادرة حبقه .
وقد احيل يعقوب امام قاضي التحقيق يف جبل لبنان بيرت جرمانوس
الذي حدد اليوم الثالثاء جلسة الستجوابه.
واعلنت عائلة يعقوب ،ان عقيلة الشيخ حممد يعقوب احلاجة امتثال،
ادخلت على عجل إىل مستشفى أوتيل ديو جراء إصابتها بأمل يف
الصدر وشبه شلل يف يدها اليسرى ،وذلك إثر تلقيها خرب توقيف
جنلها الثاني حسني يعقوب.

مقتل «داعشي» خلالف داخل التنظيم
عثر على جثة القيادي يف تنظيم «داعش» حسام طراد امللقب بـ»أبو
بكر القاري» يف منطقة العجرم يف جرود عرسال مصابة بطلق ناري
يف الرأس.
وكان القاري قتل قبل أيام ،على يد أحد «الداعشيني» خلالف داخل
التنظيم على خلفية قتاهلم لـ»جبهة النصرة».

توقيف مطلوبني
اوقفت دورية من خمابرات اجليش  -مكتب رأس بعلبك ز .م .وشقيقه
ع .يف بلدة اللبوة بتهمة السلب بقوة السالح ،وكانا على منت سيارة
من نوع «مرسيدس» ،وقد عثر حبوزتهما على أسلحة فردية.
ونقال اىل ثكنة أبلح للتوسع بالتحقيق معهما .
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  50مطلوبا
جبرائم خمدرات ،سرقة واطالق نار.

..ومزوري مستندات سفر
اوقفت املديرية العامة لالمن العام خالل اسبوع تسعة اشخاص جبرم
تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل
دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت اربعة جبرائم تهريب وتسهيل دخول ومغادرة اشخاص
بطرق غري شرعية وخمالفة نظام االقامة واالرتباط مبنظمات ارهابية.وبعد
انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

جثة على شاطئ امليناء يف طرابلس
وجد مصطفى ص .جثة على شاطئ كورنيش امليناء يف طرابلس.
وحضر الطبيب الشرعي للكشف على اجلثة ومعرفة أسباب الوفاة.

القضاء يوقف قاطع أشجار يف عكار

 1314خمالفة سرعة

اوقف احملامي العام االستئنايف يف الشمال القاضي داني باسيل،
ناصر عطية عبد الرزاق من بلدة عني يعقوب يف عكار ،بعد حترير حمضر
ضبط حبقه من قبل مكتب احراج اجلومة ،وذلك بعد العثور على حواىل
عشرة اطنان من اشجار الصنوبر امام منزله قام بقطعها من غابات
عني يعقوب.
وقد امر القاضي باسيل مبصادرتها وتوقيف الفاعل لدى املفرزة
القضائية يف حلبا.

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  1314خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

إحالة فياض على «عدلية بعبدا» بعد رفض تسليمه
اىل أمريكا
قرر النائب العام التمييزي القاضي مسري محود احالة املوقوف علي
طعان فياض على النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان ،حبسب
الصالحية ،بعد رفض طلب السلطات االمريكية اسرتداده التهامه ببيع
وجتارة االسلحة غري الشرعية.
واشارت مصادر مطلعة اىل ان عدم تسليم فياض اىل امريكا اليت
تطلب اسرتداده جاء بناء على قرار من احلكومة اللبنانية وتوصية من

موقوفون لدى اجليش والقوى األمنية
اوقفت وحدات اجليش يف خمتلف املناطق اللبنانية خالل شهر شباط
املاضي  2378شخصا من جنسيات خمتلفة ،لتورط بعضهم جبرائم
إرهابية وإطالق نار واعتداء على مواطنني ،واإلجتار باملخدرات والقيام
بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات ،وارتكاب بعضهم
اآلخر خمالفات عديدة ،تشمل التجوال داخل األراضي اللبنانية من
دون إقامات شرعية ،وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق
قانونية.
ومشلت املضبوطات  166سيارة و 3شاحنات و 3زوارق صيد ،و180
دراجة نارية ،وكميات من األسلحة الفردية والرمانات اليدوية والذخائر
اخلفيفة واملتوسطة ،باإلضافة إىل كميات من األعتدة العسكرية
واملخدرات واألجهزة اإللكرتونية.
من جهتها متكنت قطعات قوى األمن الداخلي ،خالل اسبوع ،من توقيف
ستمئة وشخصني وذلك الرتكابهم أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية
كافة ،ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

شاحنة جتتاح دراجة فتقتل أمّاً وطفلها
اجتاحت شاحنة يف منطقة بئر حسن ،دراجة نارية على متنها أب
وام وطفلهما ما ادى اىل مقتل االخريين فيما نقل الوالد اىل احد
املستشفيات وهو حبال حرجة.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث صدم على
طريق عام تعلبايا بإجتاه شتورا.

ختم التحقيق يف «جرمية الرملة البيضاء»
ختم قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات ،حتقيقاته يف
جرمية قتل ابراهيم علي ياسني( 92عاما) يف منزله يف حملة الرملة
البيضاء والعاملة يف املنزل السريالنكية غوناوائي بوال ياالج يف 12
شباط املاضي.
واحال عويدات امللف اىل النيابة العامة االستئنافية يف بريوت البداء
مطالعتها قبل اصدار قراره الظين  ،وذلك بعد ان استكمل امس
استجواب اجلاني بالل ابو اجلود الذي سبق ان اصدر مذكرة توقيف
وجاهية حبقه وحبق اثنتني من العامالت السريالنكيات.

يزوّر مستندات لتهريب سوريني من لبنان واليه
أحالت املديرية العامة لألمن العام اىل القضاء املختص( ،ط.غ) لنشاطه
يف جمال تزوير املستندات واالختام الرمسية وتهريب االشخاص وال
سيما الرعايا السوريني من واىل لبنان بطرق غري شرعية وذلك مقابل
مبالغ مالية ،وقد اعرتف املذكور مبا نسب اليه.
ّ
وحذرت املديرية الرعايا العرب واألجانب من الوقوع يف فخ هذا
النوع من األعمال االحتيالية اليت ميارسها البعض وتطلب منهم التنبه
واالتصال فورا من أي هاتف ثابت أو خليوي بواسطة ( Call centerعلى
الرقم  1717والدائرة األمنية على الرقم  ،)130أو التقدم لدى أقرب
مركز لألمن العام لالفادة عن هؤالء األشخاص وذلك منعا لتورطهم
بأعمال غري قانونية وتعرضهم للمساءلة القانونية واملالحقة اجلزائية.

القبض على مهربي أسلحة اىل إرهابيني يف جرود
عرسال
دهمت دورية تابعة ملديرية املخابرات ،منازل كل من ابراهيم أمحد مطر،
وعلي أمحد مطر ،وحسام عبدو مطر ،ومصطفى حممد سيف الدين ،يف
منطقة جديدة الفاكهة  -البقاع ،لقيامهم بنقل وتهريب أسلحة وذخائر
وأعتدة عسكرية بواسطة خمبأ سري داخل سيارة فان نوع أوبل ،وداخل
سيارة أخرى نوع فولكسفاغن ،وذلك ملصلحة اجملموعات املسلحة يف
جرود عرسال ،وقد متكنت من توقيفهم وعثرت داخل أحد هذه املنازل
على صاروخ وقذيفة النشر ومسدسات حربية ،وكمية من الذخائر
اخلفيفة ،باإلضافة إىل كمية كبرية من األمتعة العسكرية ،وسيارة نوع
 BMWمن دون أوراق قانونية.

مروّج عمالت مزيفة
عممت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بناء إلشارة النائب العام
ّ
املالي الرسم الشمسي للموقوف :م .ع 41( .عاما) الذي اشتبه به
أحد أصحاب احملال التجارية يف شارع اسرتاليا  -الروشة واتصل برقم
الطوارئ  112فحضرت على الفور دورية من فوج الطوارئ يف شرطة
بريوت ومتكنت من القبض عليه.
وضبطت حبوزته ورقة نقدية مزيفة من فئة املئة دوالر .وسلم اىل
مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال يف وحدة الشرطة
القضائية .وقد تبني أنه من أصحاب السوابق يف جرائم ترويج العملة
املزيفة.

توقيف ديبلوماسي مزعوم
أوقفت دورية من مكتب مكافحة االرهاب واجلرائم اهلامة يف بريوت
وجبل لبنان يف وحدة الشرطة القضائية ،ع .ي .املطلوب للقضاء
مبوجب  8خالصات أحكام ومذكرات توقيف جبرائم :انتحال صفة
ديبلوماسية ،شيك من دون مؤونة ،انتحال صفة ،احتيال وخمالفة
أنظمة السري.
كما أوقفت دورية من اجملموعة اخلاصة يف القسم املذكور يف حملة
اوتوسرتاد السيد هادي نصراهلل ع .ي .وهو مطلوب للقضاء مبوجب
خالصة حكم و  3مذكرات توقيف جبرائم :سلب ،تزوير ،سرقة ،انتحال
صفة ونقل أسلحة وذخائر.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  80مطلوبا
جبرائم خمدرات ،سرقة ،احتيال وتزوير واطالق نار.
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مقابلة

لقاء مع الشاعر والكاتب وديع شامخ عرب االذاعة العربية200FM
جرى لقاء مع رئيس تحرير
مجلة النجوم الشاعر والكاتب
وديع شامخ عرب اإلذاعة
العربية  2000على موجة 98.5
 FMبمشاركة الفنان ورجل
االعمال سلطان عالء العوادي،
والسيدة االعمال سمر شوقي،
والسيدة املحامية ساره شوقي،
والناشطة اإلجتماعية السيدة
كوليت سركيس ،املحاورين
مدير اإلذاعة العربية سعادة
السفري الدكتور عالء العوادي
واإلعالمية املميزة السيدة
جومانا...
ودار حوار بني املحاورين
واألستاذ شامخ عن أهمية دور
الشعر يف بالد االغرتاب وعن
كتاباته الراقية ،من هو وديع
شامخ؟ وديع شامخ رئيس
تحرير مجلة النجوم وعضو
اتحاد االدباء والكتاب العراقيني
اصدرت يف حقل الشعر
 -1سائرا بتمائمي صوب
العرش  ,,,,,مجموعة شعرية
عام 1995
 -2دفرت املاء ...مجموعة
شعرية عام 2000
مخطوطات شعرية
(تحت بيت العنكبوت)
( مراتب الوهم)

(كيف ارسم حلما يف دائرة
الرأس)
ولي رواية مخطوطة بعنوان
(العودة اىل البيت) واخرى
بعنوان (شارع الوطن) يف
حقل التاريخ أصدرت عن دار
االهلية للنشر والتوزيع يف
عمان (االمرباطورية العثمانية
من التأسيس اىل السقوط)
(تاريخ االندلس من الفتح
االسالمي حتى سقوط الخالفة
يف قرطبة) كتبت عن مجاميعي
الشعرية العديد من الدراسات
من قبل شعراء ونقاد عراقيني
من مختلف االجيال كتبت
العشرات من الدراسات
يف حقل النقد االدبي الحقل
السياسي وأجريت حوارات
مهمة مع مثقفني ومبدعني
عراقيني ستصدر يف كتاب
الحقا...
واستمتعنا بالصوت العذب
والرائع للفنان ورجل األعمال
سلطان عالء العوادي بأغانيه
الراقية اململوءة باإلحساس
املرهف والصادقة والنابعة
من القلب ..صوت يالمس
ما تشتاق له القلوب ويأسر
األلباب ويسبي العقول ،انه
سلطان من هذا الزمن يأخذنا

ويحملنا باحساسه اىل الزمن
الجميل  ...ويقول كم نحن إىل
ذاك الزمن الجميل ولكن هي
الحياة يجب أن نعيشها بكل
مراحلها ونستمتع بأعمارنا وان
نتعلم من الزمن الجميل لنصنع
زمنا جميال ألبنائنا ...
وقدم هدية ثمينة الناشطة
اإلجتماعية كوليت سركيس...

وما عساي ان أقول تاهت مني
الحرووف وضاعت مني الكلمات
وغرقت يف بحر تعبريهـا الرائع
وقف قلمي خج ً
ال أمام كرمكم د.
عالء العوادي وسلطان العوادي
اسم على مسمى وهذا الشبل
من ذاك األسد.
(كوليت إسكندر سركيس)

مشروع الجدران الحية ( )Live Wallsيف Centenary Square

ابتداء من يوم االثنني من األسبوع املقبل سيصبح جزء من  Centenary Squareيف باراماتا استوديو فن
يف الهواء الطلق عندما يتم تكليف بعض الفنانني الرائدين يف أسرتاليا لخلق أعمال فنية على نطاق واسع على
اللوحات املحيطة بمشروع تطوير  Centenary Squareيف باراماتا .سيستمر مشروع الجدران الحية (Live
 )Wallsعلى مدى  10ايام من  14اىل  24أذار  /مارس ويجري تمويله بشكل مشرتك من قبل البلدية ومطوّر
ساحة باراماتا ،شركة ووكر ،وبالتنسيق والشراكة مع املجموعة ،ورشة العمل ( .)Work-Shopكل يوم سيخلق

فنان قطعة فريدة من الفن ،ويف نهاية املشروع سيتم بيع جميع االعمال يف مزاد علني تعود عائداته للتربع لـ  .Parramatta Missionإذا حدث
ْ
ابحث
وكنت يف  Centenary Squareيف االسبوعني املقبلني تأكد من ان تتوقف لحظة لرؤية بعض املواهب الرائعة يف املعرض .ملعرفة املزيد من
عن « »Live Wallsعلى موقع بلدية باراماتا.

بـارغن وايرهاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

كشف خيارات السكك الحديدية السريعة

يوم الجمعة حضر أكثر من  300من قادة األعمال وصناع القرار اىل روزهيل ليكونوا جزءا من منتدى السكك الحديدية السريعة ،حيث تم إطالق ورقة
مناقشة بتكليف من البلدية ،ودراسة خيارات مختلفة لخدمة ربط باراماتا مع مطار غرب سيدني ومركز سيدني التجاري .وتضمنت قائمة املتحدثني
يف املنتدى الوزير الفيدرالي للمشاريع الكربى واألراضي والحكومة املحلية ،بول فليتشر والوزير املساعد لرئيس الوزراء للمدن والتحول الرقمي،
انغوس تايلور ،يف حني كان الخطاب الرئيسي لكبرية مفوضي  ،Greater Sydney Commissionلوسي ترينبول .تم التعرف على الحاجة إىل
تحسني خطوط السكك الحديدية بني الـ  CBDsاملزدوج يف سيدني من قبل لجنة البنية التحتية أسرتاليا ،على سبيل األولوية ،والنماذج االقتصادية
تظهر أن وصلة السكك الحديدية السريعة إىل املطار الجديد ستعزز اقتصاد سيدني العاملي بنسبة ربع مليار دوالر سنويا .ونحن نعلم أن هذا هو
الوقت املناسب لهذا النوع من املشاريع البصرية ،وأنه سيكون له أثر تحوّلي يف غرب سيدني .ونحن اآلن بحاجة التخاذ الحكومة والقطاع الخاص
قفزة إيمان وجعل ذلك حقيقة واقعة.

مـُنح البلدية ملساعدة برنامج صندوق السباحة

األسبوع املاضي تمكنـّا ،عضو البلدية جون شديد وأنا ،من معاينة العمل العظيم الذي قامت به خدمة ،early childhood intervention، EarlyEd

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

Apco

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

يف إطالق برنامجها الجديد لتعلم السباحة لألطفال املعوقني ،الذي جرى يف the
 .Parramatta War Memorial Swimming Poolويسرّ البلدية جدا ان تكون
قادرة على دعم هذه املبادرة الهامة من خالل برنامج املنح املجتمعية وأهنئ كل من
شارك يف  EarlyEdللمساعدة على إحداث تغيري إيجابي يف حياة األطفال ذوي
اإلعاقة وأسرهم.

«أحبَّ حيث تعيش» يوم مرح عائلي اليوم السبت

هذا السبت  12أذار /مارس ،ستستضيف البلدية يوم مرح عائلي يفRosella
 Parkيف هاريس بارك كجزء من حملة «أحبَّ حيث تعيش» لتشجيع الناس
ملساعدتنا على معالجة مشكلة التفريغ (الكبّ) غري املشروع يف املجتمع املحلي.
سيبدأ الحدث من  10صباحا حتى 12ظهرا ،وسوف تكون هناك ألعاب تفاعلية
وتحديات تهدف إىل زيادة الوعي حول التفريغ غري القانوني ،فضال عن مجموعة
واسعة من األنشطة بما يف ذل ك  ،jumping castleوالرسم على الوجه و  usaكشف خيارات السكك الحديدية السريعة :رئيس بلدية باراماتا
بول غارارد يرشد الوفود يف منتدى السكك الحديدية السريعة الذي
 sage sizzleمجانا .سيكون صباح رائع وآمل أن أراكم هناك.
تستضيفه البلدية وغرفة االعمال يف سيدني)

Client
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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

مات شابا لكنه عاش كبريا وما يزال

حوار الشعر و الشعراء

فــسحة روح

إليسار
كفاً
ُمَّد ّ
واقطف لي جنمًا
ّ
حتنى باجلمال
السماء أنغاماً
و ّ
أش ِعل
َ
َت ُ
ص ِبها عيين
رق ُ
َ
اخلصر
يتلّوى
ُ
ّ
ٍ
كلما مَ ِ
نايات
س َع
ُتغنيّ
ِ
بإمسك
بروح عارية
أتيت
ُ
ٍ
يستني
رُ
ٌ
حرف َو وجد
فلملم ضلوعي
و ُ
علي
ض َّم جلدي َّ
ِ
بروحك
أخطه
ُ
ّ
ِ
لعنة احلب
وإجعل من
ُفراتًا للخيال
وإسقين من تسابيح الوصايا
ود َو تشتهي......
ما جَت ُ
عامر
ّ
سأحث كل جوارح املشهد األزلي
تأوي ًال لنمريك
يا خيضورًا على منت القصيدة
حيرك اإليقاع همسًا برزخيًا
يلبسك القامة السمراء
والليل فسحة روح
كي تكوني إحياء الفضاءات
قومي مع الطيف
وانتشري
صدى نايات
ونشيد شعاع ....
إليسار
سأكون فرا شة
على ثوب القصيد
أتفنن احلرف كقبل العاشقني
أسرق نبض احلياة هلمسي
و من نقاء نسغك
اتلو آيات الوجود
لعامٍر
ٍ
فارس ...نرباس ً
َ
استربق من خيال
مد
ّ
لك املسافة بني اللب والقلب
يا راهبًا يستجري مداد احلرب
بهاء اجبديته ...
عامر
للفراشة لغة الضوء ..
ألن النور خيارها
حترتق ّ
هذه أنت رغم حوافر الليل ..
أيقونة الزمن احملال
متتمتات عصفورة الغيب
رقصة فالس على سفح القصيدة
ايقاع نرجسة الصباح

محمد عامر األحمد /
أليسار الحكيم

معرض شامل العمال جورجوني ومن عاصره
إعداد :ميسون أبو احلب
ملاذا ميوت بعض املبدعني صغارا؟ هذا سؤال يتكرر على الدوام
دون ان جيد احد اجابة وافية له .ويكون السؤال اكثر احلاحا
عندما يتعلق االمر مببدع من الطراز االول مثل جورجيو باربالي دا
كاستيلفرانكو ،املعروف باسم جورجوني .وألن هذا الرسام الباهر
مات شابا وهو يف الثانية والثالثني من العمر بعد اصابته مبرض
الطاعون وألن ما ترك من لوحات إما ضاع او اصابه التلف او
اختفى لسبب او آلخر اضطرت االكادميية امللكية اىل عرض ما تبقى
من لوحاته واليت يقل عددها عن اصابع اليد يف اطار معرض اكثر
مشولية منحته عنوان «عصر جورجوني».
اول رومانسي
يقول املؤرخون إن جورجوني ( )1510-1477كان اول من استخدم
الفكر الرومانسي يف تاريخ الفن الغربي ليجعل الرائي يتيه يف
جو من األشعار واألحزان والتأمل والغموض وغريها من املشاعر
االنسانية العميقة ،حتى ان بعض لوحاته تروي قصصا وتشرح
افكارا ،حسب قول عدد من نقاد الفن.
كان جورجوني الفنان األملع بني رسامي جيله الذين اجنبتهم مدينة
فينيسيا الفن واجلمال وتزامن ظهورهم معه او قبله او بعده بفرتة
قصرية خالل العقد االول من القرن السادس عشر مثل تيتيان
الذي كان يصغره بعشرة اعوام.
عرف جورجوني بشخصية متميزة كارزمية متكنت من جذب كل من
قابله وعاصره وحتدث اليه .وعرف ايضا بأنه كان عاشقا عظيما
وعازف ناي موهوبا قادرا على أن يسحر كل من حوله.
ويقول مؤرخون إن جورجوني كان افضل من اقرتن امسه باسم
مجهورية سريينيسيما يف فينيسيا وأفضل من ساهم يف بناء
مسعتها باعتبارها مدينة ابداع وفكر وثقافة لتكون من اشهر املدن
يف العامل كما اشتهرت بعدها باريس يف بداية القرن املاضي
ونيويورك يف ستيناته.
ولكن الغريب هو أن كل هذه الشهرة والسمعة والعطاء قامت على
عدد قليل جدا من اعماله اضافة اىل عدد اقل من الوثائق املتعلقة
به وهو ما يرتكنا امام شخصية اشبه ما تكون باالسطورية والغامضة
تقريبا رغم كل ما تركت من اثر يف تاريخ الفن واالبداع.
يضم املعرض  7لوحات أكد خرباء انها من انتاجه اضافة اىل 9
اخريات يعتقد انها له وهو ما يعين ان هذا املعرض يعرض كل
اعماله .ولكن ،وألن هذه االعمال قليلة ضم هلا القائمون على
املعرض لوحات معاصريه مع هدف آخر هو إعطاء صورة أوضح عن
تأثريه يف فن زمانه.
لوحة رجل شاب
نرى يف القاعة االوىل مخس لوحات بورتريه تبدو الوانها غامقة
وداكنة بعض الشئ .ويعتقد الزائر بأن لوحته اليت حتمل عنوان
«بورتريه رجل شاب» تشبه لوحة رمسها استاذه جيوفاني بيليين
وميكن رؤيتها معلقة على اجلدار املقابل.
ولكن التدقيق يف اللوحتني جيعلنا ندرك ما الفرق بني االثنتني ألن
عيين شاب بيليين تبدوان ساهيتني تقريبا فيما نلمس يف عيين
شاب جورجوني حياة متجلية عرب مشاعر حزن وضياع عميقة ومؤملة
ال ميكن جتاهلها على االطالق.
ويف القاعة التالية نشاهد جمموعة من لوحات البورتريه ايضا لشباب
آخرين يبدون وكأنهم يصارعون للخروج من اماكنهم يف اجتاه الناظر،
احدهم له شعر أمحر بلون الدم ينظر اليك بتحد واضح واآلخر يبدو
حزينا فيما ترتسم ابتسامة ساخرة تقريبا على وجه خادم يقف خلفه.
وهناك شاب آخر حيمل مالمح مصرية ينظر يف اجتاه االرض ويبدو
وكأنه يف حالة تأمل وتفكري عميقني.
واىل جانب هذه اللوحات نرى بورتريهات اخرى متثل شبابا كل
منهم يعرض حالة من احلاالت رمسها عدة فنانني منهم تيتيان
وسيباستيانو ديل بيومبو وما نالحظ فيها انها تعرب عن شئ من
االنثوية اىل جانب الشكل الذكوري فيها إذ يبدو كل الشباب مثل
خمنثني وهو ما يكشف عن صراع كان يدور يف ذلك الزمان بني
املياسة والصرامة.
ال احد يعرف من رسم بعض هذه اللوحات وقد ال يعرف ذلك احد
على االطالق لكنها كلها تعود اىل العقد االول من القرن السادس
عشر وحتمل كلها ملسة جورجوني وضربة ريشته ولكن املعرض مل
يركز على مسألة عدم معرفة من اصحاب هذه اللوحات قدر تركيزه
على تأثري جورجوني على فناني عصره وكأنه هو نفسه من كان
ميسك بيدهم وهم يرمسون لوحاتهم.
الغروب
احدى لوحات جورجوني املهمة هي لوحة الغروب واليت قدمها املعرض
باعتبارها واسطة العقد يف اعماله بالوانها البنية يف اجلزء االسفل

منها مع لون كرستالي ازرق يظهر يف االفق مصحوبا بلمسة بسيطة
تشري اىل مشس غائبة علما ان فرتة الغروب كانت املفضلة لدى
جورجوني لكونها ،وحسب ما نقل عنه ،متثل مرحلة حتول عظيمة.
ونشاهد يف اسفل اللوحة ايضا شابني غري واضحي املالمح متاما
رمبا ميثل احدهما السامري الصاحل فيما يقول خرباء اال اهمية هلذه
التفاصيل الن ما يأخذه الرائي من جورجوني هو االنطباع العام
والفكرة الرئيسية يف اللوحة.
لوحات دينية
ويف اوسع قاعة يف املعرض نشاهد لوحات دينية ونذهل لرؤية
السيدة العذراء مثل جوهرة جتلس وسط قديسني وحمبني بريشة
بيليين ثم نشاهد عمال رائعا آخر لفنان ظهر خالل السنوات االخرية
من عمر جورجوني وهو تيتيان الذي كان صديقه لفرتة ثم كان حتت
محايته لفرتة اخرى قبل ان يتحول اىل اشد منافس له.
احدى لوحات تيتيان اليت تعود اىل بداية ظهوره كفنان هي لوحة
الزانية يف االجنيل واليت تشبه اىل حد بعيد ما رمسه جورجوني وهو
ما يؤشر لالثر الذي تركه االخري على فناني عصره .واضافة اىل ذلك
ميكن مشاهدة لوحات اخرى لفنانني ثانويني مثل جيوفاني كارياني
الذي يقدمه املعرض على انه «أنا» جورجوني بعد التحوير.
ويف آخر قاعات املعرض نشاهد احدى اهم اللوحات اليت تركها لنا
جورجوني وهي لوحة املرأة العجوز.
وأخريا جتدر االشارة اىل ان جورجوني كان من نتاج مدينة عظيمة
هي فينيسيا النها قدمت للعامل ،عدا جورجوني وبيليين وتينيان،
عبقريات فنية رائعة مثل ديل بيومبو ولورينزو لوتو وباملا فيتشيو
واخرين اضافة اىل فنانني اقل اهمية وتاثريا مثل كارياني وجريوالمو
رومانينو ،غري ان زائر املعرض ال خيرج إال بانطباع واحد وهو ان
جورجوني كان سيدهم كلهم على االطالق وبال منازع.
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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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
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@bÁÜaá»néa@Â«
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NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
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›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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من هنا وهناك

ال تفوّت هذه العناوين عند محام سباحة بزاوية رؤية  360درجة حم ّطات سياحية يف كندا
زيارة «لندن»

تبدو «مدينة الضباب» غامضة ،إذ حيار الزائر من أين يبدأ يف
اكتشافها؟ لذا ،اليكم بعض األماكن السياحية بــ»لندن» ،يف
ما يأتي:
صمم املهندس االجنليزي الشهري
 جسر «كليفتون» املعلق:ّ
آسامبارد كينجدم برونيل هذا اجلسر ،الذي كان افتتح يف
سنة  .1864يعلو «كليفتون» نهر «أفون» ،ويربط «ليفتون»
يعد هذا اجلسر وجهة
و»الي وودز» مشالي «سومرست» .ال
ّ
توفر مناظر بانورامية مذهلة فحسب ،بل هو رمز معرتف به
دوليًا!
يستقبل اجلسر الزائرين  24ساعة يف اليوم ،و 7أيام يف
األسبوع ،على مدار السنة.
متحف «مريسيسايد» البحري :يقع املتحف يف مدينة «ليفربول»،
وي ّ
شكل موطنًا ملعارض حول هجرة الشعوب اليت غادرت باجتاه
ُ
ّ
ويتضح
أمريكا الشمالية عرب «مريسي» بني  1830و.1930
ذلك من خالل مناذج السفن التارخيية ،فض ًال عن املعروضات
ّ
املتعلقة بقصص السفن الشهرية عامليًا ،كــ»تايتانيك»
و»لوسيتانيا»...
يفتح املتحف أبوابه ،يوميًا ،من العاشرة صباحًا حتى اخلامسة
من بعد الظهر.
 «مانشسرت تاون هول» :يقع هذا الربج يف «ساحة ألربت»،ّ
ويطل على مشاهد بانورامية تعكس مجال املدينة! هو يعترب
واحدًا من بني املعامل األكثر شهرة يف «مانشسرت» ،ومثاالً
من األمثلة الشاهدة على عظمة العمارة «النيو قوطية» يف
صمم املبنى
اململكة املتحدة .كان املعماري ألفرد ووترهاوس
ّ
أن األخري يضم عددًا من الدوائر
املذكور يف سنة  .1877علمًا ّ
احلكومية ،كما بعض الغرف املهداة لالحتفاالت الكربى ،مثل:
القاعة الكربى املزدانة باجلداريات .هناك ،ميكن للسائحني
االستمتاع بتناول املشروبات والوجبات الساخنة والباردة،
واحتساء الشاي بعد الظهر يف «قاعة النحت» ،اليت تقفل
أبوابها األحد فقط.
يهيمن على اجلزء اخلارجي من املبنى «برج الساعة» الذي
يرتفع إىل ما يزيد عن  85مرتًا.
 قلعة «هوارد» :تقع القلعة مشالي «يوركشاير» ،وتعودملكيتها لعائلة هوارد منذ أكثر من  300سنة .حتيط املناظر
خييم عليه
الطبيعية اخلالبة من حبريات ونوافري املكان ،الذي ّ
اهلدوء.
تفتح قلعة «هوارد» أبوابها ،يوميًا ،من العاشرة صباحًا حتى
اخلامسة بعد الظهر.
 برج «ساينت ماري أكس» يف لندن :يعرف أيضًا بربجحي املال الرئيس يف شارع «ساينت
«سويس ري» ،ويقع يف ّ
عد سادس أعلى مبنى يف املدينة ،إذ يبلغ ارتفاعه
وي ّ
ماري»ُ ،
ُ
افتتح يف أبريل
ويضم  40طبقة .كان الربج
 180مرتًا،
ّ
(نيسان) من سنة  ،2004بتكلفة بلغت حواىل  194مليون
صممه املهندس نورمان فوسرت .يتخذ الربج شكل
يورو .كان
ّ
يضم ثغرات يف ّ
كل
مكسو بالزجاج من اخلارج .كما
صاروخ
ّ
ّ
طبيعية لكامل املبنى الذي
طبقة ،لتكون مبثابة نظام تهوئة
ّ
حيوي عددًا هائ ًال من املكاتب التجارية.
 «عني لندن» :تقع على الضفة اجلنوبية لنهر «التاميز»،وتعرف أيضًا بـ»عجلة لندن العمالقة»! كان افتتحها رئيس
الوزراء الربيطاني السابق توني بلري ،يف سنة  .1999يبلغ قطر
تضم  32مقصورة زجاج متكن الراكبني
العجلة  120مرتًا ،وهي
ّ
فيها من مشاهدة معامل «لندن» الساحرة من علو شاهق ،يف
الزوار ،يوميًا ،وذلك من
أثناء دورانها حول حمورها! وتستقبل
ّ
مساء.
الـعاشرة صباحًا حتى الـتاسعة والنصف
ً

كشفت ادارة فندق سانت ريغيس ،اليت تعد من أكرب سالسل
الضيافة حول العامل ،عن خططها املتعلقة ببناء فندق فخم
جديد يف دبي مزود من أعلى حبمام سباحة مفتوح يتيح زاوية
رؤية لكل من بداخله مبقدار  360درجة يف الطابق الـ .50
وسيحد محام السباحة هذا جوانب الفندق األربعة وسيعد
واحدا من أبرز محامات السباحة يف العامل بفضل زوايا الرؤية
البانورامية اليت سيوفرها لإلمارة واخلليج العربي.
وأشارت بهذا الصدد صحيفة الدايلي ميل الربيطانية إىل أن
محام السباحة هذا ،املقرر أن يتم افتتاحه يف العام ،2018
سيكون واحدا من أعلى محامات السباحة يف العامل ،اذ من
املتوقع أن يصل ارتفاعه إىل حوالي  700قدم فوق مستوى
الشارع.
ومن املتوقع أن يتم اعداد ذلك الفندق ليكون مبستوى اخلمس
جنوم بعد ابرام اتفاقية شراكة بني شركة ستاروود هوتيلز
آند ريزورتس حول العامل ( املالكة لفنادق سانت ريغيس )
وبني شركة خنيل العقارية اململوكة للحكومة .وسيتم بناء ذلك
الفندق اجلديد الذي سيتألف من  52طابقا يف جزيرة النخلة
يف إمارة دبي ،اليت تعد أكرب جزيرة اصطناعية يف العامل .هذا
وسيكون ذلك الفندق هو خامس فنادق سانت ريغيس اليت
يتم افتتاحها يف اإلمارات العربية املتحدة والثاني يف إمارة
دبي.
وقالت شركة ستاروود إن أول  18طابقا من املبنى ستضم
 289غرفة وجناحا ،فيما ستضم الطوابق العليا  504شقة
فخمة .وسيضم الطابق الـ  51مطعما والطابق الـ  52سيضم
منصة مشاهدة علوية عامة بزوايا الرؤية البانورامية الرائعة.

ه ّرب  38سلحفاة يف بنطاله..

منعت حمكمة رج ًال كنديًا قام بتهريب  38سلحفاة يف بنطاله
من اقتناء سالحف ملدة  10سنوات ،باإلضافة إىل تغرميه مبلغًا
ماليًا ،على أن يقضي فرتة حتت املراقبة.
وزارة البيئة الكندية قالت إن دونغ يان ،وهو من مدينة
وندسور بإقليم أونتاريو ،حاول إدخال السالحف من أمريكا إىل
املدينة الواقعة جنوب اإلقليم.
وكشفت الوزارة ،اخلميس  25فرباير/شباط  ،2016كيف مت
“وضعت السالحف يف أكياس
تهريب السالحف ،وقالت:
ُ
بالستيكية ُ
وألصقت يف ساقي يان”.
وأدين املواطن الكندي يوم  17فرباير/شباط اجلاري ،بعد أن
ُقبض عليه يف تفتيش عام  2014أثناء حماولته دخول كندا
عرب معرب نياجرا احلدودي.
وحكم على يان بقضاء عامني حتت املراقبة ودفع غرامة قدرها
ُ
 3500دوالر كندي ( 2600دوالر أمريكي) ،باإلضافة إىل أداء
 50ساعة من اخلدمة العامة وإلزامه بإبالغ وزارة البيئة عن كل
سفرياته خارج البالد.
ُ
وألزم يان أيضًا بكتابة تقرير عن جتربته “لتنشره لوزارة إذا
ارتأت أنه مناسب”.
حممي بدرقة
جسمها
البارد،
الدم
ذوات
من
والسلحفاة زاحف
ّ
صلبة ،ومثة نوعان من السالحف األول بري وبعضها مائي
والسلحفاة ،البحرية تسمى يف العربية الفصحىَ :
األ ُطوم ،ويف
العامية :الرتسة البحرية.
وتشرتك السالحف يف نفس اخلصائص اليت تتميز بها كل
الزواحف ومن بينها :تتنفس برئتني (السالحف الربية واملائية
أيضًا) ،هلا قلب مؤلف من أذينني اثنني وبطني واحد ،تتكيف
حرارة جسمها مع الوسط اخلارجي ،هلا جلد مقوى حبراشيف
قرنية ،تضع بيضها يف مكان جاف تقريبًا وال حتضنه ،يتألف
هيكلها من أنسجة عظمية.

أيام إجازتهم يف السفر؛
حيرص الكثريون على استغالل ّ
فإن «سيدتي.
ة،
املثالي
إذا كنت حتارين يف اختيار الوجهة
ّ
ّ
نت» يقرتح عليك زيارة كندا ،اليت جتمع بني املراكز األثرية
والثقافية والرتفيهية .إشارة إىل ّ
أنه خبالف العادة حتظى
كندا حاليًا مبناخ مقبول يف معظم أجزائها.
من بني أشهر املواقع السياحية يف كندا:
ّ
يسلط «املتحف» الضوء على
 «متحف احلرب الكندية»:ّ
ويوثق دورها احلربي عرب التاريخ،
التاريخ العسكري لكندا،
وذلك من خالل معروضاته وعددها  ،2500يف مثاني صاالت
خمتلفة ،مبا يف ذلك الطائرات والدبابات واأللغام والنصب
التذكاري الرمسي وصور قدامى احملاربني وأبطال احلرب.
يفتح املتحف أبوابه ،يوميًا ،من التاسعة والنصف صباحًا
حتى الثامنة مساء.
حديقة «غاتينو» :تقع «احلديقة» يف العاصمة «أوتاوا»،
وتقدم مناظر خالبة
ومتتد على مساحة  361كيلومرتًا مربعًا،
ّ
ّ
ً
لزائرها ،إذ حتوي أكثر من  50نوعًا من األشجار ،فضال عن
الطيور والثدييات .هناك ،ميكن املتعة بالسكينة عند اجللوس
وتأمل اخلضرة احمليطة ،أو املشاركة يف
على أحد املقاعد
ّ
أنشطة ترفيهية يف اهلواء الطلق ،مثل :التخييم والسباحة
املمرات الواقعة
والتزجل وركوب الدراجة واملشي يف أحد
ّ
يف اجلزء اجلنوبي من احلديقة.
تضم «غاتينو»
ّ
للجمهور.

كهف

الرخام

حتت

األرض

واملفتوح

تستقبل احلديقة الزائرين ،يوميًا ،وذلك من العاشرة صباحًا
حتى الرابعة بعد الظهر.
 «مونرتيال» القدمية :تقع «املدينة القدمية» بني الواجهةالبحرية واملركز التجاري يف مدينة «مونرتيال» ،وحيدها من
الغرب شارع «ماكغيل» ،ومن الشمال «رويل ديس» ،ومن
الشرق شارع «سانت اندريه» ومن اجلنوب نهر «سانت
ّ
تكتظ املدينة باملباني اليت يعود تارخيها إىل
لورانس».
القرن السابع عشر ،وهي واحدة من املناطق احلضرية
ّ
تشكل املدينة نقطة جذب
األقدم يف أمريكا الشمالية.
سياحية رئيسة ،وال حيلو استكشاف املواقع التارخيية
والشوارع واملعامل إال سريًا على القدمني للتمتع برؤية
القصور االستعمارية ،فض ًال عن جمموعة منوعة من املتاحف
واملعامل واملرفق البحري.
يعد أكرب متحف يف
 متحف «مونرتيال» للفنون اجلميلة:ّ
«مونرتيال» ،واألبرز يف كندا ،ويقع على امتداد ساحة
ّ
حتتل
يضم املتحف أربعة أجنحة
«جولدن مايل» التارخيي.
ّ
مساحة إمجالية وقدرها  45067مرتًا مربعًا ،وحيوي أكثر من
 41000من األعمال املوزعة على معارضه املؤقتة اليت جتمع
الفنون اجلميلة واملوسيقى واألفالم واألزياء والتصميم.
يفتح املتحف ،يوميًا ،من العاشرة صباحًا حتى اخلامسة بعد
مساء يوم األربعاء.
الظهر ،ولغاية التاسعة
ً
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من هنا وهناك

العرب يطلقون على أوالدهم أمساء هؤالء النجوم األتراك

العرب على الرغم من محبتهم للنجوم األتراك القدامي يحبون مشاهدة
وجوه جديدة يف املسلسالت الرتكية الجديدة

آالف العرب هنأوا كيفانش تاتليتوغ على زفافه

مريم أوزيرلي

مريم أوزيرلي

كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزير يف إجازة رومانسية يف (كابادوكيا)
الصحراوية قبل زواجهما

بنات الشمس :أول بطولة درامية لتولغا ساريتاش وهاندة أرتشل

ما وراء الشمس :أول بطولة درامية للثنائي كريم بورسني وهاندة دوغان ديمري

بنات الشمس :أول بطولة درامية لتولغا ساريتاش وهاندة أرتشل

أكد املنتج والكاتب الصحايف الرتكي صواش أوغورلو أن كيفانش
ّ
املفضل وقرة عني آالف املتابعني
تاتليتوغ كان وما يزال النجم
العرب الوفيني له ،منذ مسلسله األول ( -Gumusنور) مع سونغول
وتصدر حفل زفافه قمة اهتمام العرب ،كما أثار اختياره
أودين،
ّ
عروسه باشاك ديزير غضب بعض النساء واملعجبات العربيات ،ألنهن
يرينها غري مناسبة له ،وال تليق بوسامته وشهرته ،وأنه كان يستحق
امرأة أمجل وأصغر منها .
وعلى الرغم من غضب بعض املعجبات بسبب زواجه فإن الشرحية
رحبت بزواجه ،وهنأته عرب السوشيال ميديا
الكربى من متابعيه العرب ّ
منذ اليوم األول لزفافه .وتوقع املنتج الرتكي صواش أوغورلو أن
والقيمة على كيفانش تاتليتوغ من معجبيه
تنهال اهلدايا اجلميلة
ّ
العرب.
العائالت العربية تطلق على أبنائها أمساء النجوم األتراك
أن جناح املسلسالت الرتكية يف
وأكد صواش أوغورلو يف حديثه ّ
العامل العربي نتج عنه ظاهرة تسمية العائالت العربية ألبنائها احلديثي

متتد هذه الظاهرة من الدول
الوالدة بأمساء النجوم األتراك  ،قبل أن ّ
العربية إىل دول أخرى مثل بلغاريا وأذربيجان.
ومن أكثر األمساء املفضلة لدى العرب واألجانب :خالد (خالد آرغنش-
السلطان سليمان) ،ومريم (مريم أوزيرلي – السلطانة هيام)،
وبريين (بريين سات -مسر) ،وساريناي (ساريناي ساريكايا -نسيم)،
وكيفانش (كيفانش تاتليتوغ -مهند) ،باريش (باريش أردوتش –
عمر).
وكشف املنتج الرتكي صواش أوغورلو عن أن العرب اليوم يف األلفية
الثالثة يرغبون يف متابعة الوجوه اجلديدة والنجوم الشباب اجلدد يف
سر جناح األعمال األوىل لبعض الوجوه اجلديدة
الدراما الرتكية ،وهذا ّ
يف الشرق األوسط ،حتى اليت ال تعرض على فضائيات عربية ،بل
تعرض مرتمجة عرب مواقع التواصل االجتماعي؛ وهذا ما يزيد من
الطلب عليها ُ
لتدبلج باللغة العربية يف ما بعد ،ثم تعرض على قنوات
عربية ذات انتشار واسع.
وأضاف صواش متابعًا« :أنا وزمالئي نواصل تقديم املسلسالت

جانب من الفنانني الذين يقلدوهم العرب

حب لإليجار :أول بطولة درامية للثنائي باريش أردوتش وإيلتشني سانغو

آالف العرب هنأوا كيفانش تاتليتوغ على زفافه
الرتكية اجلديدة اليت يقوم ببطولتها جنوم أتراك حمبوبون يف العامل
العربي ،مثل :توبا بويوكستون وسونغول أودين وبريين سات ومريم
أوزيرلي وصدف أفجي وبوراك أوزجيفيت وكينان أمريزالي أوغلو».
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مجتمع

 5أمور يتوقعها الرجل من املرأة بعد الزواج

 8طرق لتلدي بسهولة

يف دراسة حديثة جملموعة
من املتخصصني أجريت عرب
اإلنرتنت على  1500شخصية
من جنسيات خمتلفة؛ أكدوا
أن الفرق بني توقعات الرجل
واملرأة هو أن املرأة أكثر
تساه ًال ومرونة من الرجل ،بينما
يبدو هو غري مستعد للتنازل أو
التساهل أو املرونة.
ونصحت الدراسة املرأة بأن
الرجل الذي يؤمن بالزواج،
وحيرتمه هو مبثابة حتفة نادرة
يف أيامنا هذه ،فإن كانت
املرأة حمظوظة يف وقوع نصيب
زواجها من رجل من هذا النوع،
فينبغي عليها أن تتمسك به
فليس
وأسنانها.
بأيديها
ملثل هؤالء الرجال مطالب
كثرية ،بل هي قليلة ولكنها
قوية ومتماسكة .يتوقع الرجل
الذي يؤمن بالزواج مخسة أمور
رئيسة من املرأة بعد الزواج..
فما هي؟
أو ً
ال -عدم انتقاده أو احلكم
عليه
الرجال مجيعًا الحيبون انتقادات
املرأة هلم ،لكن الرجل الذي
يشعر مبسؤولية كبرية جتاه
الزواج اليسمح والبشكل من
األشكال انتقادات املرأة بعد
الزواج .فهو يؤمن بالزواج،
وحيافظ عليه ،وقد يبدو يف
بعض األحيان مم ًال بالنسبة
للمرأة املتعودة على سلبيات
الرجال بعد الزواج ،لكن الذي
جيب فهمه أن اهتمام الرجل
بشيء رمبا يبدو وكأنه ميلكه،
غري أن القصد يف هذه احلالة
ليس االمتالك ،بل احلرص.
ثانيًا -أن تثق به الزوجة
إن الرجل الذي يؤمن بالزواج،
وحيافظ عليه غري ميال إىل
خيانة زوجته ،ويف هذه احلالة
فإنه يتوقع أن تعطيه الزوجة
كامل ثقتها؛ ألن ذلك يزيد من
حرصه على الزواج.
ثالثًا -يتوقع احرتامًا كبريًا له
منها
مثل هذا الرجل يتوقع احرتام
زوجته له بشكل كامل؛ ألنه
واثق من أنه لن يرتكب أخطاء
تشكل خطرًا على الزواج.
رابعًا -يتوقع احرتامًا كبريًا
لرغباته يف املعاشرة احلميمة
على املرأة الذي وقع حظها يف
الزواج من رجل يؤمن بالزواج
أن حتاول قدر اإلمكان احرتام
رغبات مثل هذا الزوج يف
املعاشرة احلميمة؛ ذلك ألن
الرغبة القوية فيها مع الزوجة
دليل قوي على عدم تفكري مثل
هذا الرجل يف اخليانة.
خامسًا -اهتمام زوجته مبظهره
إن الرجل املخلص للزواج
يتوقع من زوجته أن تهتم
مبظهره ،وتوجهه إذا مل يكن
ميلك ذوقًا يف اختيار املالبس
أو الظهور مبظهر أنيق.

لتكوني األفضل
قد ال تنتبهني إىل ما يريده هذا
النوع من األزواج على أساس
أن الرجال سواسية .فيبدأ
شعورك بالوحدة وأنت جبانب
زوجك ..فهل هناك سبيل إىل
كسب قلبه من جديد؟ اجلواب
هو نعم ولكن كيف .تذكري
كلمات الزعيم الربيطاني الشهري
ونستون تشرتشل ،الذي غري
موقف شعبه يف خطاب مل
يدم أكثر من دقيقتني ،حيث
خاطب مجهوره يف خضم
احلرب العاملية الثانية بكلمات
شهرية التنسى «ال تستسلم
أبدًا ،أبدًا التستسلم وأبدًا أبدًا
التستسلم لليأس» .ووضعت
الدراسة جمموعة من النصائح
اليت تعيدك للطريق السليم:
اكتشفي األمور اجليدة فيك
 ال تفكري بأنك سيئة أو التستحقني ذلك الرجل الذي
أحببته وأحبك قبل الزواج وبعد
الزواج بفرتة .ما هو ضروري
هو أن تكتشفي األشياء اجليدة
يف نفسك ،وتعيدي التأكيد
عليها وتربزيها ،وجتعلي زوجها
الذي يف خصام معك يالحظ
ذلك بوضوح.
 ال تستسلمي ليأسك بعدشعورك بأن زوجك تغري
جتاهك ،ذلك الزوج رمبا مل
يفقد حبه بشكل كامل ،بل إن
الظروف اليت مر بها الزواج
بردت مشاعره ،وهو قد يكون
بانتظار أن تتخذي املبادرة.
هذه الدراسة تستبعد يف
حمتواها حدوث اخليانة الزوجية؛
ألن اخليانة قد تقتل احلب متامًا
لدى الطرفني.
اعتين بنفسك أكثر
برأي الدراسة أن هناك زوجات
يشعرن بالراحة بعد الزواج
فيهملن أنفسهن ،ويكتسنب
وزنًا؛ اعتقادًا منهن وبأن
الزوج لن يهتم ،وهذا االعتقاد
خاطىء جدًا؛ ألن الزوج حيب
دائمًا أن يرى زوجته مجيلة
كما كانت قبل الزواج .بالطبع
هناك حاالت طارئة فقد حتدث
تغريات على املرأة بسبب
احلمل واإلجناب ،ولكن األمر
غري املقبول هو أن يرى الزوج
أن زوجته تهمل نفسها بسبب
الكسل.

النظر

يف

بعض

أعيدي
مواقفك
إن أمورًا كثرية ينبغي أن تتغري
إذا أردت كسب قلب زوجك
من جديد؛ ألن ذلك يعترب مبثابة
تهديم منزل قديم وبناء آخر
جديد بأعمدة أقوى وأساس
متني.
جيب االستفادة من التجارب
اليت أدت إىل فتور مشاعر
احلب .صحيح أنه من الصعب
جدًا تغيري شخصية البالغ،
ولكن ليس من الصعب تغيري
بعض مواقفه جتاه احلياة .وهذا
بالضبط مايقصد بالتغيري،
فليس لك أن تتحولي إىل
خملوق آخر.
اسألي نفسك األسئلة التالية:
ماهي املواقف السلبية اليت
امتلكها جتاه نفسي وجتاه
زوجي؟
هل أخذت بنصائح نساء أخريات
تعرضن ملواقف مشابهة؟
علي آراء نساء أخريات
هل أثرت ّ
سلبيات يف التفكري؟
هل هناك الوقت الكايف
إلصالح ماتهدم؟
هل أحب زوجي حبًا حقيقيًا،
ولذلك أريد كسب قلبه من
جديد؟
وقالت الدراسة :إنه بعد طرح
املرأة هذه األسئلة على نفسها
جيب أن تبادر على الفور إىل
إصالح نقاط اخللل املوجودة
فيها.
فكري يف حالتك النفسية
قالت الدراسة :إن بعض
النساء يصنب بنوع من الشعور
اخلالفات
بسبب
بالدونية؛
الزوجية وخباصة عندما مير
الزوجان حبالة غري مستقرة من
الناحية املالية .وهنا جيب عدم
اخللط بني األمور .فإذا كان
الزوج مير حبالة غري مستقرة
يف عمله يتوجب عليك تفهم
ذلك ،وحماولة مساعدته من
الناحية املعنوية على األقل.
فرفع املرأة معنوياتها جيعلها
قادرة على حتسني كثري من
األمور فيها ،وهذا من شأنه
أن يعيد ثقة الزوج بزوجته،
وجيعله على استعداد للمحاولة
من جديد؛ لبناء قاعدة متينة
للزواج على أساس احلب
واالحرتام املتبادل.

طاملا شاهدنا الشغالة يف
األفالم العربية ،اليت ترفع أثاث
البيت عن البالط ،وتضع املاء
واملعجون يف الدلو ،وحتضر
خرقة بالية ،وتغمرها يف الدلو
حتى تبتل وتقوم بعد ذلك مبسح
البالط بعد أن حتين ظهرها،
ومتد يديها أمامًا ،وتقوم بهذه
احلركة ميينًا ومشا ً
ال ،وترجع إىل
الوراء وهي ممسكة بـ»ممسحة
البالط» ،وتعاود الكرة ثانية،
وأحيانًا كثرية يصطدم بها
سكان العمارة ،وهي تنظف
درج العمارة «تسييق السلم»،
وهي مهنة طاملا احتقرها البعض
ودعت هلا احلاجة ....

يف

العجان

اجلراحي»اخلياطة
وآالمها».
واآلن هل ستقبلني بعملية
قيصرية ،أم والدة متعسرة
وأنت تقومني بدور الشغالة،

وتضعني على رأسك إيشارب
بـ»أوية» ،ومتضغني اللبان
ومتسحني البالط ،وأنت تغنني
أغنية شعبية مسعتها من
شغالتك؟

 15خطوة للوصول إىل قلب وعقل االبن!

ولكن اآلن عليك أن تقومي بدور
شغالتك وتفعلي اآلتي:
 - 1يف الشهر األخري عليك مبسح
البالط بطريقة الشغالة مرة كل
أسبوع ،أو مرتني أسبوعيًا.
 - 2ينصح بهذه الطريقة
للحوامل اللواتي يعانني من
عدم نزول الطفل للحوض حتى
موعد الوالدة.
 - 3ينصح به للمولود الذي ال
زال رأسه لألعلى ،ومل يستدر
لألسفل؛ لكي خيرج بالوضع
الطبيعي.
 - 4هذه الطريقة صاحلة للوقاية
من العملية القيصرية
_ تعمل هذه الطريقة على تسهيل
الوالدة الطبيعية بدرجة كبرية،
وغري متوقعة.
 - 5يقرر بعض األطباء أن بعض
النساء يطلب منهن يف حال
تعسر الوالدة العودة للبيت،
والقيام مبسح البالط ثم العودة
للمشفى.
 - 6يشبه مترين مسح البالط
مترينًا خاصًا باليوجا.
 - 7كما أن هذا الوضع يشبه
ركوع الصالة ،ولكن حباجة
للحركة للناحيتني والرتاجع
للخلف.
 - 8هذه الطريقة أثبتت طبيًا
فائدتها يف توسيع جمرى
الوالدة.
9

-

تقي

األم

من

الشق

من أجل عالقة سوية بني
االبن املراهق واألبوين ،تتسم
التفاهم
واالحرتام،
باحلب
والتواصل ،الصراحة البد من
التزام اآلباء حبسن التعامل
واحرتام اخلصوصية وإدراك
أن األبناء خلقوا يف زمان غري
زمانهم ،والسؤال :هل تعرفان
تلك اخلطوات! متارسانها مع
األبناء املراهقني؛ للوصول إىل
قلوبهم وعقوهلم؟!
الشناوي
فاطمة
الدكتورة
استشاري الطب النفسي تسرد
لنا بعضًا من هذه اخلطوات
* ربياه على إتقان فن التعامل
مع الناس من عدو أو حمب،
بعيد أو قريب؛ حتى يصبح
متكام ًال يف عالقاته.
* اهتما مبشاعره وتقبالها
بتودد وصدر رحب ،واسأال عن
حاله وأخباره ،وانظرا يف وجهه
دون االنشغال بشيء آخر عندما
تكلمانه.
* جتنبا أسلوب األوامر قبل أن
تعطياه الثقة يف نفسه؟
* حسنا صيغة كالمكما معه؛
مبعنى أن تنتقيا مفرداتكما،
بعيدًا عن الصراخ أو التشويح
باألصابع يف الوجه.
* ال تتبعا أخباره وتفشيا أسراره
أمام األبناء اآلخرين ،حتت راية
حق األبوة واألمومة!
* إذا كنتما ال ترغبان بتلبية

طلبه ،فال تربرا بضيق العيش
أو اخلوف من املستقبل؛ لتكسبا
قلبه.
* تعايشا مع أفكاره اجلديدة
وتعليقاته الغريبة من دون
سخرية منها .واستمعا إليها
دون مقاطعة.
* مازحاه من وقت آلخر...
شرط عدم املبالغة.
* وجها رسائلكما إليه بشكل
لطيف ،إن كنتما ال ترحبان
بصديق له مث ًال.
* من خالل مواقفك أيها األب
ارسم له معاني الرجولة ،وكيف
يكون احرتام األنوثة ،وكن له
النموذج يف أسلوب التعامل مع
الغري.
* مسؤوليتكما باتت أكثر عمقًا
وأشد حيطة ،وصار التوجيه
بلسان العقل والقلب معًا.
* تبادال معه املقاعد؛ لتفهما
مغزى كلماته وأسلوب تفكريه.
* تفهما تقنيات النت ،وتعرفا
على أحدث ماركات العربات
واجلواالت.
*علماه عالمات احلق والباطل
بصراحة ووضوح ...فأنتما
القدوة واملثال.
* علماه الصعود على سلم
احلياة درجة بعد درجة.
جتدين تفاصيل أكثر يف العدد
 36من سيدتي وطفلك يف
األسواق.
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جــمال

نقش حناء احلواجب
للسعوديات

جهزي بشرتك اجلافة قبل تطبيق
املكياج

كـونتورينغ العـنق

تعشق املرأة السعودية أن تعتين جبماهلا ،وهي اليت
تشتهر جباذبية عينيها .ومبا أن احلواجب تؤثر كثريًا يف
مجال العني من جهة ،وإشراق الوجه من جهة أخرى ،فهي
تبتكر اجتاهات جديدة لتصحيح أخطاء احلواجب أو تغيري
رمستها ،مبا يناسب صيحات املوضة .وعلى الرغم من
تطور ّ
مهم
كل تقنيات رسم احلواجب ،يبقى للحناء دور
ّ
ّ
يف نقش حواجب السعوديات.
قد يعجبك  :كيف تربزين مجالك يف صور سناب شات؟
حتتاج احلنة على احلاجبني إىل بعض التفاني ،فاحلاجبان
ينموان بشكل سريع؛ لذلك حتتاجني إىل جتديد احلناء ّ
كل
أسبوعني .ميكن أن تظهر احلواجب يف بداية األمر باللون
أن تكرار هذه العملية يسمح لك باحلصول
الربتقالي ،إال ّ
على اللون الصحيح.
إليك وصفة سهلة جدًا لتطبيق احلناء على حاجبيك.
املكونات:
• زبدة الشيا أو الزبدة احللوة.
• ملعقة من بودرة احلناء املمزوج باملاء الفاتر( .احرصي على
أن يكون احلناء مطابقًا للون شعرك).
• استخدمي فرشاة املاسكرا القدمية لتطبيق احلناء.
اخلطوة  :1حتضري احلناء.
حاولي أال تكثري من املاء عند حتضري خلطة احلناء ،كي
يبقى املزيج مسيكًا.
اخلطوة ّ :2
حضري حاجبيك للحناء.
اغسلي احلاجبني باستخدام القليل من غسول الوجه،
ّ
جيفا .ضعي الزبدة يف مجيع أحناء منطقة
واتركيهما حتى
احلاجبني ،مع التأكد من جتنب احلاجبني.
اخلطوة  :3وضع احلناء على احلاجب.
طبقي احلناء على احلاجبني بواسطة فرشاة املاسكرا
ّ
القدمية ،يف اجتاه منو الشعر حبركات دائرية لنشر احلناء
على قاعدة احلاجبني.
كرري العملية حتى حتصلي على طبقة مسيكة من احلناء
ّ
على احلاجبني.
ضعي قطع البالستيك على احلاجب ،والصقيها بلطف
إلزالة فقاعات اهلواء احمليطة باحلناء.
خطوة  4االنتظار:
إذا كنت قد استخدمت احلناء على شعرك ،فأنت حتتاجني
إىل نفس الوقت على احلاجبني ،باختالف السيدات ،من
ساعتني إىل  4ساعات.
اخلطوة :5إزالة احلناء.
إلزالة عجينة احلناء ،عليك التقشري باملاء الدافئ ،ثم ضعي
زبدة الشيا.

بد لك من التعامل معها
إذا كنت من ذوات البشرة اجلافة ،فال ّ
بشكل صحيح ،ألن البشرة اجلافة اليت يسهل التعامل معها
تعتمد أو ً
ال على طريقة عنايتك اليومية بها.
إليك أفضل روتني للعناية بالبشرة اجلافة لتتمتعي ببشرة سهلة
خالية من املشكالت أو اجلفاف:
أي منتج على بشرتك ،جيب
.1إعداد البشرة :قبل البدء بوضع ّ
عليك أو ً
ّ
ثم
ال إعداد بشرتك؛ وذلك بغسل البشرة
مبنظف لطيفّ ،
ّ
باملرطب اخلاص بكن ثم االنتظار بعض الوقت،
إتباعه سريعًا
قبل البدء بوضع كريم األساس اخلاص بك؛ كما ميكنك تقشري
ً
ثم ترطيب
مرة
بشرتك
أسبوعيًا للتخلص من اجللد امليت بهاّ ،
ّ
البشرة كذلك فورًا بعد التقشري.
.2وضع الكريم التمهيدي :الكريم التمهيدي يعترب مفيدًا جدًا
وقائي ،فيساعد على إبقاء
للبشرة اجلافة ،ألنه يعمل كحاجز
ّ
الرطوبة بداخلها .وتعترب كرميات الـ  BBمن الكرميات اليت حتتوي
على التمهيدي يف مكوناتها؛ فاحرصي على وضعه قبل وضع
أي مستحضرات على بشرتك.
كريم األساس أو ّ
.3اختيار كريم األساس املناسب :األساس السائل هو األنسب
ّ
ليجف قبل البدء
للبشرة اجلافة ،ولكن عليك إعطاءه بعض الوقت
بتطبيق مستحضرات العني.
ميكنك االستغناء عن فرشاة
.4استخدام فرشاة األساس:
ّ
وكل ما عليك
األساس واالستعاضة عنها بأطراف أصابعك؛
ثم توزيعه وتدليكه على
فعله هو وضع الكريم على بشرتك ّ
البشرة بأطراف األصابع .على الدوام ،تكون حساسية األصابع
أفضل من حساسية الفرشاة على البشرة .ولكن ينبغي عليك
مراعاة تطهري يديك جيدًا قبل استخدامها حتى ال تنقلي البكترييا
يعرضك لبعض املشكالت املزعجة.
إىل بشرتك ،مما ّ
.5اختيار األساس املناسب :جتنيب كرميات األساس اخلالية من
الزيوت ،إذا كنت تعانني من بشرة غاية يف اجلفاف .ولكن
ً
رطبة قليلاً  ،يكن بإمكانك
بأن بشرتك أصبحت
عندما تشعرين ّ
حينها استبداله بكريم األساس اخلالي من الزيوت.

تطورت تقنيات الكونتورينغ إىل درجة أنها مل تعد تقتصر على
ّ
منطقة الوجه فحسب ،بل مشلت العنق على كل مواقع التواصل
االجتماعي .هذه التقنية ستحتاجني إليها يف هذا الفصل
لتسليط الضوء على شكل عنقك ،ال سيما يف املناسبات ،مع
رفعات الشعر والفستان الطويل ،خصوصًا إذا كان مفتوحًا عند
منطقة الظهر.
نشر موقع  MakeupWearables Hairstylesعلى يوتيوب برناجمًا
تعليميًا عن كونتورينغ العنق ،فحاز نسبة متابعة عالية جدًا ،ألنه
ّ
أقل حجمًا أطول امتدادًا،
أظهر خطوات بسيطة ،جتعل عنقك
ما مينحك عنقًا جذابًا والفتًا؛ وهذا ما يعترب من أمجل الصفات
األنثوية يف شكل املرأة.
عند مشاهدة الفيديو ستلحظني الدقة والرباعة العالية اليت
اعتمدت يف تطبيق كونتورينغ الرقبة ،ال سيما أنه ّ
مت من دون
مرآة.
حتتاجني إىل كريم أساس وبرونزر وريشة لتطبيق اللون الداكن
على عظام الرقبة ،ومن أجل تفتيح منطقة الوسط.
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تتـمات

احلريري :انتخاب رئيس...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
من قوات النخبة يف اجليش اللبناني عند الساعة الثالثة والنصف
فجر اليوم (امس االول) ،إغارة ضد جمموعة إرهابية كبرية
تنتمي إىل تنظيم «داعش» ،متمركزة على مسافة  3كيلومرتات
من مراكز اجليش األمامية ،وعلى ممر حيوي مقابل هلذه املراكز،
حيث اشتبكت مع اجملموعة واقتحمت حتصيناتها ،موقعة يف
صفوف اإلرهابيني  5قتلى وعشرات اجلرحى ،باإلضافة إىل
تدمري منشآت املركز املعادي واآلليات املوجودة واجملهز
بعضها برشاشات ثقيلة ،فيما الذ من تبقى منهم بالفرار .وقد
حاول اإلرهابيون استقدام تعزيزات إىل املنطقة ،فتصدت هلم
طائرات اجليش ومدفعيته الثقيلة ،موقعة يف صفوفهم املزيد
من اخلسائر باألشخاص والعتاد.
استشهد للجيش يف هذه العملية جندي واحد وأصيب أربعة
عسكريني جبروح غري خطرة ،وتستمر قوى اجليش بقصف
جتمعات اإلرهابيني وحتصيناتهم اخللفية باألسلحة الثقيلة».

قهوجي
وعلى االثر ترأس قائد اجليش العماد جان قهوجي لبعض القادة
والضباط أكد فيه ان «ما قام به العسكريون اليوم هو رسالة
للقاصي والداني بأن اجليش ميتلك اإلرادة والقرار يف هزمية
هذا العدو ،وسنهزمه وسنمنعه من حتقيق أهدافه بتخريب بلدنا
وإقامة إماراته ومشاريعه واشاعة الفوضى والفتنة فيه».
وقال« :عيوننا يقظة اكثر من اي وقت مضى .قلناها ونكررها
اليوم ،جيشنا قوي اكثر من اي وقت مضى ،وأثبت انه من اكثر
اجليوش متاسكا وجدارة يف قتال اإلرهابيني ،وهو ميتلك زمام
املبادرة» ،مضيفا« :لن نسمح لالرهاب بنسف بيتنا الداخلي او
بتهديد وحدة لبنان وأمنه واستقراره».
وعن العملية اليت نفذتها الوحدات العسكرية أمس قال قهوجي:
«ان اجليش ميتلك املبادرة ،وسيضرب اإلرهابيني بكل قوته
وحبسب توقيته .حنن لن نرتكهم يأتون إلينا ،بل سنالحقهم
وسنضربهم اينما تواجدوا ،هذا هو قرارنا الذي اختذناه وال
رجعة عنه».
وجدد التأكيد ان «اجليش لن يرتك كرة النار اإلقليمية تتدحرج
إىل لبنان ،وسيواجه أي حماولة تهدف إىل إحياء مشاريع
الفوضى والتفرقة والتقسيم ،أو اإلطاحة بصيغة العيش
املشرتك والوحدة الوطنية».
وقال« :يف عملية نوعية وخاطفة خلف خطوط اجملموعات
اإلرهابية يف منطقة جرود رأس بعلبك ،نفذت وحدة من قوات
النخبة يف اجليش اللبناني عند الساعة  3,30من فجر اليوم،
إغارة ضد جمموعة إرهابية كبرية تنتمي إىل تنظيم «داعش»،
متمركزة على مسافة  3كلم من مراكز اجليش األمامية وعلى ممر
حيوي مقابل هلذه املراكز ،حيث اشتبكت مع اجملموعة واقتحمت
حتصيناتها ،موقعة يف صفوف اإلرهابيني  5قتلى وعشرات
اجلرحى باإلضافة إىل تدمري منشآت املركز املعادي واآلليات
املوجودة واجملهز بعضها برشاشات ثقيلة ،فيما الذ من تبقى
منهم بالفرار .وقد حاول اإلرهابيون استقدام تعزيزات إىل
املنطقة ،فتصدت هلم طائرات اجليش ومدفعيته الثقيلة ،موقعة
يف صفوفهم املزيد من اخلسائر باألشخاص والعتاد».
اضاف« :استشهد للجيش يف هذه العملية جندي واحد وأصيب
أربعة عسكريني جبروح غري خطرة ،وتستمر قوى اجليش بقصف
جتمعات اإلرهابيني وحتصيناتهم اخللفية باألسلحة الثقيلة.
وهذه العملية املميزة ليست األوىل من نوعها ،فقد سبقها
العديد من العمليات املماثلة اليت نفذتها قوى اجليش ضد
اجملموعات اإلرهابية وخصوصا ضد تنظيم داعش ،ومنها:
 بتاريخ  :2015/1/23التصدي جملموعة من اإلرهابيني يف أثناءحماولتهم التسلل اىل مركز اجليش يف وادي محيد ،وإيقاع 4
قتلى يف صفوفهم وعدد من اجلرحى ،وإحباط عملية نقل سيارة
مفخخة اىل الداخل اللبناني.
 بتاريخ  :2015/2/26مهامجة جمموعة ارهابية متمركزة علىمرتفعي صدر اجلرش وحرف اجلرش يف جرود رأس بعلبك،
والسيطرة عليهما ،وقتل عدد من االرهابيني ،وضبط كميات
من العبوات الناسفة واالسلحة والذخائر واالعتدة املختلفة ،من
دون تسجيل اي اصابات يف صفوف العسكريني.
 بتاريخ  : 2015/4/1التصدي جملموعة ارهابية يف أثناءحماولتها التسلل يف اجتاه بلدة عرسال ،وايقاع عدد كبري من
القتلى واجلرحى يف صفوفها ،منهم املدعو خالد أمحد الواوا
الذي مت توقيفه ،من دون تسجيل اي اصابات يف صفوف
العسكريني.
 بتاريخ  :2015/4/7تنفيذ عملية اغارة نوعية وخاطفة ضدجمموعة ارهابية متمركزة على املرتفع  1564وجبل املخريمة
يف اعالي جرود راس بعلبك ،نتج عنها مقتل ثالثة ارهابيني
وجرح اربعة اخرين ،وتدمري مدفعني وعدد من الرشاشات

الثقيلة واالليات ،من دون تسجيل أي اصابات يف صفوف
العسكريني.
 بتاريخ  :2015/6/26التصدي جملموعة ارهابية يف أثناء حماولتهاالتسلل ليال إىل بلدة عرسال ،وقتل إثنني من عناصرها ،أحدهم
املدعو حسني عبداهلل الرفاعي سوري اجلنسية ،وقد ضبطت
حبوزة القتيلني كمية من البنادق احلربية والقنابل اليدوية
والذخائر اخلفيفة ،من دون تسجيل اي اصابات يف صفوف
العسكريني.
 بتاريخ  :2015/7/1استهداف جمموعة مسلحة اثناء حماولتهاالتسلل بني بلدة عرسال وجرودها ،وايقاع مخسة قتلى يف
صفوفها ،عرف منهم السوري خالد سعيد غية ،من دون تسجيل
اي اصابات يف صفوف العسكريني.
 بتاريخ  :2015/8/17التصدي جملموعة ارهابية حاولت التسللباجتاه منطقة وادي احلصن
 عرسال ،وايقاع قتيلني يف صفوفها ،من دون تسجيل اياصابات يف صفوف العسكريني.
 بتاريخ  :2015/12/17استهداف عناصر ارهابيني اثناء انتقاهلميف حميط منطقة وادي محيد  -عرسال ،وايقاع ثالثة قتلى يف
صفوفهم وسحب جثثهم اىل الداخل ،من دون تسجيل اي
اصابات يف صفوف العسكريني.
 بتاريخ  :2016/2/3تنفيذ عملية هجومية نوعية وخاطفة ضدجتمع لالرهابيني يف حملة وادي االرانب  -عرسال ،والقضاء
على ستة ارهابيني ،عرف منهم القيادي االرهابي أنس
خالد زعرور ،ومصادرة كميات من االسلحة والقنابل اليدوية
والذخائر واألحزمة الناسفة ،واجهزة كوامت للصوت وآليتني
وتوقيف  16ارهابيا ،من دون تسجيل اي اصابات يف صفوف
العسكريني».

«داعش» يفقد ذاكرته...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الذين «يكفلونه» وأرقام هواتف ألفراد من العائلة ميكن االتصال
بها عند الضرورة.
ويف حني قالت أجهزة أمن غربية إنها تدرس اللوائح واألمساء
الواردة فيها ،أفادت «سكاي نيوز» الربيطانية إنها حصلت على
ملفات املتطوعني والبالغ عددها  22ألفًا حمفوظة يف «ذاكرة»
أمنها «منشق» عن «داعش» أراد كشف عدم صلة
إلكرتونيةّ ،
التنظيم باإلسالم .وأشار موقع «زمان الوصل» السوري املعارض
إىل أن امللفات اليت حصل عليها أيضًا تتضمن فع ًال  22ألفًا لكنها
عبارة عن أمساء وملفات متكررة ،موضحًا أن عدد املتطوعني الذين
تتناوهلم امللفات يقع يف حدود  .1700وعلى رغم أن امللفات
تعود إىل العام  2014عندما كان «داعش» ما زال يطلق على
نفسه إسم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» ،إال أن قيمتها
«االستخباراتية» تظل مرتفعة نظرًا إىل الكم اهلائل من املعلومات
ّ
تذكر يف احلقيقة بـ «الكنز» الذي
املتعلقة باملتطوعني .وهي
حصل عليه األمريكيون يف تشرين األول (اكتوبر) عام  2007عندما
حصلوا على «ملفات سنجار» اليت ضمت تفاصيل عن  700متطوع
التحقوا بـ «القاعدة يف بالد الرافدين» بني العامني  2006و2007
ودخلوا إىل العراق عرب األراضي السورية من خالل معرب قريب من
سنجار.
وذكرت «سكاي نيوز» يف تقرير من تركيا إن امللفات تكشف أن
املتطوعني يف صفوف «داعش» وصلوا من حنو  51دولة ،مبا فيها
ّ
سلموا التنظيم معلومات مفصلة عن خلفياتهم
بريطانيا ،وأنهم
قبل تطوعهم ،ومت تسجيلها يف ملف شخصي حيوي  23سؤا ً
ال لكل
متطوع .وبعض املتطوعني من بريطانيا معروفون يف وسائل اإلعالم
ولدى أجهزة االستخبارات مثل عبدالباري عبداجمليد املصري األصل
والذي كان مغنيًا للراب قبل سفره إىل سورية عام  2013مرورًا
بليبيا ومصر وتركيا .وهو اشتهر يف وسائل اإلعالم عندما نشر
على صفحته يف «فايسبوك» صورة شخصية مع رأس مقطوعة.
وبني األمساء الربيطانية أيضًا ُجنيد حسني الذي ُقتل بغارة على
الرقة العام املاضي ،ورياض خان (من ويلز) الذي التحق بسورية
عام ُ 2013
وقتل الحقًا.
وتتضمن امللفات مالحظات يف شأن املتطوعني الذين عليهم اإلجابة
عن سؤال يتعلق مبا إذا كانوا يريدون أن يكونوا «مقاتلني» أو
«انغماسيني» أو «استشهاديني» .ونشرت «زمان الوصل» أمساء
 122شخصًا من هؤالء الذين تطوعوا ألن يكونوا «استشهاديني»
مبجرد وصوهلم إىل سورية .وتضمن ملف «ابو عبيدة اللبناني»،
الذي اطلعت عليه «احلياة» ،إشارة إىل أنه حيمل اجلنسية األسرتالية
وجاء بـ «مكتوب من الشيخ أبو بكر العراقي إلرساله إىل حلب» وأنه
يشكو من «ضعف النظر» و «ال يرى يف الليل» و «ال يعرف غري
قيادة السيارات األوتوماتيكية» لكنه جاء ليكون «استشهاديًا» ،ما
يعين أن التنظيم كان عليه أن يتدبر آلية ُتقاد بطريقة أوتوماتيكية
يفجر نفسه بها.
إذا ما أراد اللبناني  -األسرتالي أن
ّ
ولفتت «سكاي نيوز» ،إىل أن عددًا من األرقام الواردة يف اللوائح
ما زالت تعمل ،وأن كثريًا منها تستخدمه عائالت املتطوعني.
وكشفت أنها حصلت على اللوائح من شخص يدعى «أبو حامد»

كان سرقها من مسؤول شرطة األمن الداخلي يف «داعش» الذي
كان يضعها على جهاز حفظ صغري (ذاكرة إلكرتونية) .ونقلت
عن «أبو حامد» أنه التحق بـ «داعش» من صفوف «اجليش احلر»
لكنه اكتشف أن ممارسات التنظيم ليست هلا عالقة بتعاليم الدين
اإلسالمي وأنه ُيدار من جنود سابقني يف اجليش البعثي للرئيس
الراحل صدام حسني.
وقال املنشق إن التنظيم ينهار يف سورية حاليًا وإنه يستعد
لالنسحاب من معقله يف مدينة الرقة يف اجتاه البادية السورية
ومنها إىل العراق.
رجحت الشرطة اجلنائية صحة القوائم اليت
ب)،
ويف برلني (أ ف
ّ
تتضمن امساء العناصر األملان الذين التحقوا بـ «داعش» .وقال
متحدث باسم الشرطة اجلنائية« :ننطلق من مبدأ أن األمر يتعلق
على األرجح بوثائق صحيحة وحنن نأخذها يف االعتبار يف إطار
مالحقاتنا اجلنائية وإجراءاتنا األمنية».

الصدر مينح العبادي...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
السياقات القانونية واألماكن احملددة» .وأضاف« :ال تفوتين
اإلشادة بأبنائي الذين التزموا سلمية التظاهر ،وأعرب عن تقديري
مطالبهم املشروعة .وقد قلنا هلم من البداية حنن منكم ومعكم
يف خندق واحد ولسنا يف خندقني» .وأشاد بـ»االنضباط العالي
واليقظة اليت تتحلى بها األجهزة األمنية املكلفة محاية املتظاهرين،
باإلضافة إىل واجبها األساس يف حفظ األمن والتصدي لإلرهابيني
يف اجلبهات وداخل املدن».
وتابع أن «التغيري سيكون وفق األطر الدستورية ومبا يؤكد
الشراكة السياسية بني مكونات الشعب وممثليه ،ويعلم اجلميع
أنين أول من أطلق مشروع اإلصالحات ،وعملت بها منذ تسلمي
رئاسة احلكومة ،وما زلت عند عهدي أتابع تنفيذها خطوة خطوة،
وهي ليست سهلة كما يتصور البعض بل هي معركة أخرى خنوضها
يف ظل تهديد أمين خطري ،وفساد كبري ووضع مالي واقتصادي
خانق نتيجة االنهيار املفاجئ ألسعار النفط».
ولفت إىل أن «التأييد الكبري لإلصالحات من عموم أبناء الشعب
العراقي ومن املرجعية الدينية العليا وعموم القوى السياسية
كان أقوى سند وحافز لنا يف هذه املعركة ،ومن دواعي سرورنا
وجود الرتحيب الشعيب باإلصالحات الشاملة وبالتعديل الوزاري
الذي أعلناه وجاء منسجمًا مع رؤيتنا بضرورة التغيري وتشكيل
فريق وزاري خبري ومتخصص قادر على اخلروج بالبالد إىل وضع
أفضل» .وزاد« :متت خماطبة الكتل السياسية يف جملس النواب
وفعاليات اجملتمع املختلفة لتحقيق هذا اهلدف ،وقدمنا وثيقة
اإلصالح الشامل اليت تتضمن خالصة منهج عمل احلكومة وحتسني
اإلدارة املالية والفريق االستشاري الطوعي ،كما تشتمل عشرة
ملفات تتعلق باإلصالحات وتطوير عمل الدولة».
وجاء رد الصدر على العبادي سريعًا فدعا أنصاره إىل التظاهر
اليوم يف ساحة التحرير .وقال يف بيان« :تغليبًا للعقل واحلكمة
وتقدميًا للمصلحة العامة ،وبعدما أعلن العبادي عزمه على اإلصالح
الشامل من دون امليول إىل حزب السلطة وسلطة احلزب ،وبعدما
اعرتف حبقكم املشروع يف التظاهر السلمي ،وأنه معكم يف خندق
واحد ،صار لزامًا علينا إعطاءه فرصة إلكمال إصالحاته».
وأضاف أن «تظاهرة اجلمعة (اليوم) ستكون يف ساحة التحرير
بعد الصالة ،وليس قرب أبواب املنطقة اخلضراء ،ويف حال ملسنا
إصالحًا حقيقيًا ال جمرد تصريح إعالمي ستكون هناك خطوات تأييد
أخرى .أما يف حال ملسنا أن تلك الكلمة كانت جمرد ختدير وإعالم
فأنت أيها الشعب اهلمام البطل وبعد أن أمثرت تظاهراتك جتاوبًا
أوليًا معها ،فأنت احلر يف إبداء رأيك ويف اختيار مكان التظاهر
أو االعتصام أو االحتجاج» .وطالب املتظاهرين باحملافظة على
«النظام والرتتيب وعلى مسعتهم وسلمية التظاهرات وعدم محل
السالح أبدًا ،كوننا طالب إصالح وطالب سلم».

اجليش السوري وحلفاؤه ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
آمنة بشكل تام بعد تقدم اجليش السوري وحلفائه.
كما استعادوا السيطرة على جبل شبيب يف ظل انهيارات كبرية
يف صفوف تنظيم داعش ،وانسحاب املسلحني باجتاه الشرق بعد
مقتل وجرح العشرات منهم ،وكان اجليش وحلفاؤه قد استعادوا
قرى عكيل والقليعة وسرده ومرتفعات شبيب.
وبذلك يكون اجليش السوري وحلفاؤه قد استعادوا السيطرة على
 11قرية يف ريف حلب اجلنوبي الشرقي خالل الساعات الثمانية
واألربعني املاضية.
على صعيد أخر اعلن املبعوث الدولي إىل سوريا ستافان دي
ميستورا أن اجلولة الثانية من مباحثات جنيف ثالثة السوري تستمر
من االثنني املقبل حتى الرابع والعشرين من شهر مارس آذار
اجلاري .دي ميستورا أشار إىل أن املباحثات املقبلة سترتكز على

الدستور واحلكومة واالنتخابات.
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صــحة ومجتمع

أسباب ضعف اخلصوبة ..هل تدركينها؟

كل املشيمة بعد الوالدة ..الفوائد واألضرار؟

التدخني يؤثر سلباً على عدد الحيوانات املنوية
«سيدتي وطفلك» على األسئلة األكثر
ترد
ِّ
شيوعًا يف عامل اخلصوبة ؛ واليت كان أهمها
طرق معاجلة تأخر احلمل ،جييب عنها الدكتور
عثمان العسلي ،استشاري أمراض النسائية
والتوليد مبستشفى احلمادي ،واحلاصل على
البورد األردني للتوليد.
• كيف تتحرر البويضة؟
عندما يرتفع هرمون « «LHيف جسم املرأة
يفرز من الغدة النخامية يف الدماغ ،ويؤدي هذا
االرتفاع إىل حدوث ما يشبه الثقب يف غشاء
احلويصلة ،وخترج البويضة لتلتقط من قبل
طرف قناة فالوب.
• هل يؤثر التدخني وتناول الكحول على خصوبة
الرجل؟
إن التدخني يؤثر سلبًا على عدد احليوانات
املنوية وكفاءتها وسرعتها ،أما شرب
الكحول فقد يؤدي إىل العجز اجلنسي.
• هل من املمكن نزول الدورة الشهرية إذا مل
حيدث التبويض؟
نزول الدورة الشهرية عبارة عن انسالخ
لبطانة الرحم؛ حتت تأثري هرموني اإلسرتوجني
والربوجسرتون يف الدم ،وهذان اهلرمونان
ميكن أن يفرزا من املبيض ،حتى يف عدم
وجود بويضات ناضجة.
• إىل متى تبقى البويضة صاحلة للتلقيح؟ وكم
تستغرق فرتة انغراس البويضة امللقحة؟
البويضة تبقى صاحلة تقريبًا ما بني – 24
 48ساعة بعد حدوث اإلباضة ،وكلما زاد
عمر البويضة قلت هذه الفرتة ،كما أن
التلقيح حيدث خالل  24ساعة بعد اإلباضة،
أما انغراس البويضة امللقحة فيحدث  6أيام
بعد اإلباضة.
• هل طول الفرتة بني الدورة الشهرية واألخرى
يؤثر على اإلجناب؟
طاملا أن الدورة الشهرية منتظمة فذلك يعين
حدوث اإلباضة ،وبعض السيدات تكون
الفرتة الزمنية الفاصلة بني الدورتني طويلة
تصل إىل ما يقارب  35يومًا ،وهذا شيء
يقلل من عدد األيام املخصبة لدى السيدة.
• ما طرق معاجلة تأخر احلمل إذا كانت الدورة
الشهرية غري منتظمة؟
يتم تشخيص كل من الزوج والزوجة ،وحتديد
سبب املشكلة سواء كان من الرجل أو املرأة

أو كليهما ،ثم إعطاء املرأة العالج املناسب
على النحو التالي:
أ -العالج الطيب
يتم ذلك بإعطاء أنواع خمتلفة من اهلرمونات؛
لتحفيز البويضات على النمو والنضج لتصبح
صاحلة لإلخصاب ،وذلك بواسطة إعطاء حبوب
أو حقن أو كليهما حسب احلالة ،وبواسطة
هذا العالج يتم كذلك التحكم بوقت اإلباضة؛
لتكون إمكانية اإلخصاب يف الوقت املناسب
أكرب.
وميكن تلخيص هذه الطريقة بإعطاء الدواء
بكمية وفرتة يقررها الطبيب املعاجل ،ثم
تتم املتابعة بطرق خمتلفة ،منها :فحص
حجم البويضة جبهاز األمواج فوق الصوتية
أو قياس اهلرمونات أو كليهما ،ويف الوقت
الذي يصبح فيه عدد البويضات وحجمها
مناسبًا يعطي الطبيب هرمون ()H.C.G
عن طريق حقنة تساعد على إنزال البويضة/
وحتدد
البويضات؛ لتخصب باحليوان املنوي،
ّ
مواعيد اجلماع.
والسيدات اللواتي حيتجن أكثر من غريهن
إىل عملية حتفيز اإلباضة هن:
 اللواتي لديهن اضطراب هرموني. املصابات خبلل يف املبيض يدعى« ،»P.C.O.Sمن حيث كيفية التشخيص
وطرق العالج الذي ُيعترب العالج اهلرموني
واحدًا منها.
ب -العالج اجلراحي
ويف حالة وجود انسداد يف قناتي فالوب
ألي سبب من األسباب سالفة الذكر تعاجل
إما مبحاولة إصالح هذا اخللل إن أمكن ،أو
بواسطة طرق اإلخصاب خارج الرحم ،كذلك يف
حاالت مرض البطانة الرمحية Endometriosis
يكون العالج باجلراحة ،أو الدواء أو كليهما.
ويتم اللجوء للجراحة أيضًا يف حالة وجود
ألياف رمحية؛ يعتقد أنها السبب الوحيد
املمكن للعقم عن طريق فتح البطن أو
املنظار ،إضافة إىل حاالت وجود حاجز أو
التصاقات داخل الرحم ،كذلك يف حاالت
تكيس املبيض P.C.Oيتم اللجوء إىل عمل
ثقوب يف املبيض بواسطة املنظار.
وجناح أي من هذه العمليات سابقة الذكر
يعتمد على التشخيص الصحيح ،واجلراحة
الناجحة بيد ماهرة.
هذه هي األسباب األكثر شيوعًا يف تأخر
إجناب العديد من السيدات.

مشيمة
اكل املشيمة بعد الوالدة عادة قدمية لدى النساء
العتقادهن َّ
أنه
الصينية،
وخباصة يف اجملتمعات
َّ
َّ
ال يوجد ما هو أهم للجسم أكثر مما يصنعه بنفسه
غذائية وهورمونات
داخل املشيمة من عناصر
َّ
تساعد اجلسم على التخلص من آالم الوالدة،
يصيبهن بعد
وحتمي األمهات من االكتئاب الذي
َّ
الوالدة فما صحة ذلك؟
«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور انتصار راغب
الطيلوني ،استشاري ورئيس قسم النساء
والتوليد مبستشفى امللك عبد العزيز ومركز
جبدة ،ليجيب عن هذ السؤال ويطلعنا
األورام
َّ
على حقيقة ذلك.
بداية يقول الدكتور انتصار من املثري لالهتمام
أن املشيمة ليست خطرًا حيويًا طبيًا إال يف الدول
َّ
املتقدمة ،بينما يف العديد من الثقافات حول
ِّ
تعد شكال من أشكال الطب الشمولي أو
العامل
ُّ
املقدسة.
ركيزة لطقوس الوالدة
َّ
• العالج باملشيمة يف الطب:
استعملت املشيمة يف الطب الصيين التقليدي
آلالف السنوات ألسباب عديدة ،ويف إيطاليا
استعملت لزيادة إنتاج احلليب ،كما استعملت
املشيمة يف فيتنام ملساعدة ُ
األم على التعايف
من الوالدة .ويف هنغاريا ،تعض النساء على
املشيمة للمساعدة على إكمال الوالدة .حتى يف
الواليات املتحدة ،هناك حركة متزايدة الستعمال
املشيمة لتنظيم اهلورمونات ،وجتنب كآبة ما
بعد الوالدة ،وزيادة إنتاج احلليب باإلضافة إىل
املنافع األخرى.
• ما هي املشيمة؟
ـ هي أول عضو يتشكل بعد حدوث احلمل قبل أن
تتشكل أعضاء اجلنني وتلعب املشيمة دورًا مهمًا
طوال فرتة احلمل.
ـ فهي حلقة الوصل بينك وبني طفلك تنتقل
الغذائية اليت حيتاجها اجلنني
من خالهلا العناصر
َّ
واألكسجني الالزم له داخل الرحم.
ـ كما َّ
أنها تتخلص مباشرة من أي نفايات أو
عناصر ضارة بالطفل ومتنع دخوهلا للرحم .ثم
يتخلص منها اجلسم مباشرة بعد الوالدة.
الطبيعية يتم اخراجها عن طريق
ـ يف الوالدة
َّ
سحبها باحلبل السري املتصل بها بعد التأكد
من انفصاهلا عن جدار الرحم ،وذلك بعد خروج
القيصرية يلتقطها
املولود ،ويف حاالت الوالدة
َّ
الطبيب بنفسه وتزن املشيمة حنو ½ كجم.
• هل أكل املشيمة بعد الوالدة يفيد ُ
األم؟
أن أكل
ـ من يؤيدون هذه الفكرة يعتقدون َّ
املشيمة يزيد من طاقة ُ
األم وخيلصها من إرهاق
وتعب ما بعد الوالدة ،كما يعتقدون َّ
أنها تزيد
فإن نسبة إصابة
من إدرار حليب الثدي ،وأخريًا َّ
مشيمتهن باكتئاب ما بعد
األمهات الالتي يتناولن
َّ
مثيالتهن الالتي ال يتناولنها.
الوالدة أقل من
َّ
ـ كل هذه االعتقادات السابقة مل تثبت علميًا،
ومل يستطع األطباء والباحثون إجياد دليل على
صحتها ،ومع ذلك ما زالت األحباث مستمرة يف

هذا اجملال.
• تصنيع املشيمة كحبوب؟
يف حني قد تبدو فكرة تناول املشيمة مقززة
للبعض تعمد بعض شركات تصنيع األدوية على
تسهيل الفكرة من خالل حتويلها إىل مسحوق ثم
وضعها يف كبسوالت ال ختتلف بالشكل أو املذاق
عن أي حبوب دواء أخرى.
تتم يف شركة
عملية التحويل هذه جيب أن
ّ
َّ
خمصصة ،تقومني بتزويدها باملشيمة اخلاصة بك،
َّ
فعالة ،حسب املروجني هلا فقط إن كانت
ألنها َّ
عائدة لك بعدها يتم جتفيف املشيمة وسحقها
ثم تعبئتها على شكل كبسوالت
على شكل بودرة َّ
داخل غالف عازل للمذاق يتحلل بعد بلعه عند
الدخول إىل املعدة واألمعاء.
• أضرار أكل املشيمة
صحيح َّ
أن أكل
أنه ال يوجد دليل واحد على َّ
املشيمة يفيد ُ
أن أكلها
األم ،ولكن هناك ما يثبت َّ
قد يضر ُ
باألم:
ـ مهما بلغت درجة نظافة املستشفى اليت تلدين
فيه فهناك نسبة من التلوث ستنتقل للمشيمة
يف أثناء الوالدة من خالل السوائل والدم وغريها
من امللوثات.
ـ من املمكن أن تكون املشيمة حمملة مبواد
ملوثة كانت متنع وصوهلا إىل اجلنني ،وبالتالي
مرة أخرى إىل
أنت تعيدين هذه املواد الضارة َّ
جسمك.
ـ جيب حفظ املشيمة بعد الوالدة يف درجة التجميد
خالل ساعة من إخراجها من جسمك ومن املمكن
حدوث أخطاء يف حفظها فتفسد.
ـ املشيمة حتمل أي عدوى أو بكترييا موجودة
يف الدم .لذا فعند تناوهلا أنت عرضة لإلصابة
ِ
تناولت مشيمة
بالعدوى إن وجدت ،خاصة إذا
أخرى غري مشيمتك اخلاصة.
• هل جيوز أكل املشيمة إسالميًا؟
عن ظاهرة إدخال املشيمة إىل األطعمة وتناوهلا يف
هذا الشكل مينع هذا األمر ليس بسبب جناستها،
بل بسبب حرمة الكائن البشري وحرمة أكله شرعًا.
ولكن حبسب قرار جممع الفقه اإلسالمي ال مانع
من االنتفاع بها للغرض الطيب فقط إذا مل يتوفر
عالج بديل .أما بالنسبة لتحويلها إىل حبوب
وأدوية تؤخذ عن طريق الفم أو احلقن فال جيوز
أخذها إال عند الضرورة.
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مـطبخ

قداس وجناز االربعني للمرحومة

ديبه خمايل غصني

كرات الدجاج بصلصة
بوفالو

أصابع السمبوسة احللوة
رائعة الطعم وسريعة التحضري
املقادير :
الزعفران :ملعقة صغرية (مفتت)
ماء الورد :ملعقتان كبريتان
اجلنب الكرميي 6 :مكعبات
اجلوز :حسب الرغبة (مقطع ناعم ،للتزيني)
عجينة مسبوسة :باكيت
طريقة التحضري

الكمية  4:شخص\أشخاص
وقت الطهو  60:دقيقة
شاركى بصورتك عن الوصفة

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس

املرحومة ديبه مخائل غصني

أرملة املرحوم جوزيف نقوال غصني من
قرية ابو صليبي دير االحمر وذلك يوم
االحد يف  13آذار الساعة الخامسة
والنصف من بعد الظهر يف كنيسة مار
شربل يف بانشبول.
الداعون :شقيقها فهد غصني وزوجته ماري
واوالدهما دانا زوجة انديه حايك وعائلتها،
مايكل وابنته ايفيت ،دانيال وزوجته جوانا،
كلري زوجة ستيفن القطريب.
أقرباؤها :االب مطانيوس غصني خادم
رعية مار شربل.
يوال ارملة املرحوم حنا غصني وعائلتها.
طوني غصني وعائلته.
شبل غصني وعائلته.
ريمون غصني وعائلته.
جورج غصني وعائلته.
ريتا زوجة جان بو حرب وعائلتها.
جورجيت ارملة املرحوم جربايل جاجي
وعائلتها.
وعموم عائالت غصني وحايك والقطريب
يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة والرحمة ولكم من بعدها
طول البقاء.
الدعوة عامة

ّ
مل أطفالك من تناوهلم لوجبات الدجاج
إذا
بالطريقة التقليدية ،أعدي هلم هذا الطبق الشهي
من الدجاج مع الصلصة رائعة الطعم ،كرات
الدجاج بصلصة بوفالو من مطبخ سيدتي
املقادير :
صلصة بوفالو :ربع كوب
الزبدة :ملعقتان كبريتان (مذابة)
البيض 1 :حبة
صدر الدجاج 4 :صدور
مرق دجاج :كوبان
جنب الشيدر :كوبان
البصل األخضر :نصف كوب
فتات اخلبز :كوب (البقسماط)
صلصة بوفالو :كمية (للتقديم)
صلصة اجلنب األزرق :كوب (للتقديم)
اجلزر 1 :حبة (مقطع شرائح ،للتقديم)
الكرفس :عود (مقطع شرائح ،للتقديم)
طريقة التحضري
 .1يسخن الفرن إىل  350درجة فهرنهايت .تعد
صينيتا خبز كبريتان بورق قصدير يرش برذاذ
الطبخ.
 .2يف وعاء كبري ،خيفق ربع كوب صلصة
بوفالو ،والزبدة املذابة والبيض .يضاف الدجاج
واجلنب والبصل .يرش فتات اخلبز فوق اخلليط،
وباستخدام اليدين ميزج مع ترطيب األيدي قليال
باملاء لتسهيل التشكيل؛ يتم تشكيل كرات من
اخلليط (حوالي )36؛ توضع على تباعد انش على
ورقة اخلبز.
 .3تدخل الفرن مع قلب مكان الصينيتان مع
انقضاء نصف الوقت وهو من 23-25دقيقة أو حتى
تاخذ اللون البين الفاتح وتنضج يف الوسط .تزال
من الصينية وباستخدام ملعقة ترش الصلصة.
تقدم دافئة مع صلصة اجلنب وعصري اجلزر
والكرفس.

بان كيك البطاطس

 .1يف طبق واسع ضعي اجلنب وأضيفي خليط
الزعفران وماء الورد .باستعمال ملعقة طعام قليب
املواد كي يصبح العجني لينًا وقاب ًال للدهن.
 .2على طاولة املطبخ ضعي قطعة من عجينة
السمبوسة .باستعمال ملعقة طعام وزعي قليل من
اجلنب على رقاقة السمبوسة .لقي رقاقة السمبوسة
على اصبع وثبيت الطرف جيدًا باستعمال خليط
اللصق (ماء ودقيق).
 .3كرري اخلطوة لتشكيل بقية الرقاقات إىل أصابع
بنفس الشكل واحلجم.
 .4يف مقالة عميقة ضعي مقدار من الزيت حبيث
يكون بارتفاع  3بوصة تقريبًا.
 .5ضعي املقالة على نار متوسطة إىل أن يسخن
الزيت جيدًا.
 .6ضعي عدة أصابع من السمبوسة يف الزيت
الساخن وانتظري إىل أن تصبح ذهبية اللون.
 .7باستعمال ملعقة ذات ثقوب انقلي السمبوسة
على طبق التقديم.
 .8وزعي احلليب على أصابع السمبوسة ثم انثري
اجلوز.

جهزي هذا الطبق الشهي جلميع الوجبات ومتتعي
بطعمه الشهي واللذيذ اخرتناه لك من مطبخ
سيدتي ليالئم كل املناسبات واألوقات وبأسهل
طرق التحضري
املقادير :
البطاطس 1 :حبة (كبرية ومقشرة ومقطعة
مكعبات)
البصل 1 :حبة (صغري احلجم ،ومفروم)
طحني :ربع كوب
البيض 1 :حبة (خمفوق)
ملح :ملعقة صغرية
فلفل أسود :ربع ملعقة صغرية
الزيت :ملعقتان كبريتان (للقلي)
طريقة التحضري
 .1اخلطي مكعبات البطاطس مع البصل يف
حمضرة الطعام ثم انقلي اخلليط إىل وعاء
واعصريه حتى خترج املاء ويصبح ناشفا.
 .2يف وعاء آخر اخلطي البيضة والطحني وامللح
والفلفل ثم أضيفي خليط البطاطس والبصل
حتى ميتزج اخلليط.
 .3سخين الزيت يف مقالة على النار ثم اصنعي
كرات من خليط البطاطس وبسطيها باليد
واقليها يف الزيت على اجلهتني حتى تتحمر
وتصبح ذهبية.
 .4ضعي البان كيك على ورق املطبخ وقدميه
إىل جانب اللبنة أو السلطة أو اجلنبة الكرميية.

تارت الكنافة

قدمت السيدة منار جمدي
سيدتي ،طبق حلويات شهي
الكنافة املناسب تقدميه دائمًا
األصدقاء والعائلة بتحضري
وشهي من مطبخ سيدتي
املقادير :

وخصيصًا ملطبخ
جدًا ..وهو تارت
لضيوفك ..فاجئي
كل ما هو جديد

الكنافة 500 :غرامًا (طازجة)
الزبدة 6 :مالعق كبرية (سائلة)
حليب مركز حملى :ملعقتان كبريتان
البيض 3 :حبات (كبري احلجم ،للحشو)
اجلنب الكرميي 300 :غرامًا (للحشو)
جنب بالقشطة 4 :مكعبات (للحشو)
حليب مركز حملى :علبة (للحشو)

* 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

التوت الربي :حسب الرغبة (للتزيني)
الفواكة :قطع (مشكلة ،للتزيني)
الشوكوالتة :حسب الرغبة (مع الفستق،
للتزيني)
طريقة التحضري
ُ .1تفتت قطع الكنافة بواسطة مقص ثم خُتلط
جيدا مع الزبدة السائلة مع االستمرار يف اخللط
ويستمر
جيدا باأليدي ثم ُيضاف احلليب املكثف ُ
يف خلط املكونات جيدا باأليدي.
 .2يوزع مقدار من الكنافة يف قوالب التارت
الفردية ثم ُتبلل األيدي قليال باملاء ثم توزع
الكنافة جيدا يف القالب مع الضغط جيدا.
 .3ختبز قوالب التارت يف فرن ساخن ملدة 10
 15دقيقة أو حتى تشقر اجلوانب. .4ختلط مجيع مكونات احلشو بواسطة مضرب
كهربائي ثم ُيصب اخلليط يف قوالب التارت بعد
أن تربد متاما ثم ُيعاد خبزها يف الفرن ملدة 20
دقيقة أو حتى تتماسك طبقة احلشو جيدا.
 .5يطفئ الفرن وترتك القوالب يف الداخل ملدة
 5دقائق أخرى ثم ترتك جانبا لتربد متاما قبل
التزيني.
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Turnbull walks away from tax reform: only caps on super, negative gearing left

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

The Turnbull government
is preparing to abandon
serious tax reform.
It has ruled out major
change in favour of a pair
of savings measures seen
as politically safe: curbing
the excessive use of negative gearing by wealthy
investors, and reducing
extensive parking of pretax income in superannuation accounts.
The minimalist reform
approach would raise
sufficient funds to offer
marginal tax relief to middle-income earners while
also freeing the government to prosecute a
massive scare campaign
against Labor, claiming its negative gearing
policies would smash the
economy, wiping $278
billion off the national
balance sheet through a 5
per cent plunge in housing values.
The government’s final
package, due to be presented within weeks, will
not restrict negative gearing to new houses, as
Labor has proposed, but
merely impose caps on
the dollar amount of losses claimable, while also
reducing the amount able
to be directed into superannuation contributions.
The proceeds, perhaps
just a few billion per year,
will be available to fund
an upward adjustment of
the $80,000 tax threshold, providing relief to
only the top 25 per cent

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

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

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

Turnbull’s office tells ministers to submit their
election policies, as poll chatter grows
Ministerial chiefs of staff
have been ordered to finalise their new policy
proposals for the federal
election and submit them
to Prime Minister Malcolm
Turnbull’s office.
The reminder, delivered
by Mr Turnbull’s chief
of staff Drew Clarke at a
closed door meeting on
Tuesday, came after some
offices missed the February 19 deadline for new
policy proposals - NPPs to be submitted.
And in another sign the
next election is unlikely to
see big spending promises from the Coalition, ministers have also been told
that any policy proposal
they put forward must be
offset, or more than offset, by savings elsewhere
in the budget.
The reminder for socalled NPPs to be filed
has increased chatter in
government ranks about a
53-day election campaign
that would begin on May
11, a day after the federal
budget is handed down,
and culminate in a July 2
double dissolution election.
Mr Clarke’s call for ministerial chiefs of staff to
submit their proposals
was “much smoother
and friendlier, there were
fewer threats, unlike the
previous leadership”, one
source familiar with the
meeting said.
Another said the meeting
was “a reminder to get
our NPPs in. These are
election policies, but at
this stage they just want
us to get them in to the
[Prime Minister’s office].
Then they do a first cut,
then they get finalised,
then they get costed”.
“Work has been underway
for months because everyone knows the election
is going to be sometime
this year,” that second
source said.
Both sources agreed that
the call for policy submissions definitely left the
door open to a July 2 double dissolution election,
though they stressed this
was not certain.
The reminder about the

need to submit policy proposals for the federal election comes after the Turnbull government released
plans on Monday for
Senate voting reform that
could wipe out the Senate
crossbenchers by making it more difficult to engineer preferences deals
and increase the number
of government senators.
One minister familiar with
the workings of the policy
unit said that it was possible some would be rolled
out early in the May budget, but that the team led
by cabinet secretary Arthur Sinodinos was working on election policies.
The call for NPPs for the
budget had gone out last
year and closed in early
January, he said.
In this minister’s view an
early poll was now “very
likely” because of the
push to wrap up Senate
voting reform and pass
the legislation by March
17.
“Why wouldn’t you do it
after declaring war on the
crossbench?”
Another senior minister
told Fairfax Media that a
double dissolution was
now “pretty likely, I’d
say”.
Work has been underway
in Coalition ranks on the
policy development process since the beginning
of the year.
It is being led by Senator Sinodinos and a team
of bureaucrats in a centralised policy unit, while
Treasurer Scott Morrison
and Finance Minister are
heavily involved.
Mr Turnbull recently told
the Coalition party room
that a double dissolution
was a “live option” for the
government.
Asked on Monday, after the proposed Senate
voting changes were unveiled, he said “I’m working on the assumption
that the election will be
held at the normal time,
which is August/September/October, in that period. And I know there has
been speculation about a
double dissolution election”.
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Defence white paper: new submarine fleet Senate passes medicinal cannabis legislation
to cost taxpayers $150 billion
it would move this quick-

Defence Minister Marise Payne announces a major increase in the Defence budget.
Photo: Andrew Meares

Australia’s new fleet of
12 submarines will cost
at least $50 billion just to
build, the Turnbull government’s Defence white paper has revealed - at stark
odds with public claims
by shipbuilders that they
can be constructed at a
fraction of that price.
The price tag of more
than $4 billion per boat
is spread over the next
30 years, but it does not
include lifetime maintenance of the submarine
fleet, which is likely to be
at least that much again
and perhaps twice as
much, bringing the total
of the program to a staggering $150 billion.
The white paper, released
on Thursday, outlines
Australia’s plans to defend itself for the next 20
years.
On submarines, the white
paper commits to a “rolling acquisition”, which
means that by the time
the final boat is built, the
first one will be ready to
retire, creating a continuous build indefinitely.
While shipbuilders bidding to construct the submarine fleet have put the
cost as low as $20 billion
or less, the white paper
states clearly that Defence
estimates the cost of designing and constructing
the fleet alone - not including sustainment - will
be at least $50 billion.
Concerns about future
threats of cyber attacks
has been dramatically

underscored by the white
paper’s announcement
that there will be 800 new
personnel committed to
cyber defence and a further $300 million on cyber
hardware.
And the regional instability sparked by China’s rise
features strongly in the
government’s thinking,
with the white paper noting that “as China grows,
it will continue to seek
greater influence within
the region”.
Australia calls on China
to provide “reassurance
to its neighbours by being
more transparent about
its defence policies”.
Critically, the government
has promised not to cut
any of its promised $30
billion boost to defence
no matter what happens
to economic growth.
The government will meet
its pledge to spend 2 per
cent of GDP on defence by
the 2020-21 financial year
- three years earlier than
promised. But now that
the white paper is locked
in, it will be “decoupled”
from GDP growth, meaning money won’t be cut
even if GDP forecasts are
scaled back.
The white paper reveals
the government will also
significantly boost its
maritime surveillance capabilities, buying an additional seven P-8 surveillance planes on top of the
eight already announced,
and purchasing seven Triton surveillance drones.

The white paper also
commits the government
to boosting the ADF’s
uniformed
personnel
by 2500 above current
plans.
The change will increase
the permanent force to its
largest size since 1993.
Prime Minister Malcolm
Turnbull said the white
paper was a plan to “become more powerful on
land and in the skies and
more commanding both
on the seas and beneath
them”.
“The government’s continuous build strategy for
the Australian submarine
industry recognises the
long construction timelines for the new submarines,” he said.
“We will ensure the Australian submarine involvement is sustainable over
the longer term by building a new force of 12 regionally superior submarines, doubling the size of
our current fleet.”
The defence budget will
rise from $32.4 billion this
year to $58.7 billion in
2025-26.
Nine per cent of the $195
billion that will be spent
over the next decade on
defence capability projects will go towards hitech areas of intelligence,
electronic warfare, space
and cyber capabilities.
One quarter of the $195
billion will go to the navy,
including initial work on
the 12 new submarines,
but also on building nine
anti-submarine warfare
frigates and 12 offshore
patrol vessels.
It will also include landbased anti-ship missiles
stationed in the country’s
north.
A further quarter will be
spent on “enablers” such
as upgrades to bases,
airfields and ports, improvements to information technology and new
simulators and training
facilities.

Lucy Haslam, medical marijuana campaigner Photo: Peter Rae

Medicinal cannabis will be
legally grown in Australia,
with changes passed to
create a national
The changes to the Narcotic Drugs Act, which
passed the Senate on
Wednesday, create a national body that can issue
licences to growers and
regulate local crops of
medicinal marijuana.
The many advocates who
have fought long and hard
to challenge the stigma
around medicinal cannabis products so genuine
patients are no longer
treated as criminals.
The drug remains a “prohibited substance” under
the poisons schedule. But
Health Minister Sussan
Ley said the Department
of Health and the Therapeutic Goods Administration were “well-advanced”
in considering downgrading it to a “controlled substance” class, putting it
in the same category as
morphine.
“This will in turn reduce
any barriers to access,
no matter what state a patient lives in,” she said.
Ms Ley said that patients
would be able to access
locally-produced medicinal cannabis with a valid
prescription under the
scheme.
It was previously illegal
to grow and import most
medicinal cannabis products, leading some patients to buy them from
the black market and run
the risk of being prosecuted for drug use and
possession.

“This is an historic day for
Australia and the many advocates who have fought
long and hard to challenge the stigma around
medicinal cannabis products so genuine patients
are no longer treated as
criminals,” she said.
Advocates have said that
regulating medicinal cannabis for certain health
conditions will pave the
way for a safe, sustainable local industry and
allow more research to be
done on the quality of different products.
A handful of Australian
companies have been preparing to import medicinal
marijuana cuttings from
overseas and searching
for potential sites to plant
crops in anticipation of
the changes.
AusCann chairman and
former Liberal MP Mal
Washer said the Therapeutic Goods Administration still had to determine
the types of medicinal
marijuana that could legally be grown and manufactured. But he said the
group could start growing the product within a
month of this decision.
Listed company MGC
Pharmaceuticals
executive chairman Brett
Mitchell said the Australian market for medicinal
marijuana was worth billions of dollars, and the
local climate was ideal for
growing the plant.
“It’s really fast-tracked
our strategic planning of
starting our operations in
Australia. We didn’t think

ly.”
He said cannabidiol would
be highly sought after to
help treat severe epilepsy and nausea following
chemotherapy. This had
strong anti-nausea and
anti-inflammatory properties.
Lucy Haslam, who has
led the campaign to legalise medicinal cannabis,
estimated that hundreds
of thousands of Australians bought the drug on
the black market to treat
conditions such as paediatric epilepsy. She said
the prosecution risk they
faced added to the “enormous burden” associated
with such life-threatening
conditions.
Wednesday was also the
anniversary of the death
of her son Dan, who publicly revealed he was using the drug to relieve the
nausea and vomiting he
experienced as he underwent chemotherapy, and
campaigned alongside
her.
Ms Haslam said: “He
would really be at peace
today. He didn’t want to
die...but it would give him
peace to know this is going to help so many Australians. I think he’d be
proud.”
Greens leader Richard Di
Natale said the changes
were an “important first
step” to legalising medicinal marijuana. More work
was needed to deal with
how doctors would prescribe the drug and how
it would be distributed, he
said.
Senator Di Natale dropped
his attempt to pass a separate law - co-sponsored
by Labor and Liberal
senators - to establish a
regulator that would oversee growth, manufacture
and distribution, but said:
“If we don’t see the drug
make its way to pharmacies and to doctors, we
will look at reintroducing legislation that does
that.”
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Defence of Australia faces ‘broader range of “Fraud!” cries Cory. ‘Homophobe!’ retorts Shortthreats’ than ever before
en. No safe school in Canberra

Australian Collins class submarines, such as these, will be replaced by 12 new
submarines. Photo: Damian Pawlenko

Tensions in the South China Sea, the rise of the Islamic State group and the
danger of crippling cyber
attacks mean the Turnbull
government’s defence
blueprint will tackle “a
broader range of threats”
than Australia has faced
before, a senior Defence
official has said.
The Defence white paper, to be released on
Thursday, will unveil
what government sources
said would be a $29.9 billion increase in defence
spending over the next 10
years.
This boost will help pay
for what sources say will
be the most powerful and
capable defence force the
nation has ever had, in
particular a modernised
navy in recognition of the
growing strategic uncertainty in Asia.
“It’s fair to say that this
white paper has had to
take account of a broader
range of threats than any
previous white paper,” the
defence official with close
knowledge of the document told Fairfax Media.
“There are events in our
own region, the rise of
Daesh [the Islamic State
terror group] and the
much greater threat posed
by cyber attacks.”
Underscoring the rising
regional tensions, US officials reportedly confirmed
on Wednesday that China
had placed fighter jets on
the South China Sea’s
Paracel Islands where it
had previously stationed
missile batteries.
Asked whether strategic
uncertainty in Asia was
getting worse, the Defence official said: “Is the
South China Sea more

tense than it was in the
past two white papers?
You can draw your own
conclusions about that.”
Thursday’s blueprint follows on from the former
Labor government’s 2013
and 2009 documents.
It is understood that the
content of the white paper
has not changed substantially since Malcolm Turnbull took over from Tony
Abbott. Rather, the fivemonth hiatus has largely
been taken up by the
new leadership combing
the blueprint before they
adopt it as their long-term
policy.
Fairfax Media can also reveal that Defence Minister
Marise Payne has sidelined the external expert
panel that the previous
Abbott government hired
to provide independent
rigour to the white paper.
The panel of experienced
and respected defence
figures was set up by former minister David Johnston to “challenge key
assumptions and provide
independent views”.
It was maintained by successor Kevin Andrews but
Senator Payne has barely
consulted the panel.
A source said their work
was mostly done given
the white paper did not
change much since Mr
Andrews’ tenure, but
some figures within defence circles nevertheless
expressed surprise about
the lack of consultation.
As Fairfax Media revealed
a fortnight ago, the blueprint will include 12 new
submarines to replace
the Collins class. There
is also expected to be a
commitment to raise and
train thousands more mil-

itary personnel and a plan
to acquire armed drones
for the first time, almost
certainly Reapers.
General Atomics, the
US firm that makes the
Reaper, opened an office
in Canberra in November
in anticipation of armed
drones being included in
the white paper. The Chief
of the Air Force, Leo Davies, recently said in an
interview that Australia
had a “real hole” in not
having tactical drones that
could be used for surveillance and armed air support. He said they would
be deployed now in the
Middle East if the RAAF
had them.
Mr Turnbull’s government is sticking to his
predecessor’s pledge to
spend 2 per cent of GDP
by 2023.
But Fairfax Media understands that with military
spending locked in but
GDP growth forecasts
slackening, Defence may
actually overshoot the 2
per cent figure.
Senior Australian officials
have been briefing foreign
countries on the White
Paper including China, it
is understood. Sources
said Beijing would not be
surprised by anything in
the unclassified paper released on Thursday.
Also on Wednesday, Defence Department head
Dennis Richardson said
the large amount of “ungoverned space” across
places like the Middle
East and Africa meant
Australian troops could
be deployed in unexpected places for the next 20
to 30 years.
“I think that there is a fair
chance that if you look
ahead 20 or 30 years,
we could find ourselves
going to places which
we don’t often talk about
today. And I stress that
that’s a personal view on
my part. It certainly does
not represent a government view. And if we do
it would be under the UN
or some similar umbrella,” he told an event held
by the Menzies Research
Centre in Canberra.

Opposition Leader Bill Shorten: Not really Corey Bernardi’s mate. Photo: Wayne
Taylor

Australian rowing veteran, and Liberal senator Cory Bernardi. Photo: Alex Ellinghausen

There are frequently days
when you’d recommend
a Safe Schools program
to deal with bullying in
the large schoolyard that
is Canberra’s Parliament
House.
Wednesday was one of
them.
Surrounded by bloodlusting reporters, video
teams and camera crews,
Bill Shorten and Cory
Bernardi went at it, hissing wounding insults that
would have them suspended - at least - from
any school anxious to
protect the pupils from
the tyranny of their peers.
“Fraud,” cried Cory.
“Homophobe,” shot back
Bill.
The two contestants
stopped short of an allout dust-up, possibly
because they’d shocked
themselves to a standstill, or because they recognised a mismatch when
they saw it.
Shorten is the Opposition
Leader. Bernardi is a mere
Liberal backbencher.
But Cory is at least a head
taller than Bill, and walks
with the sort of strut that
makes an observer fear
the average corridor isn’t
quite wide enough to contain him, which befits a

fellow who once rowed for
Australia’s coxless four.
Bernardi is a man of firm
opinions. He’s not keen
on Islam, objected to the
government paying for the
funerals of asylum seekers and resigned as Tony
Abbott’s parliamentary
secretary in 2012 “in the
interests of the Coalition”
after suggesting that the
next step after gay marriage could be a push to
legalise bestiality.
Bernardi felt the need to
insert himself into a press
conference Shorten was
giving on Wednesday
when talk turned to another of his concerns about
the hair-raising direction
of modern society. To wit,
the Safe Schools program
designed to eradicate the
bullying of students who
might be of diverse sexual orientation.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has ordered an
independent investigation of the Safe Schools
Coalition after Bernardi
and several other conservative Liberal politicians
and the Australian Christian Lobby campaigned
against it, partly because
they believed it was veering towards advocating
gay and transsexual life-

styles.
Bernardi himself launched
into a higher stratosphere
of conspiracy theory, worrying during a party room
meeting that the program
could “indoctrinate children into a Marxist agenda of cultural relativism”.
This seemed puzzling to
lesser minds - cultural
relativism is a theory of
anthropological research
based on the principle
that an individual’s beliefs and activities should
be understood by others in terms of that individual’s own culture. Perhaps he meant normative
moral relativism, which
holds that nobody is right
or wrong and therefore
we ought to tolerate the
behavior of others even
when we disagree about
the morality of it. Marx
seems unlikely to have
tolerated either of these
theories.
Bernardi, anyway, was
clearly in a state of high
agitation as he walked
past Shorten’s press conference to hear the Opposition Leader decrying
“this ridiculous, absurd
obsession by the right
wing of the Liberal Party
about Safe Schools.”
“That’d be me,” Senator
Bernardi hollered.
“At least I’m honest, Bill.
You’re a fraud.”
Shorten wasn’t about to
take that. It was his press
conference, after all, and
Bernardi was crashing it.
“No, mate,” he declared,
in a tone that suggested
strongly that he didn’t
mean “mate” in a happy,
tolerant, down-the-pub
sort of manner.
“At least I’m not a homophobe either.
“Mate.”
As the gathered observers danced from one foot
to another, all but breaking into a chant of “fight,
fight”, Cory, veteran of
the coxless four, picked
himself up and strode on,
disappointing the entire
press gallery.
Where’s a sensitive newage anti-bullying squad
when you need it?
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Liberally blonde: Tamara Candy is the Coalition’s most unlikely staffer

The 27-year-old is a researcher for backbencher George Christensen.
Source:Instagram

Tamara Candy says you shouldn’t judge a book by its cover.

SHE’S a glamorous, platinum blonde bikini model
who posts sultry shots of
herself in revealing outfits
on Instagram and Facebook.
But what’s thrown Tamara
“Tammy” Candy into the
spotlight is the fact she’s a
PhD student with an honours degree in journalism,
who has been hired by the
Liberal party to research
Sharia law.
The 27-year-old staffer,
who is working as a policy
adviser to backbencher
George Christensen, hit
the headlines when she
was labelled a “taxpayerfunded call girl” and accused of “sleeping her
way to the top.”
A torrent of abuse followed, from both sexist
online trolls as well as
left-wing progressives
who have insulted her
intelligence and appearance.
But Ms Candy refuses to
be silenced by the “awful
things being said” about
her, including the widespread questioning her
academic ability.
“I don’t think because
of my image I should be
considered vapid, or not
worthy of engaging in political debate,” she told
news.com.au. “I don’t fit
the general stereotype
of someone who’s interested in politics. I’m a true
individualist. I’ve always
marched to the beat of my
own drum.
“Shouldn’t all young
women be able to dress
how they want?”
The student, who says she
has a more conservative
look for work, is “comfortable” with the focus on

how she looks, and plans
to use the opportunity to
further her political aims.
“I’ve had that for most of
my adult life,” she said.
“I’m fairly strong. My image is a small part of who
I am. I understand it’s controversial, but I’m not going to change.”
She admits she’s “seen
as a bit of a colourful
character” in Canberra, as
well as being known for
her “fairly conservative
values”.
The Russian Orthodox
Christian, who grew up in
a country town near Australia’s capital, met the
“very friendly, well-mannered” Tony Abbott when
she did work experience
at Parliament aged 15.
“All the men I’ve worked
with in Parliament have
been gentlemen,” she
added. That’s in contrast
to her story of one drunk
female Labor staffer accusing her of wearing
“hooker boots’’ while
she was talking to Labor
MP Craig Thomson at an
event.
Ms Candy struggled with
learning difficulties as a
child because of a hearing
problem, and was “illiterate until the age of nine.”
“I’ve overcome that to
achieve my academic
goals,” she said.
After studying journalism
at the University of Canberra and working as a reporter, she won a scholarship to complete a PhD in
political journalism.
She says her image
shouldn’t prevent her
from being involved in political debate.
For now, Ms Candy is focused on stopping “anti-

“Tammy” doesn’t fit the stereotype of how a Liberal staffer should
look.Source:Instagram

Ms Candy has been
girl.”Source:Instagram

labelled

a

“taxpayer-funded

call

Ms Candy says former Prime Minister Tony Abbott is “very friendly
and well-mannered”.Source:Instagram

Ms Candy, pictured with Campbell Newman and Neil Symes at an LNP dinner,
says she’s not a feminist but an “egalitarian”.Source:Supplied

The child of Russian immigrants thinks Australia’s border security
should be tightened to stop extremists getting in.Source:Instagram

quated” Sharia law being
introduced in Australia
and campaigning against
female genital mutilation
(FGM). “These are not sexy
topics,” she said, explaining she’s an “egalitarian”
rather than a feminist.
“Feminism is an incomplete ideology. I agree
with the values but I think
men and women should
be equal. If you’re going to
look at sexism you have to
look at it both ways. The
Left has attacked conservative male politicians in

a sexist way.”
She cites her friend Neil
Symes, 27, who was bullied for his weight when
he served as the youngest member of the Queensland Parliament between
2012 and 2015. She was
also accused of being
paid to spend time with
him.
Another example is
Greens senator Sarah
Hanson-Young calling
Nationals senator Barry
O’Sullivan “a pig”, she
says. “Imagine if he’d

called her a cow.”
The young parliamentarian has also fought back
against claims that she
comes from a privileged,
ultra-conservative background.
“I believe I’m fairly balanced,” she said. “My
mother migrated to Australia from Russia escaping Communists in the
1950s. My grandfather
was a political exile and
my great-grandfather was
a general in the Tsar’s
army, so he was very
right-wing.
“My father grew up Labor and has been Labor
his whole life, he’s since
recently changed. My father came from very humble beginnings, both he
and my mother grew up
poor.”
Ms Candy says she believes in “fiscal respon-

sibility”. Despite her immigrant background, Ms
Candy thinks the government has done the right
thing on the issue so far,
and believes border security should be tightened to
prevent extremists entering the country “in a Trojan Horse, under the facade of being refugees”.
She recently took time out
from her studies to go to
the US and work on Rand
Paul’s campaign, where
she says she learnt a
huge amount about campaigning.
In the future, she says
she’ll continue to work
in political activism. “I
wouldn’t paint myself as a
role model, because we’re
all human, we make mistakes and we’re learning.
“My role models are women who’ve faced sexism
and had a stance.”
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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

Lyric Theatre
qpac.com.au 136 246

Empire Theatre 1300 655 299
empiretheatre.com.au

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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