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بوتني :الطريان الروسي متأهب
للعودة «يف غضون ساعات»

«الوفاء للمقاومة» طالبت بلجنة حتقيق يف االنرتنيت  /الفضيحة  ..جعجع :ال يُبنى وطن يف ظل غنب ألحد مكوناته

كنعان بعد ترؤسه جلنة املال :ادانة ملسؤولني وكوارث ال ميكن السكوت عنها
ملفات عدة تشغل الساحة
اللبنانية هذه االيام ..من
ملف رئاسة اجلمهورية
الصدارة
يف
املرتبع
منذ عام ونيف والذي
قال فيه الرئيس متام
سالم ان التطورات يف
وجود
تفرض
املنطقة
رئيس للدولة ،اىل ملف
النفايات الذي كشف فيه
رئيس جلنة املال واملوازنة
النائب ابراهيم كنعان
الفضائح
من
الكثري
والرشاوى والفساد ،اىل
ملف االخرتاق االسرائيلي
لشبكات االنرتنيت غري
الشرعي الذي طالبت فيه
كتلة الوفاء للمقاومة بان

اللجنة النائب فادي اهلرب
والنواب :ياسني جابر،
فؤاد السعد ،علي عمار،
طورسركيسيان،
سريج
عاطف جمدالني ،هنري
حلو ،عباس هاشم ،مجال
اجلراح ،انطوان زهرا،
سامي اجلميل ،حسن فضل
اهلل ،حكمت ديب وكاظم
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العماد قهوجي خالل ترؤسه اجتماعا لبعض القادة والضباط

تبادر احلكومة فورا اىل
تشكيل جلنة حتقيق عليا
ليتسنى للبنانيني الوقوف

على دقائق هذا االخرتاق
 الفضيحة.فقد عقدت جلنة املال

عند
جلسة،
واملوازنة
احلادية عشرة قبل ظهر
امس االول يف جملس
النواب ،برئاسة النائب

الكويتية» ليل األربعاء
أن «تبعات هذا املوقف
موحدة سواء يف الكويت أو
يف دول جملس التعاون
اخلليجي األخرى» .مشريًا

األكراد يعلنون
قيام «االحتاد
الفيديرالي» مشال
سورية

الكـويت تـج ّرم التعامـل مع «حـزب اهلل»

انضمت الكويت إىل دول
خليجية أخرى يف اعتبار
االنتساب إىل «حزب اهلل»
أو التعامل معه أو متويل
نشاطه ،جرمية.
وقال نائب وزير اخلارجية

لوح الرئيس الروسي
فالدميري بوتني بإعادة
إىل
الروسي
الطريان
غضون
«يف
سورية
ساعات» إذا دعت احلاجة،
وأكد مواصلة دعم النظام
واستخباراتيًا»
«عسكريًا
من أجل احملافظة على
«توازن القوة» على رغم
تأكيده التزام موسكو
يف
السياسي
اخليار

سورية ،يف وقت طالبت
«اهليئة التفاوضية العليا»
املعارضة توضيحات من
املبعوث الدولي ستيفان
دي ميستورا بسبب لقائه
شخصيات معارضة أخرى.
وبدد بوتني يف أول ظهور
له مع عسكريني عادوا من
سورية بعد إعالن االنسحاب
اجلزئي ،تكهنات حول

خالد اجلاراهلل إن «كل من
يتعاون أو يدعم أو يؤيد
ميليشيات «حزب اهلل»
اللبناني ،سيضع نفسه
أمام املساءلة القانونية»،
ونقلت عنه «وكالة األنباء

التتمة صفحة 8

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
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

دق أكراد سورية عمودًا
رئيسًا يف وداع «سورية
القدمية» ،لدى إعالنهم
أمس االول يف الذكرى
اخلامسة لبدء الثورة قيام
«االحتاد الفيديرالي» بني
أقاليم «روج آفا» (غرب
و«أقاليم
كردستان)
مشال سورية» ،يف
مناطق تعترب الثروة
للبالد،
االقتصادية
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أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

منقوشة ع الصاج

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

جلنة املال طلبت دعوة الوزراء املعنيني مبلف النفايات اىل اجللسة املقبلة ...كنعان :ادانة ملسؤولني وكوارث ال ميكن السكوت عنها
عقدت جلنة املال واملوازنة
جلسة ،عند احلادية عشرة قبل
ظهر امس االول يف جملس
النواب ،برئاسة النائب ابراهيم
كنعان وحضور مقرر اللجنة
النائب فادي اهلرب والنواب:
ياسني جابر ،فؤاد السعد ،علي
عمار ،سريج طورسركيسيان،
عاطف جمدالني ،هنري حلو،
عباس هاشم ،مجال اجلراح،
انطوان زهرا ،سامي اجلميل،
حسن فضل اهلل ،حكمت ديب
وكاظم اخلري ،املدير العام لوزارة
املال آالن بيفاني ،رئيس جملس
االمناء واالعمار نبيل اجلسر،
واملهندس لدى اجمللس بسام
فرحات ،مستشاري وزير البيئة
غسان صباح ومنال مسلم.

كنعان

بعد اجللسة ،قال رئيس اللجنة
النائب كنعان« :هذه اجللسة
الرابعة اليت خصصتها جلنة
املال واملوازنة اليوم ملتابعة
موضوع النفايات واستكملنا
فيها االستماع اىل جملس
االمناء واالعمار .لكن ،بداية يف
الشكل ،اختذت اللجنة قرارا ان
نطلب من دولة رئيس جملس
النواب وعمال بأحكام النظام
الداخلي ،دعوة الوزراء املعنيني
مبلف النفايات اىل اجللسة املقبلة
للجنة ،وقد اختذ هذا القرار
بامجاع احلاضرين ألسباب كثرية،
ولكن السبب االول ان (أحدا من
الوزراء املعنيني) مل حيضر كل
اجللسات اليت دعونا اليها يف
املرات السابقة باستثناء وزير
البيئة حممد املشنوق الذي حضر
فقط اجللسة االوىل املخصصة
ملعاجلة ملف النفايات وبعدها مل
حيضر شخصيا أي من الوزراء
املعنيني.
هذا نظاميا وبالشكل ،اما يف
املضمون فان النقاش والدالئل
مبا فيها املراسالت اليت
تسلمناها كلها اليوم ،ففي
املرة املاضية تسلمنا العقود.
واليوم تسلمنا كل املراسالت
اليت حصلت بني جملس االمناء
واالعمار واحلكومة منذ العام
 1997واىل اليوم ،باالضافة
اىل كل قرارات جملس الوزراء
يف هذا اخلصوص .تأكد لنا،
كما سبق لنا ان قلنا ،وبالدليل
القاطع أن هناك اوال اكثر من
 46قرارا جمللس الوزراء يف هذا
امللف وعددا كبريا من اللجان
الوزارية منذ العامني 1996
و 1997واىل اليوم مل ينتج منها
اي تعديل لبنود العقود الثالثة
اليت وقعت مع املتعهد من
حينه اىل اليوم .وسأقرأ لكم
قرارا او مراسلة من املراسالت
واليت تتعلق بهذه العقود يف
تاريخ  ،1999/4/27من اجلدول
الذي تسلمناه من جملس االمناء
واالعمار .أعلم معالي وزير
الداخلية والبلديات يف حينه
جملس االمناء واالعمار مبوجب
كتابه رقم /37ص أن ديوان
احملاسبة اشار يف تقريره رقم
 99/1تاريخ  1999/3/30اىل
اعتبار كل العقود القدمية باطلة
بطالنا مطلقا وتقع يف غري
موقعها القانوني ،وأحتدث هنا

عن عقود «سوكلني» ،وهذا
الكتاب يف  1999/4/27وان
معالي وزير الداخلية يتعذر
عليه املوافقة على السري بعقود
قدمية او جديدة اعتربها ديوان
احملاسبة تقع يف غري موقعها
القانوني».
وسأل« :كيف يعقل ان يقول
ديوان احملاسبة يف كتابه يبلغ
املعنيني أن هذه العقود باطلة
منذ العام  1999ومستمرون يف
العمل بها .فعلى ماذا استندوا
حتى كملوا العمل بهذه العقود؟
لقد استندوا يف  2001/1/3أي
بعد مرور عام ونيف وبقرار من
جملس الوزراء حيمل الرقم ()3
فبعدما اعترب ديوان احملاسبة
ان العقود مع «جمموعة سكر»
واقعة يف غري موقعها القانوني،
وإحالة جملس الوزراء هذا امللف
على جملس شورى الدولة الذي
ابدى رأيه كاآلتي« :ان العقود
موضع البحث نشأت صحيحة
من الناحية القانونية ،ان اعالن
بطالن العقود االدارية يدخل يف
اختصاص القضاء االداري من
دون سواه ،وليس هناك ما مينع
من متديد العمل بالعقد املوقع
مع «سوكلني» واملنتهية مدته
يف تاريخ  2000/12/31للفرتة
اليت اقرتحتها االدارة املوافقة
على الرأي االستشاري ،متديد
عقد «سوكلني» وتكليف وزارة
الداخلية اعداد دفاتر الشروط.
يعين ان ديوان احملاسبة يقول
العقود باطلة ،فتلجأ احلكومة
اىل جملس شورى الدولة
وحتصل على رأي أن هذه
العقود صحيحة ،وتكمل العمل
بها من حينه اىل اليوم .فهذا
دليل قاطع
على أن املشكلة االساسية
ملاذا استمررنا يف هذا الوضع.
ولذلك نقول إن على الوزراء
واجب احلضور اىل اجللسة
الشخصية،
بصفتهم
ليس
هم مسؤولون فقط امنا بصفة
استمرار مراقبة املرفق العام،
فاحلكومة والوزارات مستمرة
واحلكم استمرار وكل من وجد
يف هذا املوقع او ذاك يتحمل
املسؤولية وجيب ان يسأل:
ملاذا استمرار هذا الوضع من
دون أي تقدم او معاجلة هلذا
امللف ،يف الوقت الذي نرى
مراسالت وقرارات اشار اليها
رئيس جملس االمناء واالعمار
نبيل اجلسر»؟
وأضاف« :اليوم يقول يف قرار
من هذه القرارات ،على سبيل
املثال ال احلصر :هناك خلل
وابلغ جملس االمناء واالعمار
احلكومة عنه ،اال ان احلكومة مل
حترك ساكنا .وحصلت بعض
االعرتاضات لبعض النواب
خالل جلسة اليوم أحتفظ عن
ذكر امسائهم؟ يقولون ان هذه
املراسالت او قسم منها مل تكن
تصل اىل جملس الوزراء امنا
كان هناك من يسحبها .وكأن
هناك احياء بأنها كانت تقف
عند باب االمانة العامة جمللس
الوزراء .لذلك بات من الضروري
استيضاح االمانة العامة جمللس
الوزراء يف اجللسة املقبلة اذا
كانت هذه الكتب تصل اليها

أم ال.
وسأقرأ لكم كتابا منها« :كتاب
جملس االمناء واالعمار رقم
 1/108اىل دولة رئيس جملس
الوزراء يعرض فيه موضوع
العقد املوقع مع جملس االمناء
واملمول من الصندوق البلدي
املستقل» .وخيلص هذا الكتاب
اىل القول «عدم متكن االدارة
من تقديم مراكز جديدة لفرز
كامل املواد العضوية وختمريها
واليت ميكن استخدامها من
النفايات االمر الذي حتم توجيه
الفائض غري املعاجل من املواد
العضوية املستخرجة اىل املطمر
الصحي .وقد سبب ذلك برفع
كمية املواد املطلوب طمرها،
ورتب كلفة اضافية قدرها 36
يف املئة سنويا على قيمة عقد
الطمر الصحي».
وتابع« :دافع جملس االمناء
واالعمار عن نفسه بأنه راسل
جملس الوزراء فهل وصلت
هذه املراسالت اليه؟ واذا
وصلت فلماذا مل يأخذوا هذا
املوضوع على حممل اجلد حيت
يعيدوا طرح تعديل العقد جمددا
ال ان يتم متديده بصيغته كما
هو بدل تعديله .علما ان اهلدر
الذي حيكى عنه فقط جلهة
العقود وهناك إقرار من جملس
االمناء واالعمار بكتاب موجه اىل
احلكومة وديوان احملاسبة يقول
إن العقود باطلة .وهناك اقرار
بأن هناك  9يف املئة فقط من
النفايات تفرز حبسب العقد،
ويعين ذلك ان هناك خدمة
ال تنفذ علما ان مثنها قبض
سلفا».
وسأل« :أين دور االستشاري
الذي يراقب ويتقاضى مخسة
ماليني دوالرا سنويا على هذه
االستشارة؟ فأجابونا إن وزارة
الداخلية والبلديات كانت تقول
لالستشاري هذه هي اآللية اليت
نريد ان نعتمدها ونكمل بها.
أما حنن فنقول :ليست وزارة
تقول
اليت
هي
الداخلية
لالستشاري ما هو واجبك،
وال حتى البلديات وال حتى
«سوكلني» ،فاالستشاري جيب
ان يكون رأيه مستقال متاما
حتى يقوم فعليا بالدور الرقابي
واالستشاري لقاء مبلغ اخلمسة
ماليني دوالر الذي يتقاضاه
سنويا ،أي ما يقارب ال 55
مليون دوالر منذ عام 1996
حتى اليوم .اذ ال يعقل ان يكون
االستشاري موظفا لدى السلطة

اللجنة منعقدة برئاسة النائب كنعان
التنفيذية او لدى املتعهد ويف
الوقت عينه تكون وظيفته
الفعلية املراقبة بتجرد».
وتابع« :من هذا املنطلق،
لدي أمثلة ومناذج طويلة هلذه
املراسالت اليت جيب ان تدرس
ونقرأها بتمعن وخنرج خبالصة،
لكن الواضح ان هناك مسؤولية
تصل اىل ادانة املسؤولني
وحماسبتهم يف هذا امللف ألن
احلكومات املتعاقبة هي اليت
تتخذ القرارات وفقا ملعطيات
متوافرة ،إال نها اختذت القرارات
معاكسة لتلك اليت يفرتض ان
تتخذها .وهذا املوضوع هو جزء
من الكوارث على املستوى
القضائي والقانون والعدلي
وال جيوز السكوت عنه اطالقا.
ولذلك اختذنا قرارا يف جلنة
املال واملوازنة وهو استكمال
هذا امللف حتى النهاية وطلبنا
املتعهد
مراسالت
اليوم
«سوكلني» مع جملس االمناء
واالعمار ،وطلبنا ايضا حضور
الوزراء مع االمانة العامة جمللس
الوزراء لكي نعرف حقيقة ما
كان حيصل؟ وملاذا كل هذه
اخلطط اليت وضعت منذ العام
 2006واىل العام  2010وحتى
ما قبل هذا التاريخ ومل ينفذ
أي منها واتت القرارات كلها
لتمديد العقد كما هو ،وكما
قلنا يف املرة املاضية «زي ما
هوي».
وقال« :سأتوقف ايضا عند
الديون املرتاكمة حتى اليوم،
حصلنا على رقم من وزارة
املال لكنها ستقدم الينا
االسبوع املقبل جدوال رمسيا
للديون املرتاكمة جراء هذه
العقود على البلديات واليت
تتخطى  2700مليار لرية لبنانية
من عقود لن أصفها بأكثر
مما وصفتها اآلن .كم كانت
هذه العقود جتعل االطراف
املتعاقدين يفون بالتزاماتهم
وال سيما املتعهد منهم ،ولكنه
يقول :انا كنت اراقب وكانت
التقارير تصدر تباعا وترفع
اىل جملس الوزراء ،واجمللس
كان يقرر ذلك .ان الغائب
االكرب يف كل هذه اجللسات هو
احلكومة؟ اذ ال يكفي ان نستمع
اىل مستشار او اىل مدير عام
او اخل ،ومشكورون الذين
حيضرون ،لكن املطلوب حضور
الوزراء املعنيني شخصيا ،حتى
نستمع اىل كل ما كان حيصل
وخصوصا الوزراء املعنيني بهذا

امللف منذ زمن».
وسأل أيضا« :هل هناك قدرة
للبلديات ألن تدفع ما يرتتب
عليها يف هذه العقود من
الديون اليت تصل اىل 2700
مليار لرية؟ أنا اقول ال ،ال قدرة
هلا ألنها مل حتصل على امواهلا؟
وهل هناك مطالبة باعفاء
البلديات؟ نعم هناك مطالبة
باعفائها .وماذا سيحصل هلذا
الدين؟ سيتحول اىل دين عام
وستتحمل اخلزينة هذه الديون.
ولالسف تأتي نتيجة التحقيق ان
فالنا بريء وفالنا ال دخل له
بالقضية وفالنا راسل ومل جيب،
وآخر كتب .وتبقى كل هذه
الفضيحة وهذه الكارثة الوطنية
اليت تثقل كاهل املواطن على
كل املستويات الصحية والبيئية
واحلياتية واملالية».
وتابع« :سنصل اىل خالصة ان ال
احد مسؤول ،أنا اقول ال ،هناك
من يتحمل املسؤولية ،فاذا مل
نكن حنن قضاء ،فنحن نواب
ونتمتع حبصانة وواجبنا قول
احلقيقة وأن نضع كل الناس
امام مسؤولياتهم ،وسنفعل
ذلك مهما كلف الثمن.
اذا حترك القضاء واذا غريت
احلكومة منهجها او مل تغريه،
وتأخذ يف االعتبار ما نقوله وهنا
نسأهلا :ملاذا توقفت عملية
الرتحيل؟ وملاذا كل هذه الكلفة
الباهظة وملاذا ال خيربون جملس
النواب حبقيقة ما حيصل ،ومن
اكرب منه؟ ثم ملاذا ألغيت
املناقصة اليت اجراها القطاع
اخلاص حول املطامر واملعاجلة
اخل؟
فهل الغيت على خلفية ان
كلفتها غري صحيحة ،وانها
باهظة واملناقصة غري سليمة
وما اىل ذلك ،ثم توجهوا اىل
الرتحيل وما رافق ذلك من
ارباك؟ وقد تبني لنا من خالل
املراسالت ان مالئكة املتعهد
موجودة يف احلكومة .من هذا
املنطلق ،ال ميكننا ان نبقى
شهود زور كما كان غرينا يف
مرحلة من املراحل واليت يفرتض
فينا ان نقوم بدور املراقبة .
وال ميكن ان نبقى مكتوفني يف
الوقت الذي يبعث التفتيش
املركزي بتقارير ال احد يكرتث
بها ،وال ميكن ان تتجاهل
جملس النواب على رغم حتركه
التوصيات
وكل
ومطالبته
والقرارات اليت يصدرها منذ
عام  2010وال أحد يتحرك أو

يرد حتى على شكاوى النيابات
العامة ونصل اىل نتيجة ان ال
احد مسؤول؟ ال ميكن االستمرار
يف هذا الوضع .اين هي اجهزة
الرقابة يف البلد؟ من يعطل
عملها او مينعها من القيام
بواجبها؟ ومن هو أقوى من
املؤسسات والدولة وصحة
الناس والعامل؟».
وقال« :نصل ،يف النهاية،
وبنتيجة كل املراسالت اليت
اطلعنا عليها ،أن احلكومة هي
من اختذ القرار بابقاء الوضع
على ما هو عليه .ميكنها ان تربر
أنها مل جتد مطامر او مواقع،
فهذه نغمة عمرها اكثر من 20
عاما ،وتتذرع بعدم وجود مواقع
النشاء معامل او مطامر صحية.
وال يزال الطمر بنسبة  85يف
املئة من النفايات من دون ان
نتأكد من صحتها او عدمه ال
بأس .الدولة قادرة على جتديد
العقد «زي ما هوي» (كما هو)
من دون اي تعديل عليه لكي
نأخذ يف االعتبار اهلدر الكبري
الذي يدفع لقاء ال خدمة وال
معاجلة .وال معامل ومطامر
صحية؟ فاذا قرأنا باملراسلة
يف
حصلت
اليت
االوىل
 1997/1/22هي قرار جملس
الوزراء رقم  18املوافقة على
خطة وزارة البيئة بالنسبة اىل
مشروع طوارئ برج محود تأهيل
معمل العمروسية للبدء بعمليات
احلرق فقط لنحو  600طن يوميا
واملواد العضوية وتأهيل معمل
الكرنتينا الستيعاب  1100طن
يوميا بشكل صحي كفرز اوال
ثم ختمري ومجع وحرق وكبس.
ومل ينفذ منها شيء عام ،1997
علما ان قدرة معمل الكرنتينا
وحنن اليوم يف العام 2016
ال تتجاوز  300طن ،علما انهم
كانوا يتحدثون يف العام 1997
باستيعابه  1100طن .ال احد
مسؤول وممنوع السؤال ،ومن
املعيب ان توجه الدعوة اىل أي
وزير أو مسؤول للحضور».
واضاف« :أثريت قضية االوزان
وسأعطيكم مثال عن جتربة تقوم
بها بعض البلديات :بلدية
بكفيا  -ساقية املسك قامت
بتجربة كمبادرة منها مبعاجلة
نفاياتها وقد اطلعنا النائب
سامي اجلميل على ان شركة
«سوكلني» كانت حتتسب
الفاتورة على هذه البلدية مبا
يقارب العشرين طن يوميا،
علما ان التجربة اليت قاموا
بها مل تتعد الكمية اليت جتمع
وتعاجل يف هذه البلدية بأعلى
سقف اكثر من  7اطنان .هذا
مثل صغري يف بلدة صغرية،
فكم يريدون ان يربروا او جييبوا
او يتذرعوا بأن وزير الداخلية
كان يتخذ قرارات من دون ان
نعرف كيف ننزل الكميونات او
وخنرجها وما هي الكميات .هذا
مرفوض .فإما ان يكون هناك
استشاري يراقب وزير الداخلية
املتعهد
ويراقب
والبلدية
ويتقاضى املبالغ الكبرية من
اجل هذه الرقابة املستقلة
لكي يرفع تقريره بتجرد ،واما
ال وجود لالستشاري وال فائدة
منه؟
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لبنانيات

وزير الصناعة من حارة حريك:

سالم يف جملس الوزراء :التطورات يف
املنطقة تفرض وجود رئيس للدولة لشبكات االنرتنت غري الشرعية أبعاد
إدارية وقضائية وأمنية وهنا اخلطورة

عقد جملس الوزراء جلسة عادية
عند العاشرة والنصف قبل ظهر
امس االول يف السراي الكبري
برئاسة رئيس جملس الوزراء
متام سالم وحضور الوزراء
الذين غابت منهم الوزيرة أليس
شبطيين.
بعد اجللسة اليت استمرت حنو
مخس ساعات ،تال وزير االعالم
رمزي جريج املقررات الرمسية
اآلتية« :بناء على دعوة دولة
رئيس جملس الوزراء ،عقد
اجمللس جلسته األسبوعية عند
العاشرة والنصف من يوم
اخلميس الواقع فيه السابع عشر
من شهر آذار  2016يف السراي
احلكومي برئاسة دولة الرئيس
وحضور الوزراء الذين غاب
منهم الوزيرة اليس شبطيين.
يف مستهل اجللسة كرر دولة
الرئيس ،كما يف كل جلسة،
املطالبة بوجوب انتخاب رئيس
أن
خصوصا
للجمهورية،
التطورات الضاغطة يف املنطقة
تفرض وجود رئيس للدولة لكي
يستقيم عمل سائر املؤسسات
الدستورية.
بعد ذلك طلب دولة الرئيس من
اجمللس االنصراف اىل البحث
يف بنود جدول األعمال ،فتمت
مناقشة مستفيضة هلذه البنود
وأبدى الوزراء وجهات نظرهم
بصددها ،وبنتيجة التداول اختذ
اجمللس القرارات الالزمة بشأنها
وأهمها:
 املوافقة على مشروع مرسوميرمي اىل تعديل جدولني
ملحقني باملرسوم رقم 8433
املتعلق
1996/5/22
تاريخ
بنظام استخدام األجراء يف
وزارة الداخلية والبلديات.
املوافقة على مشروع مرسوميتعلق بتنظيم وحتديد مالك
وزارة الشباب والرياضة.
املوافقة على مشروع مرسوميرمي اىل تعديل شروط التعيني

اخلاصة برئيس مصلحة الصحة
العامة يف مالك وزارة الصحة
العامة.
املوافقة على عدة مشاريعمراسيم ترمي اىل نقل اعتمادات
من احتياطي املوازنة العامة اىل
موازنة بعض الوزرارات على
أساس القاعدة االثنيت عشرية
من أجل تأمني بعض نفقات
هذه اإلدارات العامة وباألخص
خمصصات ورواتب وأجور.
املوافقة على مشروع مرسوميرمي اىل إعطاء جملس اإلمناء
واإلعمار سلفة خزينة لتغطية
النفقات العائدة ملشاريع خمتلفة
وملحة لديه.
املوافقة على تعيني السيديوسف دوغان عضو جملس إدارة
والسيد ياسر ذبيان مراقبا ماليا
عاما يف جملس اجلنوب.
املوافقة على تعيني السيدجورج ايدا مديرا عاما لوزارة
العمل.
 املوافقة على طلب بعضالوزارات قبول هبات عينية
ونقدية مقدمة اىل احلكومة أو
لبعض الوزارات.
 املوافقة على سفر بعضالوفود للقيام بزيارات رمسية
أو حضور مؤمترات يف اخلارج».

اسئلة واجوبة

وسئل الوزير جريج :هل صحيح
ان هناك سجاال حصل يف
مستهل اجللسة؟
اجاب« :النقاش يبدأ حاميا
ويهدأ مع الوقت».
سئل :هل عرضتم ازمة الصحف
املطبوعة؟
اجاب« :عرضت جمللس الوزراء
االزمة اليت تقع بها بعض الصحف
املطبوعة وابلغت اجمللس بأنين
سأقوم باالتصاالت الالزمة من
اجل مساعدتهم على جتاوز هذه
االزمة ،وبنتيجة هذه االتصاالت
سأعرض تصورا معينا على
جملس الوزراء».

رعى وزير الصناعة حسني احلاج
حسن حفل إفتتاح «املركز
االنتاجي» التابع لبلدية حارة
حريك ،يف حضور ممثل عن
السفارة االيرانية يف بريوت،
رئيس بلدية حارة حريك زياد،
وأعضاء اجمللس البلدي وحشد من
االهالي والفعاليات االجتماعية
والسياسية واالقتصادية.
والقى كلمة اكد فيها ان «وضع
املقاومة على الئحة االرهاب
لن يؤثر على مناعة وجمتمع
وبيئة املقاومة القوية بأهلها
وبيئتها احلاضنة ،فهي ليست
سالحا وليست صاروخا وليست
عبوات وليست تضحية وشهادة
فحسب ،هي أساس ما نفتخر
به ،بل هي عمل ثقايف وإجتماعي
وسياسي ونيايي ووزاري ،ومن
يضعها على الئحة االرهاب فهو
يضع كل فرد منا على الئحة
االرهاب ،وهو خمطئ الننا أمة
ومسرية وحبر ونهر وال يستطيع
أي أحد أن يصادر البحر أو
االنهار أو الشعوب».
أضاف« :اليوم السعودية عاجزة
عن هزمية الشعب اليمين أو
إبتالع العراق ،أو تطويع لبنان،
والسعودية عجزت برغم سياستها
ودعمها لالرهابيني ،عن تدمري
العراق وعن إسقاط سوريا
وإبتالع لبنان ،على الرغم عن
ماليني الدوالرات اليت دفعتها

للنيل من املقاومة .والسعودية
اليوم بوضعها املقاومة على
الئحة االرهاب ،تساوي نفسها
مع العدو االسرائيلي واالرهاب
ومع كل الطواغيت على مر
التاريخ ،الذين ظنوا أنهم
سيهزمون شعب املقاومة».
أما بالنسبة ملا حيكى عن إكتشاف
شبكة ختابر غري شرعي ،قال
احلاج حسن« :املطلوب املزيد
من احلزم والوعي واملسؤولية
يف مواجهة احلقائق اليت تكتشف
أثر إفتضاح شبكات وحمطات
غري شرعية ،وكيف دخلت ومت
تركيبها يف أمكنة عالية يف
حمطات إرسال ومل يلحظ أحد
أن هناك حركة غريبة ،ومل يتم
إكتشافها عرب شبكات الفضاء
العديدة أو عندما مت بيع اخلدمة
بأسعار زهيدة».
وسأل« :يقال أن احملطة
اليت إكتشفت يف الباروك ثم
تبني ان هلا خلفية إسرائيلية،
فرخت يف مكان آخر ،فهل
هذا صحيح؟ ويقال أن املورد
له عالقة بإسرائيل» ،معتربا
أن «هذا املوضوع له أبعاد
إدارية وقضائية وأمنية ،وهنا
اخلطورة».
ودعا اىل «ضرورة متابعة
املوضوع وإختاذ تدابري إحرتازية،
كي ال تتكرر هذة الفضحية مرة
ثانية».

احلوت  :للتوقف عن أي تصريح عدائي بإجتاه احمليط العربي نديم اجلميل 14 :آذار خلق الوحدة بني اللبنانيني
رأى النائب عماد احلوت يف من يسعى لالستفادة من ورقة
حديث اىل اذاعة «الشرق» :ان الفراغ لتحقيق مكتسبات ،هو والقوى السياسية وال رئيس يف جلسة  23آذار

«اإلنسحاب الروسي من سوريا
سيجعل رئيس النظام السوري
يف حالة ضعف من جديد ،وبالتالي
أكثر قبو َال للتفاوض مع املعارضة
حول احلل السياسي ومستقبل
سوريا من دون هذا النظام ،كما
أن هذا سيزيد العبء امليداني
من جديد على حزب اهلل ليقوم
بتغطية الفراغ الذي سيزيده
هذا اإلنسحاب» ،آمال أن «يكون
اإلنسحاب مقدمة حلل سياسي أو
لتشريع حل سياسي».
اضاف احلوت« :هناك من الوعي
عند بعض القيادات السياسية يف
لبنان اليت تسعى لتربيد األجواء،
وهي عملية مستمرة ودائمة ،وحنن
حباجة إىل تربيد اخلطاب السياسي
وإىل مشروع بناء الدولة» ،معتربا
«أننا اليوم يف خطر حقيقي
بسبب الفراغ الرئاسي ،فرئيس
اجلمهورية هو موقع أساس يف
املنظومة الدستورية اللبنانية
ويف منظومة بناء احلكومات ،وإن

اليوم يراهن على فكفكة لبنان
وإضعافه» ،آمال «إنتخاب رئيس
يف أقرب وقت حتى ال نصل إىل
هذه النهاية» ،مرجحا «إحتمال أن
يأتي رئيس من خارج  8و.»14
وتابع« :ما دامت عقلية ممارسة
التعطيل حتكم فريقا من اللبنانيني،
أعتقد أن احلكومة سوف تبقى يف
مأزق وستسعى مع كل إستحقاق
لتأمني إجتماع احلكومة من أجل
إختاذ قرار مناسب».
ودعا اىل «التوقف عن أي تصريح
عدائي بإجتاه احمليط العربي ،ألن
لبنان دولة عربية بنص الدستور
وال يستطيع أن يكون يف حالة
عداء ولو بالتصاريح مع حميطه
العربي».
وختم احلوت ان نتائج احلوارات
الدائرة لن تكون كبرية ،ألن
اهلدف منها تربيد أجواء اإلحتقان
واملساهمة يف منع الفتنة املذهبية
وال جيب التعويل عليها أكثر من
ذلك».

رأى النائب نديم اجلميل يف
حديث اىل جملة «النجوى
 املسرية» نشر امساجلمعة ،أن «ثورة االرز هي
اليت ساهمت يف عودة كل
االحزاب اىل الساحة وان
تاريخ  14آذار خلق الوحدة
والقوى
اللبنانيني
بني
السياسية اليت التقت على
مبادىء هذه الثورة».
وقال« :إذا أردنا مللمة ما
تبقى من تنظيم  14آذار
فاملفروض الرتاجع عن دعم
ترشيح مرشحي  8آذار ومن
ثم الذهاب حنو مرشح آخر
ينسجم مع مشروع  14آذار».
واعترب ان «الوضعية احلالية
لن تؤدي اىل انتخاب رئيس
للجمهورية وان جلسة  23آذار
ستكون كسابقاتها» ،حممال
«حزب اهلل مسؤولية تعطيل
اجناز الستحقاق الرئاسي».

وعن تفاهم معراب بني
«القوات اللبنانية» و»التيار
الوطين احلر» ،قال اجلميل:
«لقد خلق ارتياحا واسعا لدى
الشارع املسيحي ،املصاحلة
كانت ضرورية وجيب ان
تشمل كل االطراف املسيحية.
ان اهمية تفاهم معراب تكمن
يف وضع حد للحداد السياسي
يف الشارع املسيحي ،وموقف
حزب الكتائب جتاه التفاهم
مل يكن سلبيا ولكنه سجل
نقزة من امكان حصول ثنائية
تلغي اآلخرين».
وأكد أن «تسليم القرار حلزب
اهلل جيعل بناء الدولة غري
ممكن ،وأن بناء الدولة يتطلب
قرارا باملواجهة» ،مشريا اىل
أن «احلوار الوطين حتول اىل
مضيعة للوقت بعدما انتقل
من النقاش الرئاسي اىل
البحث يف ازمة النفايات».

جريج أكد السعي لتخطي أزمة
الصحف الورقية :البدء بتنفيذ
خطة النفايات يف  48ساعة
أكد وزير االعالم رمزي جريج
يف حديث اىل اذاعة «صوت
لبنان  ،»100,5-100,3ان
«وزراء الكتائب سينسحبون
اليوم (امس االول) من جلسة
جملس الوزراء اذا تبني ان
هناك تسويفا ومماطلة يف
إختاذ قرار مبلف املديرية العامة
المن الدولة» ،آمال ان «يبحث
املوضوع من خارج جدول األعمال
الختاذ القرار بشأنه».
وعن موضوع النفايات وموافقة
حزب الطاشناق ،قال« :كان
من املقرر عقد اجتماع امس،
وكان اجلو إجيابيا وأعتقد ان
مرحلة التنفيذ قد تبدأ خالل 48
ساعة».
وعن الضائقة املالية اليت متر
بها بعض الصحف والقرار
باالحتجاب عن اصدار نسختها
الورقية ،أبدى الوزير جريج أسفه
ألن «تصل كربيات الصحف
اللبنانية اىل يوم ال تصدر
فيه ،وقال« :وعدت بإثارة
املوضوع يف جملس الوزراء
واملطالبة بدعمها» ،معلنا انه
سيزور اليوم «األستاذ طالل
سلمان واالستاذ صالح سالم

من أجل البحث معهما يف احللول
املمكنة».
واعترب ان «اعطاء مساعدات
موقتة ال تفي بالغرض النه من
املهم ان جند حال دائما يقضي
بإعادة النظر ببنية كل جريدة
وإعادة رأمسلتها ودرس اسباب
العجز» ،مشددا على «وجوب
تأمني الدعم يف مرحلة اوىل».
وقال« :ال ميكن أن نتصور
اننا سنصل اىل وقت ال تصدر
فيه «النهار» أو «السفري» أو
«اللواء» ،وذلك سيكون يوما
أسود يف لبنان ،مؤكدا انه
سيبذل جهده كوزير لالعالم من
اجل ختطي هذه االزمة.

زاسبيكني زار ميقاتي  :نقدر عاليا جهود
السلطات اللبنانية يف مكافحة االرهاب

جنيب
الرئيس
إستقبل
ميقاتي سفري روسيا الكسندر
زاسبيكني قبل ظهر اليوم يف
دارته ،وحبث معه التطورات يف
لبنان واملنطقة.
بعد الزيارة أدىل السفري
اآلتي
بالتصريح
الروسي
»:حبثنا مع دولة الرئيس
مستجدات األوضاع يف هذه
املنطقة ،ألنه حتصل كل يوم
متغريات جديدة تتطلب نقاشا
وتبادال لالراء ،خصوصا يف
ضوء قرار روسيا باالنسحاب
العسكري اجلزئي من سوريا.
تبادلنا الرأي يف شأن هذا
املوضوع وناقشنا االفق املمكن
لتطور االوضاع يف املنطقة
ككل ،وخصوصا على الصعيد
امليداني يف سوريا ،وتطوير
اجلارية
التفاوضية
العملية
حاليا .ويف لبنان ال يزال اهلدف
االساسي هو ذاته ،اي احلفاظ
على األمن واالستقرار يف البلد،
واملوقف التقليدي لروسيا يعترب

أن مكافحة االرهاب يف املنطقة
ويف سوريا خصوصا ،يشكل
الدرع االساسي لعدم امتداد
االرهاب اىل الدول احمليطة
مبا فيها لبنان .حنن نقدر عاليا
جهود السلطات اللبنانية يف
جمال مكافحة األرهاب ،بالتالحم
والتضامن يف ما بيننا.
وردا على سؤال قال »:يف
اجملال العسكري ،ال تزال عملية
مكافحة االرهاب يف سوريا
مستمرة بالوترية املناسبة،
وانسحاب القوات الروسية هو
انسحاب جزئي ،وبالتالي فال
جمال للحديث عن اي توقف
يف عملية مكافحة االرهاب .اما
على الصعيد السياسي فاخلطوة
القوية جدا اليت حصلت هي
لتشجيع االطراف على التفاوض،
ال سيما وأن اجلميع يعلمون أن
هناك مماطلة دائمة من قبل
املعارضة .هذه الدوافع اجلديدة
ستشجع اكثر على التحرك وعلى
املشاركة يف احلوار».

صفحة 5

Saturday 19 March 2016

السبت  19آذار 2016

Page 5

لبنانيات

الوفاء للمقاومة :لتشكيل جلنة حتقيق عليا يف قضية
االخرتاق الفضيحة لالنرتنت واحالة املرتكبني على القضاء

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك ،بعد ظهر امس
االول برئاسة النائب حممد
رعد وحضور أعضائها ،اصدرت
بعده بيانا ابدت فيه «ارتياحها
لالجنازات والتحوالت امليدانية
والسياسية املهمة اليت عكست
خيبة قوى العدوان وعجز
أذرعها عن حتقيق أهدافها
املرسومة ،كما جسدت تنامي
القدرة والفعالية لقوى املمانعة
واملقاومة على حنو تصاعدي
عزز موقعها يف الصراع أيا تكن
اجتاهات اجلهود النهائه ميدانيا
كانت أم سياسيا».
وعرضت الكتلة «ملا توصلت
اليه احلكومة اللبنانية مؤخرا
من قرار بشأن حل مشكلة
النفايات ,وتداولت الرأي يف
املعلومات والوقائع حول شبكة
االنرتنت غري الشرعية العاملة
يف البالد وخماطرها االمنية
ووضعها القانوني واجلهات
املشغلة هلا».
وناقشت البنود الواردة على
جدول اعماهلا فوجهت «للمرأة
واملعلم يف لبنان ويف كل
مكان ،يف شهر آذار من هذا
العام ،أمجل وأعطر التحيات
هلما» ،مؤكدة أن «دورهما
االنساني النبيل يتوقف عليه
مستقبل اجملتمعات البشرية
وتقدمها،
رقيها
ومستوى
فكالهما يصوغان شخصية
يف
ويسهمان
االنسان
غرس بذور القيم اليت متثل
قواعد البناء السلوكي للفرد
واجلماعة واجملتمع والدول.
اننا جندد وقوفنا اىل جانب
نضاالتهما احملقة واملشروعة
ونؤيد مطالبهما املوضوعية
وندعو اىل االستجابة حلقوقهما
وتلبيتها بشكل كامل .ونقدر
عاليا عطاءاتهما ودعمهما خليار
املقاومة وننحين أمام كل
الشهيدات وامهات الشهداء،
وامام كل الشهداء وآبائهم ،ال
سيما املعلمني منهم».
ان
اىل
الكتلة
واشارت
«ما كشفته جلنة االعالم
واالتصاالت النيابية حول حجم
القرصنة واالخرتاق االسرائيلي
يف جمال االنرتنت املستخدم
يف لبنان ،وهي تستجمع كل
املعطيات واملعلومات بدقائقها
وتفاصيلها ،وتدقق يف ابعاد
وخماطر الغفلة او التغافل
احلكومي عن وجود حمطات
عمالقة لشبكات اتصال متوغلة
يف العديد من املناطق واملرافق
والقطاعات الرمسية والشعبية
من دون أي ترخيص من
الدولة ،ومبعزل عن أي رقابة
أو متابعة» ،مؤكدة «يف هذا
اجملال وجوب أن تبادر احلكومة
فورا اىل تشكيل جلنة حتقيق
عليا ليتسنى للبنانيني الوقوف
على دقائق هذا االخرتاق -
الفضيحة ،وعلى كل ما يتصل
به على املستوى املالي واالمين
والسياسي ،واحالة املرتكبني
على القضاء».
واشارت اىل انه «ازاء اعتماد
احلكومة خيار الضرورة الذي
أقرته بامجاع مكوناتها ملعاجلة

أزمة النفايات املرتاكمة ،فانها
اذ تتفهم الكثري من املالحظات
واالنتقادات واملخاوف من
تعثر اجراءات احلل ،فإنها
تأمل أن تشرع احلكومة سريعا
بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
املقررة منذ العام  2010حتى
ال تتكرر املهزلة اليت أضرت
بصحة اللبنانيني وبيئتهم خالل
االشهر املاضية».
ورأت انه «أمام ما يصيب
الدولة ومؤسساتها من تعطيل
واهرتاء فان املدخل الضروري
العادة االمور اىل نصابها هو
يف التوافق الوطين على اعتماد
قانون انتخاب نيابي جديد حيقق
متثيال صحيحا وفاعال ومنصفا
للبنانيني ويقوم على اعتماد
النسبية مع الدائرة الواحدة
ويشكل قاعدة استقرار لدولة
القانون واملؤسسات حبيث
يتمكن الشعب من تكريس
االنتظام لتداول السلطة ومحاية
النظام العام وممارسة الرقابة
واحملاسبة جبدية عرب السلطات
واالجهزة املسؤولة».
ودانت الكتلة «اهلجوم االرهابي
الذي تعرضت له دولة ساحل
العاج والذي استهدف امن تلك
البالد واستقرارها واودى حبياة
عدد كبري من املدنيني واصابة
عدد آخر ،من بينهم بعض
اللبنانيني أفرادا وعائالت ،كما
دانت أيضا «التفجري االرهابي
الذي استهدف املدنيني يف
انقرة ،واوقع عددا كبريا من
الضحايا واملصابني» ،كذلك
دانت «اجملزرة املروعة اليت
ارتكبها النظام السعودي ضد
املدنيني باستهدافه سوقا
شعبيا مينيا».
ورأت ان «احنراف النظام
املمارسة
حنو
السعودي
ضد
املكشوفة
العدوانية
لبنان
يف
وأهلنا
شعبنا
وسوريا والعراق والبحرين
واليمن ،وتدخله الفاضح يف
الشؤون الداخلية هلذه البلدان
وغريها ،واستخدامه الطائش
والكيدي لعصابات االرهاب
التكفريي من اجل تفتيت
املنطقة واضعاف قدراتها،
هي مؤشرات كافية للداللة
على ختبط وافالس هذا النظام
وغرقه يف وحول االضطراب
والفوضى ويف مستنقع االنقياد
اخلدمات
وتقديم
لألجنيب
للعدو اإلسرائيلي ،ومواصلة
التحريض والتكفري والقمع
واالضطهاد لكل املنتقدين أو
املناوئني لسياسته واملتجرئني
على مطالبته بتصويب موقفه
وحتسني سلوكه».
واعتربت ان «توصيف النظام
السعودي حلزب اهلل بأنه منظمة
ارهابية هو من اسخف مبتكرات
هذا النظام املرتهل والفاقد
للتوازن ،فضال عن أنه انسياق
وراء املنطق االسرائيلي وتغطية
لعدوانيته على لبنان ،خصوصا
نأي السعودية بنفسها عن
بعد ِّ
املوافقة على بند التضامن
مع لبنان بوجه االعتداءات
االسرائيلية حني تضمنه البيان
االخري لوزراء اخلارجية العرب
يف القاهرة».

مصلحة طالب القوات يف الشمال اطلقت برناجمها اجلديد

ممثل جعجع :ال ميكن بناء وطن يف ظل غنب ألحد مكوناته
أطلقت دائرة الشمال يف
«القوات
طالب
مصلحة
اللبنانية» برناجمها اجلديد للعام
 2017 - 2016خالل عشائها
الذي أقيم يف منتجع «فلوريدا
بيتش» يف اهلري برعاية رئيس
حزب القوات الدكتور مسري
جعجع ممثال برئيس التنشئة
حبشي.
طوني
السياسية
وحضور ماهر الضناوي ممثال
الرئيس جنيب ميقاتي ،احملامي
هاني املرعيب ممثال الوزير
املستقيل اللواء أشرف ريفي،
جورج دروبي ممثال النائب مسري
اجلسر ،النائب السابق مصطفى
علوش ،رئيس إحتاد بلديات
الفيحاء رئيس بلدية طرابلس
عامر الطيب الرافعي ،رئيس
رابطة خماتري قضاء البرتون حنا
بركات ،رئيس مصلحة النقابات
يف القوات اللبنانية شربل
عيد ،رئيس مصلحة الطالب
جاد دميان ،الرئيس السابق
الرئيس
السمعاني،
جريار
السابق لدائرة الشمال خليل
ميونة ،مسؤولة جهاز املرأة يف
دائرة الشمال ماريان سعد،
ومنسقي القوات اللبنانية من
كافة املناطق واألقضية وحشد
من الطالب من كافة جامعات
الشمال.

شديد

افتتح العشاء بالنشيد الوطين،
فنشيد القوات والوقوف دقيقة
صمت عن روح الراحل شربل
عضيمي ،ثم ألقت احملامية رنا
شديد كلمة رحبت فيها باحلضور
وقالت« :وقت السلم ،حنن
اليد اليت تبين ،ووقت اخلطر،
قوات .نعم هي القوات
اللبنانية اليت تبين وتؤسس
وتتصدى ،تبين وطنا ،تؤسس
جملتمع واع وتتصدى لكل خطر.
هذه هي القوات اللبنانية ،هذا
أنتم يا شباب القوات اللبنانية،
أنتم احلراس الذين مل وال ولن
ينعسوا ،ولن يستكينوا ،لذا فال
خوف على وطن يف ظل شباب
القوات اللبناني ،املوجودين يف
كل زمان ومكان ،فخفافيش
الليل لن تقوى عليكم يا
حراس اجلمهورية .أنتم األمل،
أنتم مستقبل لبنان».

وهبه

قم ألقى املسؤول االعالمي
يف الدائرة وهيب وهبة كلمة
قال فيها« :كم من شهيد
ينظر وينتظر ،كم من مقاوم
إنتظر لفئة ،كم من طالب بطل
سعى ويسعى إلبراز طاقاته
وقدراته على تقديم الغالي
والنفيس من أجل القضية؟
وفاء لتضحيات مقاومينا ،ومن
أجل إندفاع طالبنا يف دائرة
الشمال ومثابرتهم يف العمل
إلبراز أنقى صورة عن القوات
اللبنانية ،تعلن دائرة الشمال
يف مصلحة طالب القوات
اللبنانية عن إطالق جملتها
اليت ستتكلم عن نضال آبائنا
وتضحياتهم ،اليت ستظهر
قوة طالبنا يف العمل احلزبي

واإلجتماعي ،اليت ستوفيكم
ولو قليل من تعبكم».

سعد

وبعد عرض فيلم وثائقي حتدث
خالله الطالب من خمتلف أقضية
الشمال وجامعاتها ألقى مسؤول
دائرة الشمال غابريال سعد
كلمة إستهلها بالقول« :ميتحن
الذهب يف النار ففي النار
رمينا ومن النار ذهبا خرجنا»،
هذه هي دائرة الشمال وهؤالء
هم أبطال بشري ،زغرتا ،الكورة
والبرتون أبطال اجلامعات ال
 NDUبرصا والبلمند ،اجلامعة
اللبنانية LIU ،وال USJعائلة
واحدة إمسها دائرة الشمال».

حبشي

ثم كانت كلمة جعجع ألقاها
ممثله الدكتور طوني حبشي
إستهلها بالقول« :ألف عام يف
عينك يا رب كأمس الذي عرب،
والوعد الذي محلناه منذ اليوم
الذي كانت فيه مجاعة تسكن
املغاور والوديان تفتت الصخر
وتزرع الزيتون وجتلل الوادي
لتتسلق درجة درجة اىل ربها
بالقداسة .منذ ذلك اليوم محلنا
وعدنا للعائلة ،للفقري ،لكل
عامل وعرق جبني ،للفالح،
لالنسان احلر ،نكمل هذا الوعد
ولن نهدأ ولن نستكني ليبقى
لبنان الذي حلم أجدادنا به،
لبنان يف ثقافته ووجه املنفتح
وإنسانه الكبري».
وتابع مستذكرا «إنتفاضة 12
آذار اليت قادها جعجع يف وجه
اإلقطاع السياسي الذي أراد
يومها رهن لبنان للسياسات
اخلارجية وللقرار السوري»،
مؤكدا أن «لبنان بين إنطالقا
من الشمال منذ القرن الثاني
عشر مرورا بالقرن العشرين
ولوال رفض القوات اللبنانية
السياسي
القرار
إلحتكار
جملتمعنا ملا حصلت ثورة 14
آذار .وهذا اإلقطاع السياسي
الذي فضل مصلحته العائلية
على املصلحة العامة متكنت
القوات اللبنانية من إسرتداد
القرار منه تباعا بعد  15كانون
الثاني سنة  1986وإسقاط
وإسقاط
الثالثي
اإلتفاق
إرادة حافظ األسد واإلرادة
اإلقليمية الدولية بفرض رئيس
للجمهورية ،قاطعنا إنتخابات
ال 92اليت مل تتخط املشاركة
املسيحية فيها ال 12يف املئة،
وأجرينا مصاحلة اجلبل وكانت
قرنة شهوان ويف هذا اإلطار
نتمكن من فهم إطار الرفض
باإلمساك بقرارنا ومنع اخلارج
من فرض رئيس للجمهورية
علينا ،وبهذا اإلجتاه وبهذا
اإلطار نتمكن من فهم ترشيح
القوات اللبنانية للعماد ميشال
عون لرئاسة اجلمهورية».
أضاف« :إن الذي حيصل اليوم
دقيق جدا ،فبعد إتفاق الطائف
الذي يتألف من شقني ،شق
مرتبط بالتوازن الداخلي وشق
مرتبط بسيادة لبنان ،لكن مل
يتم إحرتام التوازن الداخلي ومل
تتم احملافظة على سيادة لبنان

ال يف زمن الوصاية وال بعدها،
والتوازن الداخلي بات ضرورة
ألنه ال ميكن بناء وطن يف ظل
غنب ألحد مكوناته وسيادة
لبنان باتت ضرورة ألنه مل
يعد مسموحا ألي فريق أن
يستفرد بقرار اآلخرين وجرهم
اىل حروب خارج أرضهم .لذا
قررت القوات اللبنانية وعلى
غرار  12آذار ال 85و 15كانون
الثاني  86و 18كانون الثاني
 2006بعد حنو  30سنة تستمر
مسرية رفضنا لتعليب القرارات
خارج بالدنا لنؤكد انه ال ميكن
ألحد ان يرهن مصري الدولة
اللبنانية .رفضنا لنقول نريد
قانونا إنتخابيا يسمح للناس
بإنتخاب من ميثلهم وال يفرض
عليهم برأس املال أو بالبندقية
أشخاصا ال ميثلونهم».
وأشار اىل أن «من يقرأ
البيان الذي وزع يف  12آذار
ال  1985يدرك بأن املبادئ
املوجودة يف إتفاق معراب مل
تتغري عنها» ،معتربا أن «إتفاق
معراب هو بوابة حقيقية للحل
يف لبنان ولكل إنسان حر يف
لبنان وللقول ال للسالح الذي
ال خييفنا» ،ودعا اىل «اإللتزام
خبيار لبنان والنزول اىل جملس
النواب وإنتخاب اجلنرال ميشال
عون رئيسا للجمهورية الذي
مبوافقته على النقاط العشر
لن يسمح بأن تسلب الدولة
وتسلب قراراتها ،ولن يسمح
بإستمرار وجود دويلة داخل
الدولة».
وتابع« :نقول من خالل
إتفاق معراب ال ألي مكون
إيديولوجي يتحف مسمعنا بأنه
جندي بوالية الفقيه ،وترشيحنا
للجنرال ميشال عون هو تأكيد
على أننا لسنا أناسا خيافون
فخالل األحداث إحرتفنا احلرب
ويف السلم حنرتف السياسة
ووسائلها .واإلنطالقة معكم
اليوم هي خري دليل على
إرادتنا قوية بوضع البندقية
وراءنا ونستعمل الكلمة وسيلة
اىل
للوصول
للدميقراطية
أهدافنا ،ال ختيفنا الصواريخ
وأعداد املقاتلني ال تهمنا حنن
أناس حببة خردل من اإلميان
نهز جباال .عشنا يف نضال
مستمر وسنبقى نناضل من
أجل لبنان ولن نسمح ألي
يد متتد عليه .لبنان يعيش
اليوم مبرحلة دقيقة وصعبة،
لذا ،جيب علينا الوعي كي ال
نسمح ملشروع والية الفقيه

فرض سيطرته علينا وندعو
كل الناس من حلفائنا ومن
املوجودين يف  8آذار اىل
تلقف مبادرة معراب بشكل
إجيابي ألن إعادة التوازن
وإعادة السيادة هما املدخل
اىل احلل احلقيقي وحنن ال
نسعى اىل أخذ دور أحد،
وندرك متاما بأن لبنان ال ميكن
أن يكون موجودا إال بكافة
مكوناته ولكن لبنان ال ميكن
أن يكون موجودا كدولة بوجود
سالح حزب اهلل ولن نقبل إال
بالدولة».
وتوجه اىل الطالب بالقول:
«أدرك متاما محاسكم ولكن
لألسف حنن اليوم يف جمتمع
يفتش عن اجلبنة يف النفايات
وأملي بأن ال تدخل سوسة
الفساد اىل نفوسكم وال تدعو
السلطة تأكلكم إنظروا حولكم
وال تدعوا هذه العدوى تدخل
بيوتكم وضعوا نصب أعينكم
نضال أجدادكم وأن اإلنسان
حبد ذاته قيمة حرة يف زمان
ومكان ،ومل يرض بالسكوت
عن احلق ،وعلينا كأحرار رفض
كل أوجه اإلستعباد خصوصا
وأننا من رحم احلرية خلقنا
مسريتنا ولن ترتاح روحنا إال
حني نصل اىل هذه احلرية
اليت من رمحها ولدت املقاومة
اللبنانية احلقيقية اليت إنتفضت
وصنعت وطنا لكل اللبنانيني
وحنن نتجرأ على القول بأننا
أقل من الوطن».
وختم متحدثا عن مرحلة
كثرت
«حني
التسعينيات
العروضات على الدكتور مسري
جعجع من وزارات ونيابة أو
اخلروج من لبنان أو السجن
لكنه فضل البقاء يف لبنان،
مؤكدا بأنه لن يغادر ولن يبيع
القضية حفاظا على شهداء
املقاومة ورفض كل اخليارات
املطروحة وفضل خيار مجاعتنا
التارخيية وذهب اىل املقاومة
احلقيقية من زنزانة مل تتخط
وقال
املرتين،
مساحتها
البعض بأنه يومها وضع
رأسنا يف فم األسد ولكن
بفضل هذا القائد اليوم رأسنا
على أكتافنا ونشارك يف صنع
قرار لبنان وأسنان األسد الذي
كان يريد إبتالعنا وإبتالع لبنان
قد سقطت .وعلينا مجيعا أيها
الرفاق الشباب أن يكون هذا
املثل وال تنغروا بأي مظاهر
تعرتض مسرية مقاومتكم
الشريفة».
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لبنانيات

ترأس قداسا يف معهد عينطورة ملناسبة عيد مار يوسف

الراعي :ال نزكي مرشحا للرئاسة وال نضع فيتو على أحد وحنن مع النزول اىل اجمللس لالنتخاب
املاروني
البطريرك
زار
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول،
معهد القديس يوسف لآلباء
اللعازاريني  -عينطورة ملناسبة
عيد القديس يوسف ،يرافقه
العام
البطريركي
النائب
املطران بولس صياح ،املطران
طانيوس اخلوري ،امني سر
البطريرك اخلوري ايلي خوري
ومدير املكتب االعالمي احملامي
وليد غياض.
وكان يف استقباله الرئيس
العام للرهبنة اللعازارية األب
زياد حداد ،رئيس معهد
القديس يوسف األب مسعان
مجيل ،رئيس بلدية عينطورة
لبيب عقيقي ،املختار فرنسيس
ابي خنلة ،اهليئة التعليمية
واإلدارية واملوظفني ولفيف من
الكهنة والرهبان.
وبعد رفعه الصالة يف كنيسة
القديس يوسف يف الدير توجه
الراعي لزيارة كافة األقسام
يف املدرسة ولقاء التالمذة
واهليئات التعليمية واإلدارية
واملوظفني.
وكان البطريرك املاروني قد
استقبل صباحا يف الصرح
البطريركي يف بكركي وفدا من
اهليئتني التعليمية واإلدارية يف
معهد القديس يوسف ،ضمت
رئيس الدير األب مسعان مجيل،
رئيس جلنة األهل القاضي ناظم
اخلوري ،رئيس جلنة األساتذة
اندريه حايك ،نائب رئيس
رابطة القدامى الدكتور وسام
بواري ووفدا من رؤساء الروابط
ومدراء األقسام ومندوبني عن
الصفوف الثانوية يف زيارة
تقليدية تقضي مبرافقته من
الصرح البطريركي اىل املعهد.
وكانت احملطة األوىل من الزيارة
يف قسم الروضة يف املدرسة،
حيث أنشد الطالب اغنية خاصة
للبطريرك الراعي بعنوان «اهال
سيدنا مار بشارة» رافعني
وأعالم
البطريركية
األعالم
الدير ،كما قدموا باقات الزهور
ثم أخذت الصورة التذكارية مع
اهليئة التعليمية والتالميذ يف
القسم.
بعدها توجه الراعي اىل القسم
اإلبتدائي للقاء اهليئة التعليمية
والتالمذة الذين قدموا لوحات
تعبريية راقصة جتسد السالم
ومتثيلية
فولكلورية
وأخرى
عرضت لسرية الراعي منذ
والدته مرورا بتوليه السدة
البطريركية وصوال اىل زياراته
الراعوية يف لبنان وبلدان
اإلنتشار وأبرز املواقف اليت
اختذها يف هذه احلقبة.
ويف القسم الثانوي رفعت
جمموعة من الطالب البيارق
والعلم اللبناني وتولت جمموعة
أخرى رفع العلم البطريركي
العمالق على برج الدير العريق
وذلك على وقع قرع االجراس
واالناشيد.
وكانت ألقيت كلمة ترحيبية
باسم اهليئة التعليمية رحبت
بالبطريرك الراعي مشرية اىل

ان «هذه الزيارة هي ترمجة
حقيقية لعيد معهدنا ،عيد
القديس يوسف .حنن نرحب
بكم بطريرك أنطاكيا وسائر
املشرق ،فحضوركم يزيد عمق
جذور عالقاتنا التارخيية مع
بكركي .باركنا وبارك أهالينا».
إشارة إىل أن هذه الزيارة
للبطريرك املاروني هي تقليد
يعود اىل القرن الثامن عشر،
وقد مت تثبيته يف القرن التاسع
عشر ،كرمز للعالقة املميزة بني
اإلرسالية اللعازارية والبطريركية
املارونية.
لقاء
بعدها ،التقى الراعي افراد
اهليئة التعليمية واالدارية،
يف مسرح املدرسة ،حبضور
النائب البطريركي على نيابة
صربا املارونية املطران بولس
روحانا ،وراعي ابرشية طرابلس
املارونية املطران جورج ابو
جودة .وكان حوار حول اسئلة
الكنسية
بالشؤون
تتعلق
والطقسية والوضع اللبناني
بشكل عام والوضع املسيحي
بشكل خاص.
وردا على سؤال حول اهلجوم
الذي تعرض له املونسينيور
منصور لبكي ،أجاب الراعي:
يتعلقان
امران
«هناك
باملوضوع :األول هو املوضوع
اإلعالمي الذي يتكلم ضد
الكل ،ضد الكنيسة والبطريرك
والكهنة واملطارنة واملدارس،
وهذا نعرفه جيدا من خالل
اإلعالميني .حنن نعرف أن
هناك محلة ممولة ضد الكنيسة.
واإلشاعات ستستمر بالصدور،
كبرية كانت أم صغرية.
واإلشاعات غري مقبولة ،هذا
من جهة اإلعالم .هذه احلملة
هلا أسبابها وأنتم تعرفون اليوم
أن لبنان خملخل من كل جوانبه،
وال زالت الكنيسة متماسكة.
واليوم تضرب العائلة أيضا،
وأنا ارى ان األزمة اإلقتصادية
اليوم ضحيتها األسرة الفقرية
واملشتتة .وأنا من بني الذين
يقولون إن احلرب املسلحة
انتهت ،أما احلرب اإلقتصادية
فهي ال زالت قائمة ،وال زالت
احلرب األخالقية قائمة ،وهنا
دور املدارس يف أن تأخذ على
عاتقها هذا املوضوع».
وتابع« :أما بالنسبة للمونسينيور
لبكي ،فنحن نعترب أن هناك محلة
جتن عليه ،وهلا أسبابها .وأنا
شخصيا محلت هذا امللف لقداسة
البابا فرنسيس ،وما حدث أنه
حصلت محلة مركزة حتمل الكثري
من الكذب ،ولدينا امللفات بني
أيدينا ،وحتركت احملاكم هكذا
بدون سؤال أو جواب ،وحدث ما
حدث .وصدرت اإلشاعات ،تارة
باحلرم وتارة مبحاكمات أخرى.
ما حصل مؤخرا هو أنهم أزالوا
عنه احلرم الكنسي ،وليس
املنع عن املشاركة يف قداسات
واحتفاالت علنية وإعالمية .إنه
يتحمل هذا الشيء ،ويعتربه
تتويج كهنوته وصليب قداسته.

وأنا يف مقابليت األخرية مع
قداسة البابا ،وضعت بني
يديه ملفات األب لبكي اليت
فيها الكثري من محالت التجين
واألكاذيب ،وهلا أسبابها فهي
بدأت ،عندما أنشأ بيتا يف لورد
وكان يعمل فيه أناس ،وبعدها
سلم البيت لراهبات الصليب،
وهذا ما أزعجهم .فبدأت احلملة
ضده».
وعن قضية عزل املطران الياس
نصار ،وعما إذا كان هناك
ضلوع سياسي يف عزله ،أكد
ان «ال عالقة للقوى السياسية
بهذا القرار ،بل حدثت مشكلة
وصلت إىل نوع من اخلالفات
يف قلب األبرشية ،ما عرقل
مسرية املطران يف عمله».
وقال« :ال احد ينكر أن املطران
نصار قام مبواضيع إدارية
جديدة ورائعة ،وعمل على
مشاريع كبرية ،واجلميع يشهد
له بهذا املوضوع .املشكلة
هي أنه حدث سوء تفاهم
بلغ حد القطيعة مع عدد من
الكهنة .فكان تدبري تعيني زائر
رسولي على األبرشية ،إلنهاء
القضايا واخلالفات مع الكهنة،
فعني املطران مطر .ولكن
القرار يقول بأن القضايا اليت
ختتص بسلطات املطران هي
مستمرة ،وتعرفون أن للمطران
ثالث مهمات وهي نشر الكلمة
والتعليم وتقديس كل الشؤون
الروحية والليتورجية والتدبري.
املطران نصار ال يزال مطران
األبرشية بكل ما للكلمة من
معنى ،مع وجود زائر رسولي.
وهذا األمر ليس جبديد،
فالزوار يعينون أينما كان ،يف
األبرشيات والرهبنات وسواها.
وهذا القرار لتصحيح األمور
الداخلية كي ال تتفاقم».

وعن الفراغ الرئاسي الذي
يدخل عامه الثاني وهو املوقع
املسيحي الوحيد يف البلد،
قال الراعي« :لطاملا كنا نقول
إنه احرتاما للكتل السياسية
والنيابية ،البطريركية ليس
لديها مرشحون ،فهي ال تزكي
مرشحا وال تدعم مرشحا وال
تضع فيتو ضد أي مرشح.
وعندما تسمعون أن البطريرك
يريد هذا أو ذاك ،تأكدوا انه
ال أساس هلذه األخبار .حنن
مع النزول إىل جملس النواب
النتخاب رئيس ،واجلميع يعرف
أن األقطاب األربعة اعتربوا
أن الرئيس جيب أن يأتي من
بينهم ،وتوصلوا إىل اتفاق
فيما بينهم وجاؤوا إىل بكركي
ليعلنوا منها ترشيحهم .كنا نعترب
أننا لن نقع يف الفراغ ،ومع
األسف الشديد ،لبنان منقسم
بني  14و 8آذار كما تعرفون،
لقد أخذوا يراهنون على نهاية
احلرب يف سورية ،وعلى بقاء
األسد او ذهابه ثم راهنوا على
اإلتفاق النووي بني األمريكيني
وإيران ،وغريها .حنن نقول هلم
أال يراهنوا على اخلارج ،على
السراب ،تفضلوا وادخلوا إىل
جملس النواب وانتخبوا رئيسا،
وهذا هو موقفنا اليوم».
أضاف« :لقد وصلنا مؤخرا إىل
مرشحني من  8آذار ،ونقول
هلم دائما :تفضلوا إىل اجمللس
النيابي ،إما أن جتدوا أحدا من
بني املطروحني ،أو أن جتدوا
أحدا من خارج املطروحني .حنن
لغاية اليوم ،موقفنا يف بكركي
ليس ضد أحد ولسنا مع أحد،
حنن مع رئيس مجهورية كفوء
وواع ومتجرد ومدرك ،ألن البلد
مل يعد حيتمل ،وأنتم تعرفون
احلالة اليت وصلنا إليها معيشيا

واقتصاديا وأمنيا .وحنن نعرب
دائما عن أسفنا الكبري هلذا
النوع من التصرف السياسي،
وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا.
ويف حال حصول فراغ ،يقول
«يلتئم
اللبناني:
الدستور
اجمللس النيابي فورا ،وينتخب
رئيسا ،وينتهي يف أن يكون
هيئة إشرتاعية ،وهو هيئة
إنتخابية .هذا هو التفسري .حنن
نرفض هذا الواقع ،ألنه خمالف
للدستور ،وأي شرح آخر حنن ال
نقبل به».
وعن الشباب اللبناني وعما
إذا كان هناك من إمكانيات
املارونية
البطريركية
لدى
ميكن وضعها يف تصرفهم،
قال الراعي« :لدينا أبرشيات
ورهبانيات ومؤسسات تعمل
ومستشفياتنا،
ومدارسنا
ولنأخذ مثال مدرسة عينطورة،
اليت تساعد األهل والطالب كي
يستمروا يف عيشهم ،وهذا وجه
من أوجه الكنيسة .أما البطريركية
فهي تعمل على ثالثة مواضيع
أساسية :املوضوع األول هو
تأجري أراضي األوقاف التابعة
للبطريركية ،ولدينا عقود كثرية
مع اآلخرين يف هذا اجملال .ال
يكفي أن يأخذ أحد األرض،
بل جيب أال يقع يف مشكلة
التسويق .كذلك للبطريركية ما
يسمى بـ «املؤسسة البطريركية
اإلجتماعية» اليت تهتم بالسكن،
وقد نفذت فوق ال 2000مكان
للسكن ،مع إمكانيات تسهيل
حياة الناس ،للدرجة املتوسطة،
إذا كانت ال تزال موجودة ،وهلذه
املشاريع ظروفها ووقتها .اما
القطاع الثالث هو الصحي ،وقد
نشأ عن هذه املؤسسة «صندوق
التضامن اإلجتماعي الصحي»،
املفتوح للجميع .واليوم بدأنا

قطاعا رابعا ،وهو إنشاء مشاريع
إمنائية يف املناطق النائية،
كاجلبال وغريها ،لنساعد شعبنا
على اإلستمرار .وهذه املؤسسة
امسها« :املؤسسة البطريركية
العاملية لالمناء الشامل» ،جمموعة
من الناس جيمعون أمواال منهم
ومن غريهم كي يقوموا بهذه
املشاريع اإلمنائية».
أضاف« :لكن هذا كله مثل
البنادول أي الدواء املسكن.
املستوى اإلقتصادي واملعيشي
متدن والدولة تهمله ،والدولة
هي اليت جيب أن تدفع
اإلقتصاد إىل اإلنطالق من جديد
لكي ينتعش ويقدم فرص عمل
وتصبح املعيشة مقبولة لدى
املواطنني .مؤسساتنا الكنسية
تعمل وتأتي الدولة وتهدم كل
شيء ،كأننا منأل ماء يف سلة
مثقوبة ،ال حيق للمسؤولني أن
يستمروا بهذا الشكل ويعبثوا
بأموال الدولة واألموال العامة،
هم الذين ميلكون مفتاح اإلتفاق
مع الدول اخلارجية .وهنا جيب
على الشعب أن يرفع صوته».
وعن اتفاق عامية أنطلياس عام
 1840بني املسيحيني ليوقفوا
املناكفات فيما بينهم والدفاع
عن مقاماتهم الروحية والزمنية،
وحل خالفاتهم فيما بينهم
والدفاع عن مصاحلهم ودفع أي
تعد ضدهم ،قال« :لقد حضر
إىل مار الياس أنطلياس دروز
ونصارى وإسالم جبل لبنان من
كافة القرى ،وأقسموا ميينا
على مذبح القديس مار الياس
بأال خيون احدهم اآلخر ،فيكون
القول واحدا والرأي واحد .هذا
نوع من العيش املشرتك ،هؤالء
مسيحيون ومسلمون وكان
هذا قبل ميثاق  ،1943وكان
أول وفاق .واحلمد هلل لغاية
اليوم ،اجلميع ينادون بالعيش
املشرتك ،وال أحد يستغين
عن أحد ،هذا من حيث املبدأ
وهذا مكرس بالدستور اللبناني
ومطبوع بطبيعة اللبنانيني».
أضاف« :من يتذكر بيننا احلرب
سنة  ،1975وهي حرب أهلية
وأخذ اللبنانيون يتقاتلون حبسب
اهلوية يف املناطق املسيحية
تهجري
وحدث
واإلسالمية.
مربمج .وبعدها عام  1990نسي
اللبنانيون كل اجلراح وهذا ما
ترمجه البابا يوحنا بولس الثاني:
«من انتصر يف لبنان على كل
املخططات الدولية كان فاهما
للوضع اللبناني حبذافريه أكثر
من اللبنانيني ،ومن انتصر
على كل املخططات الدولية هي
الثقافة اللبنانية ،ثقافة العيش
املشرتك» .جيب أن نفهم قيمة
لبنان من هذا الباب ،لبنان
ينتمي إىل العامل العربي وليس
إىل أوروبا .وهذا ما فرض
قول ال للعلمنة على الطريقة
األوروبية وال األسلمة على
الطريقة الشرقية ،وقالوا :ال
للشرق وال للغرب .ويف الوقت
نفسه حنرتم الدين حبسب
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لبنانيات

جلسا على درج املبنى ود ّخنا سيجارة

مرتبة لبنان قد تصدم هل يأكل اللبنانيون القمح
وحاوال طمرهما لإليهام بأنهما ُخطفا
كثريين ...اليكم املؤشرات املسرطن؟ أبو فاعور:
جرمية
ّثالن
مي
سوريان
اليت استند عليها التقرير
نعم ...وحكيم :ال!
قتل كويتيَّني يف عاريا:
من اجل حفنة دوالرات
انهى املوقوفان السوريان
عمار امحد رجب( 41عاما)
ومسري وحيد مصطفى(39
عاما) حياة الكويتيني حسني
امحد نصار ونبيل غريب بست
ضربات من مطرقة حديد عاجال
بها املغدورين اثناء نومهما
داخل مبنى ميلكانه يف عاريا،
بهدف السرقة اليت كانت
حصيلتها مبلغ  350دوالرًا
فقط.
وعلى درج املبنى جلس
ّ
ودخنا سيجارة على
القاتالن
ان يعودا يف اليوم التالي
الخفاء معامل جرميتهما بطمر
اجلثتني يف حديقة املبنى
لاليهام بانهما ُخطفا ،لكنهما
مل يتمكنا من ذلك اثر
اكتشاف اجلرمية ومعرفة هوية
منفذيها بفرتة زمنية وجيزة،
والقاء القبض عليهما يف
حملة اجلناح.
ّ
ومثل االربعاء املوقوفان
رجب ومصطفى جرميتهما
حبضور قاضي التحقيق االول
يف جبل لبنان رامي العبداهلل
واحملامي العام االستئنايف
يف جبل لبنان القاضي سامر
ريشا وقنصل الكويت يف
لبنان حممد الوقيان ورئيس
بلدية عاريا بيار جباني وقائد
سرية بعبدا يف وحدة الدرك
اإلقليمي العقيد إيلي عبود،
وآمر فصيلة بعبدا الرائد ناجي
ً
إضافة إىل عدد من
شديد،
الضباط والرتباء.
وقال املوقوف عمار امحد
رجب الذي يعمل ناطورا
يف املبنى« :خططت لعملية
القتل باالشرتاك مع مسري
مصطفى فجر الثالثاء .وقد
حضرت اىل املبنى ونزلت
اىل غرفتيهما وكانا نائمني
ومل أنفذ اجلرمية فقلت لسمري
أن يذهب ،وأتينا فجر االربعاء
ّ
العلية
حيث وضعت مسري يف
مع املطرقة اليت تزن حواىل
كيلوغرامني وهي موجودة
يف املبنى ،ودخلت من
الباب الرئيسي الن املفاتيح
حبوزتي ،ويف البدء ايقظت
مسري ونزلت ورأيتهما نائمني
فاستدعيته ملساعدتي .ثم
قطعت الكهرباء ونزلنا اىل
غرفتيهما فدخلت انا اىل
الغرفة االوىل وانتظرني مسري
خارجا وكان املغدور حسني
نصار يضع ماكينة اوكسجني
على وجهه وضربته ضربة
واحدة باملطرقة واعتقدت أنه
فارق احلياة فخرجت من الغرفة
وبعد قليل عدت فرأيته جالسا
على الكرسي والدماء تسيل
على وجهه ،فطلبت من مسري
ان ينتظر عند الباب واذا

حترك املغدور «إضربه».
ودخل عمار اىل الغرفة
الثانية حيث املغدور نبيل
غريب وكان نائما فضربته
ثالث ضربات ،بعدها عدت
اىل غرفة ابو يوسف(املغدور
نصار) وقد عاد اىل النوم
وضربته ضربتني باملطرقة
وحمفظة
اهلواتف
واخذنا
النقود واليت تبني ان بداخلها
 350دوالرا امريكيا وأعطيت
املسروقات اىل مسري واخرجت
املطرقة من الغرفة ،وجلست
انا ومسري على الدرج وقمنا
بتدخني سيجارة».
اما املوقوف مسري مصطفى
اعطاني
ان»عمار
فقال
يف
وجلسنا
املسروقات
وتقامسنا
العلوية
الطبقة
املسروقات .وقال لي :انت
اذهب اىل بريوت وذهبت
بواسطة فان وبعدها حلق بي
اىل هناك .ورجع عمار اىل
منزله ،ويف اليوم الثاني قصد
مكان اجلرمية الخفاء اجلثتني
عرب طمرهما يف حديقة املبنى،
وكان هديف اخفاء اجلرمية
ليقول االعالم انهما خطفا.
وكنت قد حفرت بعد اجلرمية
حفرة صغرية ومل أكمل ألن
االسئلة عن املغدورين بدأت
ُ
واكتشفت اجلرمية».
تكثر
واكد انه «قام ومسري باجلرمية
بهدف السرقة وال يوجد أي
سبب او هدف آخر غري
السرقة».
واكد القاضي العبداهلل ان
«دافع اجلرمية هو غري سياسي
امنا بهدف السرقة وان اجلرمية
مل يستغرق كشفها اكثر من
 48ساعة وان التحقيق سري.
واملهم اننا توصلنا بأقصى
سرعة اىل كشف اجلرمية
والفاعلني».
من جهته ،اثنى قنصل الكويت
على عمل شعبة املعلومات يف
كشف اجلرمية بسرعة وتوقيف
«بدعوة
وقال:
اجلناة،
من قاضي التحقيق رامي
العبداهلل جئنا ملشاهدة متثيل
اجلرمية النكراء اليت حصلت
يف حق املواطنني الكويتيني
نبيل غريب وحسني نصار،
ومت التأكد ان جرمية القتل
كانت بدواعي السرقة ومالية
وليس هلا أي عالقة سياسية.
وكلنا ثقة يف سفارة الكويت
بأن يأخذ القانون جمراه وان
تأخذ السلطة القضائية يف
لبنان جمراها يف اسرع وقت
حتى تقتص من الفاعلني
من اجل ذوي املتوفني،
وأجدد رسالة التعازي لذوي
املتوفني الكويتيني وأسرهم
يف الكويت».

يف تقرير الـبلدان األكثر سعادة
يف العامل World Happiness
 Update 2016 Reportالذي
صدر يف  16آذار  2016يف
روما ،ملناسبة اليوم العاملي
املتحدة يف
للسعادة لألمم
ّ
 20آذار .ويلقى هذا التقرير
اهتمامًا عامليًا واسع باعتبار
السعادة والرفاهية املؤشرين
األساسيني لنوعية التنمية
البشرية .وبالتالي ،بسبب
هذا االهتمام املتزايد ،أصبح
عدد كبري من احلكومات
واجملتمعات احمللية واملنظمات
تستخدم بيانات السعادة،
لبحوث
الذاتية
والنتائج
الرفاهية ،لتمكني السياسات
حتسن حياة الفرد.
اليت
ّ
مرة،
وألول
هذا العام،
ّ
ّ
يعطي الـ World Happiness
أهمية خاصة لقياس
Report
ّ
النتائج املرتتبة على عدم
املساواة يف توزيع الرفاهية
بني البلدان واملناطق ،مما
يعين تفاوتًا يف مستوى
السعادة بني األفراد .ويشري
أن األفراد األكثر
التقرير إىل ّ
سعادة هم الذين يعيشون
يف جمتمعات تكون نسبة
سعادة األفراد فيها مرتفعة.
أن نسبة
وقد وجد الباحثون ّ
السعادة مرتفعة أكثر يف
البلدان القريبة من حتقيق
األهداف اإلمنائية املستدامة
من بينها إنهاء الفقر واجلوع،
حتسني الصحة والتعليم،
حتقيق املساواة بني املرأة
السالم
حتقيق
والرجل،
والعدالة وغريها.
وتوزيع السعادة العاملية قد
ّ
مت عرب خرائط عاملية وإقليمية
تظهر توزيع األجوبة لنحو
 3000مشرتك من أكثر من
 150ألف بلد ،بعدما طلب
منهم تقويم حياتهم على
سلم حيث ّ
ّ
ميثل الصفر أسوأ
ظروف احلياة و 10أفضلها.
فعندما ّ
مت توزيع سكان العامل
إىل عشر مناطق جغرافية،
اختلفت التوزيعات كثريًا
من حيث الشكل ومتوسط
القيم .وحدها مناطق الشرق
أفريقيا
ومشال
األوسط

وأمريكا الالتينية والكارييب
شهدت توزيعًا غري متكافئًا
للسعادة مقارنة بالعامل ككل.
كما ختتلف نسبة السعادة
بني البلدان واملناطق حبسب
املعايري التالية :الناتج احمللي
الواحد،
للفرد
اإلمجالي
الصحية
احلياة
سنوات
املتوقعة ،الدعم االجتماعي
(وهو أن يكون هناك شخص
من املمكن االتكال عليه يف
الشدة) ،الثقة (مبعنى
وقت
ّ
غياب الفساد يف احلكومة
وقطاع األعمال) ،حرية اختاذ
القرارات احلياتية ،والكرم.
ويعترب االختالف يف الدعم
االجتماعي واملدخول واحلياة
األهم
الصحية املتوقعة هو
ّ
من بني تلك املتغريات.
وقد جاء ترتيب البلدان من
ّ
األقل
األكثر سعادة إىل
سعادة على الشكل التالي:
ّ
احتل الدامنارك املرتبة األوىل
يف التقرير ،سويسرا يف
املركز الثاني ،أما املركز
الثالث فكان من نصيب
ايسلندا والرابع لنروج ،فنلندا
خامسة ،وكندا يف املرتبة
السادسة ،لتليها هولندا
سابعة ،وثامنة نيوزيلندا
يف
والسويد
وأوسرتاليا
املرتبتني التاسعة والعاشرة
أما بالنسبة إىل
تواليًا.
ّ
ّ
لبنان فقد احتل املرتبة .93
ّ
األقل سعادة هي
والبلدان
التالية :مدغشقر يف املرتبة
الـ  ،148تنزانيا  ،149ليبرييا
 .150وجاءت غينيا يف املرتبة
الـ  ،151ثم رواندا يف
املرتبة الـ  ،152وبنني ،153
وأفغانستان  ،154وتوغو
 155وسوريا  ،156وأخريًا
بوروندي يف املرتبة الـ ،157
وهي بأغلبيتها تعاني حروبًا.
وأخريًا ،يشري مدير «معهد
األرض»  Earth Instituteيف
جامعة كونكورديا الكندية
ّ Jeffrey Sachs
أنه «جيب أن
يكون قياس السعادة الذاتية
وحتقيق الرفاهية على جدول
أعمال ّ
كل دولة ألنها البداية
يف حتقيق األهداف اإلمنائية
املستدامة».

تعقيبا على بيان وزارة
االقتصاد والتجارة اليت أعلنت
فيه ان نتائج حتاليل عينات
القمح اليت أخذتها بينت ان
القمح سليم وال حيتوي على
اي مادة مسرطنة او ضارة،
أصدرت وزارة الصحة العامة
بيانًا أوضحت فيه أن «وزارة
الصحة انها قامت بأخذ 6
عينات قمح من مرفأ بريوت
اثناء تفريغها يف  2شباط
 2016وأخضعتها للتحاليل
فجاءت  4منها غري مطابقة
للمواصفات وحتتوي على مادة
االوكراتوكسني املسرطنة».
واشار البيان اىل أن «الوزارة
عادت وأخذت عينات قمح
جديدة بتاريخ  24شباط ،2016
 12عينة من خزان قمح مصدره
امريكي ،جاءت نتائجها مطابقة
للمواصفات ،و 12عينة من
خزان قمح آخر مصدره روسي،
جاءت نتائج  5منها غري مطابقة
للمواصفات وحتتوي على مادة
االوكراتوكسني».
وأوضحت «الصحة « ان
«نسبة االكراتوكسني املسموح
بها جيب ان تكون اقل من
 5ميكروغرام يف الكيلوغرام
تعدت
حني
يف
الواحد،
نسبتها يف عينات القمح غري
املطابقة ال  26ميكروغرام يف
الكيلوغرام الواحد» ،مضيفة
أن «وزارة الصحة قد استندت
اىل  31عينة من مصادر خمتلفة
وتواريخ متباعدة للتأكد من
صحة البيانات وهو ما أثبت
النتائج اليت مت االعالن عنها
واليت قمنا بتوزيعها على
االعالم اليوم».
وأسفت الوزارة «ألن كميات
القمح اليت أجريت التحاليل على
عينات منها قد تكون اصبحت
اللبنانية،
االسواق
داخل
وتتمنى على وزارة االقتصاد
بدل انكار االمر ان تبحث عن
آلية لتتبع القمح يف االسواق،
اذا كان ذلك ممكنا ،وان تعمل
على منع إدخال شحنات قمح
جديدة قبل إخضاعها للفحوص
وفق اآللية اليت طالبت بها
وزارة الصحة باالمس واليت
أرسلت نسخة منها اىل وزارة
االقتصاد».
وكان قد صدر عن املكتب

االقتصاد
لوزير
االعالمي
والتجارة آالن حكيم توضيحًا
أنه «يف ما خص موضوع
وزير
اعلن
الذي
القمح
الصحة العامة احتواءه على
مادة اوكراتوكسني» ،لفت
البيان اىل ان «قانون احلجر
النباتي وتدابري الصحة النباتية
اعطى صالحية الرقابة على
مستوردات هذه املنتجات اىل
وزارة الزراعة  ،وعلى الرغم
من عدم صالحيتها اخذت وزارة
االقتصاد والتجارة عينات من
هذا القمح وذلك حرصا منها
على السالمة الغذائية وصحة
املواطن ومت حتليلها يف معهد
البحوث الصناعية».
وأشار البيان اىل أن النتيجة
بينت «ان القمح سليم وال
حيتوي على اي مادة مسرطنة
او ضارة ...وجتدر االشارة اىل
ان هذا القمح مستورد لصاحل
احدى الشركات اخلاصة».
وصدر عن املكتب اإلعالمي
لوزير الزراعة توضيحًا أعلن
فيه أن «وزارة الزراعة أن
مهمتها يف ما يتعلق بفحص
تنحصر
املستورد
القمح
يف إجراء التحاليل املخربية
الالزمة على عينات من القمح
عند وصول الباخرة اىل
املرفأ ،وهي تقوم بإجراء
الفحوصات على األفالتوكسني
واالوكراتوكسني ،وال تسمح
بإدخال أي كمية إال إذا كانت
مطابقة للمواصفات.
أما األهراءات وسالمة التخزين
فهي تقع على عاتق وزارة
االقتصاد .وفرق وزارة الزراعة
مستمرة يف عملها وهي مل
تتهاون ولن تتهاون يف اختاذ
اإلجراءات الالزمة لتأمني سالمة
كل املواد الغذائية الواقعة حتت
صالحيتها ،واليت تدخل اىل
البالد عن طريق املرافئ واملطار
واملعابر احلدودية الربية.
وبتوجيه من دولة الرئيس متام
سالم سيعقد اجتماع يف مكتب
وزير الزراعة يوم اإلثنني
القادم عند الساعة احلادية
عشرة قبل الظهر ،حيضره
باإلضافة اىل وزير الزراعة
وزيرا الصحة العامة واإلقتصاد
للتنسيق والتعاون يف معاجلة
هذا امللف»
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الكرملني يس َّرع االنسحاب ...والسعودية تراه ضغطاً على األسد
اعترب وزير اخلارجية السعودي
عادل اجلبري أمس ،االنسحاب
اجلزئي للقوات الروسية من
سورية خطوة إجيابية جدًا ،معربًا
عن األمل يف أن جيرب هذا الرئيس
بشار األسد على تقديم تنازالت،
يف حني سرع الكرملني سحب
القطعات العسكرية ووصلت
إىل حنو نصف ما كانت عليه يف
سورية .واستمرت أمس االول
املفاوضات يف جنيف وسط
متسك املعارضة بتشكيل «هيئة
انتقالية» ورفض «أي ترتيبات
مستقبلية» لألسد .وبدأ أكراد
لتأسيس
خطوات
سوريون
فيديرالية يف سورية.
وقال اجلبري إن السعودية تأمل
يف أن يسهم االنسحاب الروسي
يف تسريع وترية العملية
السياسية اليت تستند إىل «بيان
جنيف» ،وأن جيرب نظام األسد
على تقديم التنازالت الالزمة
لتحقيق االنتقال السياسي.
وتصرحيات اجلبري اليت أدىل
بها لوكالة «رويرتز» وقنوات
تلفزيونية سعودية ،هي أول رد
فعل رمسي من السعودية على
إعالن الرئيس فالدميري بوتني
االثنني بدء االنسحاب اجلزئي
لقواته من سورية .ونفى اجلبري
تكهنات يف سوق النفط عن
«صفقة كربى» تتعلق بسياسة
النفط السعودية والسياسة
اخلارجية لروسيا.
وواصلت موسكو لليوم التالي
العسكرية.
قطعاتها
سحب
وأظهرت حسابات لـ «رويرتز»
أن أقل بقليل من نصف القوة
اجلوية الروسية الضاربة يف
سورية ،غادرها خالل اليومني
املاضيني ،فيما يشري إىل أن
الكرملني يسرع وترية انسحابه
اجلزئي.
ووصلت أمس االول الدفعة
الثانية من املقاتالت الروسية
العائدة من سورية ،وضمت
طراز
من
طائرات
سرب
«سوخوي  »25وطائرة شحن
عسكرية ضخمة من طراز
«يوشني  .»76وقالت وزارة
الدفاع أن عملية االنسحاب جتري

وفق خطة موضوعة ،من دون أن
حتدد عدد الطائرات والقطع اليت
مت سحبها ،وتلك اليت تستعد
ملغادرة األراضي السورية ،بينما
أشارت تقارير إىل أن موسكو
سحبت خالل اليومني املاضيني
نصف العدد اإلمجالي لطائراتها
املشاركة يف العملية العسكرية،
وكانت موسكو أعلنت يف وقت
سابق أنها أرسلت  50مقاتلة من
طرازات خمتلفة إىل سورية ،لكن
هذا الرقم ال يشمل املروحيات
وطائرات التجسس من دون
طيار.
وأعلن الكرملني أن احملادثات
الروسية – األمريكية املنتظرة
األسبوع املقبل سرتكز على امللف
السوري .وينتظر أن يلتقي وزير
اخلارجية األمريكي جون كريي
الرئيس بوتني ونظريه الروسي
سريغي الفروف .وقال الناطق
باسم الكرملني دميرتي بيسكوف
«أن موسكو وواشنطن حتصران
اهتمامهما يف الوقت الراهن
على املسار السياسي» .وعلق
بيسكوف على تصريح مستشارة
الرئيس السوري بثينة شعبان
عن احتمال إعادة القوات
الروسية إىل سورية بالقول:
«بعيدًا عن التكهنات يف هذا
املوضوع القرار بيد الرئيس
الروسي وحده».
وقالت الناطقة باسم اخلارجية
ماريا زاخاروفا إن االنسحاب
«لن يضعف األسد» ،لكنها
شددت أن «روسيا مل تدعم أحدًا
يف سورية ،وهي عززت فقط
موقف اجليش السوري الرمسي
اإلرهابية،
اجملموعات
ضد
وبذلك كانت حتمي مصاحلها
اخلاصة ومل تدافع عن مصاحل
أطراف ثالثة».
يف بغداد ،قال وزير اخلارجية
الربيطاني فيليب هاموند إن
بالده غري متأكدة من جدية
االنسحاب الروسي .وأضاف:
«رأينا من قبل يف أوكرانيا
روسيا تتحدث عن انسحاب
ويتبني بعد ذلك أنه جمرد
تناوب بني القوات».
الدولي
املبعوث
وواصل

ستيفان دي ميستورا لقاءاته
مع األطراف السورية يف جنيف،
بلقائه للمرة الثانية وفد احلكومة
برئاسة بشار اجلعفري وممثلني
معارضة.
شخصيات
من
وحصلت الزميلة «احلياة» على
مسودة الوثيقة اليت تقع يف
أربع صفحات ووضعتها «اهليئة
التفاوضية العليا» املعارضة
أساسًا ملوقفها التفاوضي
وللوثيقة اليت ستقدمها إىل دي
ميستورا االثنني املقبل .وأكدت
التمسك بتشكيل هيئة انتقالية
ضمن برنامج زمين و «رفض أي
ترتيبات مقبلة سواء يف املرحلة
االنتقالية أو بعدها لألسد»
مع التمسك بـ «إعادة هيكلة
مؤسسات
بعض
وتفكيك»
اجليش واألمن.
وإذ تؤكد الوثيقة على مبدأ
الالمركزية يف سورية ،تتجه
أحزاب كردية بعد انتهاء
اجتماع بدأ أمس االول ،إىل
إعالن النظام الفيديرالي يف
املناطق الواقعة حتت سيطرة
األكراد .وقال سيهانوك ديبو،
مستشار الرئاسة املشرتكة يف
«حزب االحتاد الدميوقراطي»
أن املشاركني «يبحثون اليوم
(أمس) شكل النظام يف روج
آفا (غرب كردستان) ومشال
سورية» ،مؤكدًا أن «مجيع
املقرتحات األولية تصب يف
خانة الفيديرالية».
إىل ذلك ،أعلنت مؤسسة «أي
أتش أس جاينز» يف لندن،
أن تنظيم «داعش» خسر بني
األول من كانون الثاني (يناير)
 2015و 14آذار (مارس) ،2016

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

 22يف املئة من األراضي اليت
كان يسيطر عليها يف سورية
العراق.
يف غضون ذلك ،قال رئيس
«االئتالف الوطين لقوى الثورة
واملعارضة السورية» أنس
العبدة ،إن عملية التفاوض يف
جنيف تسري إجيابيًا بعد قرار
االنسحاب العسكري الروسي.
وأعرب عن أمله بأن يكون
«انسحابًا كام ًال قريبًا».
وأضاف أن القرار الروسي
«انعكس إجيابًا على أجواء
طبيعة
وعلى
املفاوضات،
النقاشات واحملادثات القائمة،
وخصوصًا باجتاه عملية االنتقال
السياسي اليت تعترب لب العملية
التفاوضية» .ولفت إىل أن
«وفد املعارضة استفاد من
األجواء اإلجيابية بطرح مقرتحه
يف ما يتعلق باالنتقال السياسي
الذي يتالءم بشكل كامل مع
حمددات بيان جنيف ،وقرارات
جملس األمن».
وأكد العبدة أن هناك تغيريًا
نوعيًا إقليميًا ودوليًا جتاه احتمال
احلل السياسي يف سورية،
داعيًا إىل استغالل هذا التغيري
من أجل حقن الدماء و «الوصول
إىل حل سياسي عادل».
وعن إعالن األكراد السوريني
ملناطق
االحتادي
النظام
سيطرتهم مشال سورية ،قال
العبدة« :قلنا بشكل واضح
أن أحد أهم ثوابت الثورة هي
وحدة سورية أرضًا وشعبًا ،فأي
حل يؤثر يف ذلك غري مقبول».
وتابع« :األهم من ذلك التوقيت
الذي جاء فيه هذا التصريح يف
بداية العملية التفاوضية يف
جنيف ،فهو يدل على حماولة
حقيقة للتأثري سلبًا يف العملية
حماولة
ورمبا
التفاوضية،
إفشاهلا ،ألن ما يتم احلديث
عنه له عالقة مباشرة بالعملية
التفاوضية ،رمبا جاءت بأوامر
من إيران أو النظام».
ويف اإلطار ذاته ،قال املتحدث
باسم حزب االحتاد الدميوقراطي
الكردي جوان مصطفى« :إن
مسؤولي املكونات والفصائل
مشال
املوجودة
الكردية
سورية كافة ،التقت يف اجتماع
جامع (جملس) األربعاء إلقرار
فيديرالية مشال سورية».
وأوضح أن االجتماع «سينبثق
عنه إطالق إطار سياسي معني
للمنطقة اليت تسيطر عليها
القوات السورية الدميوقراطية
يف مشال سورية» ،مشددًا
على «أن احلل األمثل ملستقبل
سورية بعد أزمتها هو احلل
الفيديرالي».

حمامو «خلية التجسس» اإليرانية يتغيبون
لليوم الثالث

وتغيب حمامو الدفاع
حضر متهمان
ّ
يف قضية «خلية التجسس»
لليوم الثالث على التوالي،
عن جلسات احملكمة اجلزائية
املتخصصة يف الرياض.
وقدم املتهم اخلامس طلبني
يف بداية اجللسة ،هما تأجيل
احملاكمة ،بسبب عدم متكنه من
الرد على الئحة االدعاء ،لعدم
توافر أقالم يف السجن ،واآلخر
بأن يتم تعديل موعد حماكمته
لتكون مع شقيقه (متهم آخر
من أفراد اخللية) ،فيما قدم
املتهم السادس الئحة الدعوى
يف ورقة مكتوبة ،ليدحض حجة
رفيقه بعدم توافر أقالم هلم يف
السجن.
ووافقت احملكمة خالل اجللسة
الثالثة أمس على منح املتهم
اخلامس فرصة أخرية لتقديم
إجابته على الئحة االدعاء العام
يف جلسة مقبلة حددت يف شهر
رجب املقبل .وأرجأ القاضي
النظر يف رد املتهم السادس
الذي قدم إجاباته مكتوبة إىل
اجللسة املقبلة ،موضحًا له أن
تلك اجللسة ستخصص لعرض
األدلة ،فيما ستخصص جلسة
الحقة لتقديم الردود عليها.
وطلب املتهم السادس من
أفراد اخللية البالغ عددها 32
شخصًا ( 30مواطنًا ،وأفغاني
وإيراني) ،معرفة اإلجراءات
النظامية اليت تتعامل بها احملكمة
مع القضايا ،ووافق القاضي

على تزويده بها ،مبينًا له أن
من يفرتض أن يقوم بذلك هو
احملامي ،وليس احملكمة .إال أن
املتهم أبدى عزمه على الرتافع
عن نفسه وعدم توكيل حمام.
ووجهت هيئة التحقيق واالدعاء
العام إىل املتهم السادس
(مواطن أربعيين يدير محالت حج
وعمرة) تهمًا عدة ،من أبرزها
االلتقاء بعناصر من االستخبارات
اإليرانية ،وتقدميه معلومات أمنية
دقيقة عن موسم حج ،2012
وتلقيه دعمًا منهم بتزويده
بهواتف حممولة وشرائح اتصال
لتسهيل عملية التواصل .كما
تكفلت االستخبارات اإليرانية
بدفع مصاريف مقر سكنه.
ومن بني األدوار اليت توالها
املتهم السادس ،التنسيق مع
اثنني من أفراد اخللية لعقد
لقاء هلم مع أحد الدبلوماسيني
اإليرانيني الذي مت طرده من
السعودية يف وقت سابق،
إضافة إىل إرساله رسالة
صوتية عرب ذاكرة رقمية إىل
مرجع ديين يطلب فيها دعمًا
ماليًا إلنشاء مركز خمصص
مقره
للطائفة الشيعية ،ويكون
ّ
مكة املكرمة.
وحدد له املوقع املقرتح للمركز
يف حي العزيزية .وتواصل
املتهم أيضًا مع أشخاص يف
ضد
لتحريضهم
البحرين،
حكومتهم ،وااللتفاف حول أحد
احملرضني هناك.

الكويت جت ّرم التعامل...
تتمة املنشور على الصفحة 1

إىل بيان جملس التعاون اخلليجي
باعتبار «حزب اهلل» تنظيمًا
إرهابيًا .وشدد على ان دولة
الكويت جزء من منظومة جملس
التعاون اخلليجي «وتتضامن
معه قلبًا وقالبًا».
وأكد التزام دولة الكويت
بفحوى هذا البيان نظرًا اىل
اخلليجي
األمن
اعتبارات
وقال
املشرتكة
واملصاحل
ان «امننا اجلماعي ومستقبلنا
ومصرينا واحد».
وعن موقف الكويت جتاه ما
اعلنه العراق من حتفظ يف شأن
«حزب اهلل» خالل اجتماع جامعة
الدول العربية ،قال «كنا نتمنى
ان يكون هناك امجاع عربي يف
اطار جامعة الدول العربية حيال
هذا املوضوع ،لكن لألشقاء
يف العراق رأيهم وتصورهم
وتقديرهم للموقف وال منلك اال
ان حنرتم هذا القرار».
وعن طبيعة األجواء خالل اجتماع
اجلامعة العربية وحقيقة انسحاب
الوفد السعودي اعرتاضًا على

كلمة العراق ،نفى اجلاراهلل وجود
أي توتر قائ ًال ان «املوضوع كان
بسبب اعرتاض الوفد السعودي
على بعض العبارات اليت وردت
على لسان وزير خارجية العراق
ولكن الوفد السعودي اكمل
مناقشات جدول األعمال يف
شكل طبيعي».
وكان القضاء الكوييت دان قبل
شهور  20مواطنًا شيعيًا حبيازة
اسلحة ومتفجرات وباالرتباط
مع «حزب اهلل» وإيران وأصدر
أحكامًا باإلعدام والسجن حبقهم.
ونظرت حمكمة االستئناف أمس
يف هذه القضية وقررت تأجيل
النظر فيها حتى نهاية الشهر
اجلاري.
ويف طهران قال مصدر
ديبلوماسي ان وزير االستخبارات
االيراني حممود علوي زار الكويت
االربعاء لساعتني التقی خالهلا
االمري الشيخ صباح االمحد ونقل
اليه «معلومات مهمة» ختص
االمن يف املنطقة .ومل يذكر
املصدر طبيعة هذه املعلومات
لكنه قال بانها «مهمة وختص
األمن اخلليجي».
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تقسيم سورية ...جذوره وحيثياته وصعوبة تنفيذه عراقيل تواجه قمة أوروبية-
تركية حول أزمة اهلجرة

خالل نقاشاتنا السياسية ،قبل الثورة السورية ،كانت كلمة
«تقسيم سورية» ،تثري حساسية وامتعاضًا ورفضًا ،من غالبية
السوريني ،خصوصًا القوى السياسية ،فض ًال عن أنها كانت من
احملرمات واحملظورات ،تعاقب سلطة نظام األسد كل من يدعو
إليها أو يتبناها ،أو حتى يشري إليها ،عقابًا شديدًا ،يصل إىل
اتهامه باخليانة والعمالة ،ورميه يف السجن.
كان واقع احلال ،يشري إىل أن جذور تقسيم سورية ،كانت تنمو
شيئًا فشيئًا مع ممارسات الفئة املتسلطة يف النظام الذي كان
يرفع شعار األمة العربية الواحدة ،مع حرصه على تغييب أشكال
السياسة ،وإحكام الرقابة على الشعب السوري ومكوناته ،االثنية
والدينية والعشائرية.
تعب عن
كي
،2011
(مارس)
آذار
يف
السورية
وجاءت الثورة
رّ
حلظة إعادة االعتبار للسياسة ،ولعودة اجملتمع السوري إليها
بهدف حتويلها إىل فاعلية اجتماعية ،سياسة هلا فضاؤها العام،
ُّ
تسلط
الذي يتسع للجميع ،وقد أطلق ناشطوها شعارات ضد
السلطة على اجملتمع ،وممارساتها التقسيمية ،وبناها الثقافية،
التمييزية واإلحلاقية والتهميشية ،فكان «واحد واحد واحد...
الشعب السوري واحد» ،أحد الشعارات املؤسسة للثورة
السورية.
ولعل حراك الثورة االحتجاجي السلمي ،الذي يندرج يف حقل
السياسة ،كان ردًا على سنوات طويلة من التغييب واإلقصاء
وموجهًا ضد الشعارات األيديولوجية املزيفة للسلطة،
والتهميش،
ّ
اليت تقفز فوق الوطين إىل القومي ،منادية بوحدة األمة العربية،
فيما متارس أجهزتها تقسيمًا مذهبيًا ومناطقيًا وإثنيًا ،وتعمل
على إحلاق سورية ،وطنًا وشعبًا ،مبا خيطط له حكام وماللي
إيران ،الذين توغلوا يف تنفيذ مشروع قومي توسعي ،هدفه
اهليمنة ،وحتكمه عقلية الثأر من تاريخ مضى ،وينظر إىل سورية
جتمع سنيّ معاد ،جيب تغيري بنيته الدميوغرافية وإعادة
على أنها ُّ
هندسته اجتماعيًا ،لذلك مل يتوان ّ
حكام إيران عن حشد أنواع
امليليشات اليت أنشأوها يف العامل العربي وخارجه ،ودفعوا بها
إىل سورية ،للقتال إىل جــانب النظام األسدي املستبد.
ّ
وركز داعمو النظام وحلفاؤه ،خصوصًا اإليرانيني والروس على
إجهاض حلم السوريني باستعادة احلرية والكرامة ،وحرمانهم
من االنتقال إىل دولة مدنية دميوقراطية .وقاموا بفعل كل
شيء ،لقتل الثورة ،وحرفها عن مسارها وأهدافها ،وسلكوا
شتى الوسائل إلدخال سورية يف أتون حرب إقليمية ودولية،
بإقحام ميليشيات احلرس الثوري وميليشيا «حزب اهلل» اإلرهابي
وسائر امليليشيات املذهبية ،العراقية واألفغانية وسواها.
وال شك يف أن عوامل أخرى ،داخلية ،ساهمت يف ذلك ،خصوصًا
قوي،
بعد حماوالت ضرب الثورة ،ومنعها من جتسيد إمجاع وطين
ّ
حيث ظهر أن ممارسات النظام األسدي التفتيتية والتقسيمية
فعلت فعلها لدى قطاعات من الطيف السوري ،فض ًال عن
إسهامات القوى اإلقليمية والدولية ،اليت ال تنظر إىل سورية إال
بوصفها موقعًا جيوسياسيًا مهمًا بالنسبة إليها.
وأخذت أحاديث التقسيم تطفو شيئًا فشيئًا ،مع سيل التحليالت
والتصورات اليت حتاول رسم مستقبل لسورية والسوريني.
ُّ
حتول األزمة الوطنية العامة ،اليت سببها تعامل النظام مع
ومع ُّ
العزل» ،إىل ما يشبه احلرب العبثية ،أو ما يزيد ،
«مشاة الثورة
ّ
ُّ
التدخلني اإليراني والروسي ،بدأت أفكار التقسيم
خصوصًا مع
ّ
متحققها على
تلقى رواجًا يف النقاشات والتحليالت ،بل جتد
األرض.
ولعل أول ُم َّ
تحقق حملاوالت تقسيم سورية حدث يف الشمال
السوري ،مع تشكيل كانتونات اإلدارة الذاتية ،اليت فرضها
حزب االحتاد الدميوقراطي ( ،)PYDالذي ُيعترب نسخة سورية
حلزب العمال الكردستاني ( ،)PKKحني أرسى دعائم ما يشبه
دويلة لشعب ،له برملان ،دعاه «جملس شعب غربي كردستان»،
ّ
وشكل
وشكل قوات عسكرية ،دعاها «قوات محاية الشعب»،
أيضًا شرطة معروفة باسم «أسايش» ،لعبت دورًا كبريًا يف
توجهات احلزب
مالحقة وقمع الناشطني األكراد املختلفني مع
ُّ
وممارساته اليت ّ
متخضت أيضًا عن حكومة ودستور ونظام تعليمي
خاص بأجندته.
وأثريت شكوك حول عالقته بالنظام األسدي ،منذ أن سحب
النظام قواته وأجهزته من املناطق ذات الغالبية الكردية ،وتركها
يف عهدة مسلحي هذا احلزب ،الذين سبق أن متركزوا فيها منذ
ربيع العام  ،2011وهناك من يرجع العالقة إىل ما قبل انطالق
الثورة السورية ،ويسوق حججًا.
وليس حزب االحتاد الدميوقراطي الكردي وحده من استغل
املتغريات يف سورية ،بل النظام األسدي وتنظيم الدولة
حتدث األسد عن «سورية املفيدة» ،اليت
«داعش» أيضًا ،إذ
ّ
تعين بالنسبة إليه دويلة علوية ،فيما أقام تنظيم داعش «دولة
اخلالفة» ،األمر الذي بات يربر املخاوف على وحدة سورية ،فض ًال
عن حماوالت بعض الفصائل املسلحة ،اإلسالمية اجلهادية ،تنفيذ
عبأت فراغ القوة يف املناطق اخلارجة عن
أجنداتها اخلاصة ،بعدما ّ
سيطرة النظام األسدي ،وراحت تقيم سلطة األمر الواقع على

رغم إرادة معظم السكان الرافضني لتوجهاتها وممارساتها.
ولعل تسليط الضوء على بعض مناذج اهلدنات اليت يعقدها
النظام وحلفاؤه مع املقاتلني ،يظهر مسعى النظام التقسيمي،
إذ يتم إخراج املقاتلني ومن ّ
تبقى من سكان املناطق احملاصرة،
وترحيلهم إىل سورية األخرى «غري املفيدة».
واملالحظ أن اإليرانيني والنظام يلجأون إىل التغيري الدميوغرايف،
من خالل شن حرب شاملة ،بالتزامن مع احلصار والتجويع
والقصف والرتهيب ،وبعد إنهاك املناطق املستهدفة ،جيرى
عقد هدنات ،تفضي إىل ترحيل مقاتليها وسكانها ،واستبداهلم
بآخرين ،إما إيرانيني أو من «حزب اهلل» وامليليشيات العراقية،
ويعول النظام وحلفاؤه على أن
أو آخرين من مشال سورية،
ّ
يتحول املستوطنون اجلدد جزءًا من كتلة طائفية مرتاصة.
ّ
واشرتى جتار إيرانيون عقارات وأراضي يف أحياء من العاصمة
دمشق ويف حلب ومحص ،إضافة إىل توطني عائالت ملقاتلي
«حزب اهلل» وميليشيات أفغانية يف مناطق خمتلفة من العاصمة
ومن محص ودرعا والسويداء ،ويدخل يف هذا السياق قيام
أثرياء النظام ،وخصوصًا رامي خملوف ،ابن خال األسد ،بإقامة
مشاريع إنشائية ضخمة يف دمشق ،بعد تهديم وجرف بعض
األحياء واملناطق ،مثل حي القابون وبرزة وسواهما.
واألخطر ،ما تقوم به األجهزة االستخبارية والعسكرية من مصادرة
ملمتلكات الالجئني ،بعد أن أصبح أكثر من نصف الشعب السوري
إما الجئًا أو نازحًا ،وباتت ممتلكات هؤالء مستباحة من أزالم
النظام والشبيحة واألجهزة االستخبارية ،كأن هؤالء الفارين من
القتل والسجون مل يعودوا سوريني ،يف نظر النظام ،تطبيقًا ملا
قال األسد من أن سورية ليست ملن حيمل جنسيتها ،بل ملن
يدافع عنها ،أي أنه يف معيار األسد الفاقد الشرعية واألهلية ،مل
تعد سورية للسوريني ،بل ملكًا للميليشيات اإليرانية وميليشيا
«حزب اهلل» واملرتزقة األفغان والعراقيني وسواهم ،ممن
يقاتلون دفاعًا عن النظام ،وال شك يف أن سورية وفق هذه
املعيارية أيضًا باتت للمحتلني الروس.
واليوم ،ليس خافيًا أن نظام األسد وحلفاءه اإليرانيني والروس،
يسعون إىل تقسيم سورية إىل كانتونات ،وحماولة إفراغ املدن
والبلدات واملناطق من سكانها ،املنتمني لألكثرية ،وتوطني
سواهم من أقلية بعينها ،األمر الذي يفسر إصرار نظام األسد
على عدم السماح لسكان محص القدمية بالعودة إىل بيوتهم ،بعد
يرحل
توقيع اهلدنة ،واألمر نفسه ينطبق على باقي املناطق اليت ّ
مقاتلوها ومدنيوها إىل سورية األخرى.
يف املقابل ،تدعم روسيا قوات حزب االحتاد الدميوقراطي الكردي
عسكريًا ،وقامت بفتح ممثلية هلذا احلزب يف موسكو ،إقرارًا
منها بدعم مشروع الكانتون االنفصالي يف مشال سورية ،ويف
الوقت نفسه ،ال تستهدف غارات مقاتالتها «تنظيم الدولة» ،يف
جدي ،يف حني أن غاراتها على مناطق سيطرته تستهدف
شكل ّ
املدنيني بالدرجة األوىل ،تنفيذًا للسعي الروسي ،إىل متكني
«تنظيم الدولة» ،كونها تدرك جيدًا أنه الوجه اآلخر للنظام.
طموح النظام وحلفائه الروس واإليرانيني يف سورية املفيدة،
لن يتحقق ،ليس ألنه ال ميتلك أي مشروعية فقط ،بل ألن النظام
وحلفاءه ليس همهم احلفاظ على طائفة بعينها ،أو االنتصار هلا،
بل هم يستخدمون الطائفة العلوية وقودًا يف حربهم اخلاسرة،
كما أن أي كيان انقسامي سيعاني من اهرتاء داخلي ،يفضي
إىل هالكه ،يف ظل نظام دموي ،سقط منذ اليوم األول للثورة
السورية.
تردد أخريًا على لسان وزير اخلارجية األمريكي،
وحديث التقسيم ّ
جون كريي ،مرتافقًا مع التهديد باخلطة «ب» ،ولقي صداه
يف كالم نائب وزير اخلارجية الروسي سريغي ريابكوف حول
اعتماد النظام الفيديرالي للحكم املستقبلي يف سورية ،األمر
أثار خماوف وتساؤالت حول التناغم بني التحذير األمريكي من
وجود خطة بديلة يف حال فشل تطبيق اهلدنة يف سورية ،وبني
التفضيل الروسي لسورية كونفيديرالية.
وتنهض مقولة التقسيم على أن جمريات احلرب خالل السنوات
اخلمس أفرزت واقعًا جديدًا ،يعكس اجلماعات املوجودة على
األرض ،بناء على روابط قومية أو دينية مذهبية ،وتسيطر قوى
عسكرية متثلها حلمايتها والدفاع عن حقوقها .وهي مقولة تفقد
صدقيتها أمام حقيقة أن أيًا من القوى العسكرية املسيطرة
قومية كانت أم دينية،
ال ميثل أي مجاعة بعينها يف سورية،
ّ
ّ
السنة وال نظام األسد ميثل العلويني وال
فال «داعش» ميثل
حزب االحتاد الدميوقراطي ميثل األكراد السوريني ،بل هم ميثلون
قوى مغتصبة لألرض ،ويسعون إىل سلب إرداة السوريني ،بعد
ردت تظاهرات
تفريقهم إىل مجاعات منفصلة ومكونات ،فيما ّ
السوريني يف الرابع من آذار (مارس) اجلاري على دعوات
االنفصال برفع شعارات الثورة األوىل ،واليت زينها شعار «واحد
واحد واحد ...الشعب السوري واحد» ،و «ال للتقسيم» و»ال
للفيديرالية» و»ال للطائفية».

عمر كوش

الجئون يف خيمة على الحدود اليونانية  -املقدونية (رويرتز)
عشية قمة حامسة بني االحتاد األوروبي وتركيا بشأن أزمة
مساع أخرية
املهاجرين ،بذل قادة أوروبيون أمس االول،
ٍ
للتوصل إىل توافق حول مشروع اتفاق مثري للجدل حول تلك
املسألة .واستقبل رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر،
الرئيس القربصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس ،الذي هدد
بعرقة مشروع االتفاق ،إال أن نائب رئيس املفوضية األوروبية
فرانس تيمرمانس تعهد يف مؤمتر صحايف عدم تنفيذ أي «إبعاد
مجاعي» لطاليب جلوء اىل تركيا مبوجب االتفاق .وأضاف« :حنن ال
نتخلى عن الالجئني ألنهم سيحصلون على محاية دولية مناسبة،
سواء يف االحتاد األوروبي أو يف تركيا .اإلعادة ستتم فقط
مبوجب القانون الدولي وقوانني االحتاد األوروبي .سيتم تقييم
كل حالة على حدة يف ضوء شرعة احلقوق األساسية والتوجيهات
األوروبية».
يف املقابل ،صرح الوزير الرتكي لشؤون االحتاد األوروبي
فولكان بوزقر أمس االول ،بأنه جيب على االحتاد أال يسمح
لقربص بإفساد اتفاق اهلجرة املرتقب مع أنقرة ،بعد أن أعلنت
نيقوسيا
معارضة تسريع حمادثات انضمام تركيا إىل االحتاد كجزء من
االتفاق.
وقال الوزير« :عندما نتخذ خطوة حنو التوصل حلل وعندما نتوصل
التفاق يشمل جمموعة من النقاط ،ال ينبغي السماح بتدمري البنيان
بسبب نزوة واحدة من الدول يف االحتاد األوروبي».
وكان رئيس اجمللس األوروبي دونالد تاسك ،أقر بعد لقاء يف
أنقرة مع رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو ،بأن الطريق
حنو التوصل إىل اتفاق ال تزال تصطدم بعراقيل عدة قبل قمة
االحتاد اليوم وغدًا .وأثار مشروع االتفاق جد ً
ال على الصعيد
القانوني ،إذ نص على طرد املهاجرين الذين يتوجهون بشكل
غري شرعي إىل اليونان انطالقًا من تركيا ،فيما يستقبل االحتاد
األوروبي الجئًا سوريًا مقابل كل مهاجر سوري غري شرعي يتم
ترحيله إىل تركيا .
إال أن األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية وبعض الدول
األعضاء يف االحتاد ،تعترب أن هذه اآللية هي مبثابة طرد مجاعي
حيظره القانون األوروبي .وأقر تاسك بأن هذا اجلانب «يطرح
معضلة».
ويقول معارضو املشروع إنه يعطي الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان سلطات واسعة يف وقت يتعرض لالنتقاد بسبب نزعته
التسلطية.
من جهتها ،دافعت املستشارة األملانية أنغيال مركل عن موقفها
بشأن أزمة اهلجرة أمام النواب يف برلني ،رغم اهلزمية الكبرية
اليت ُمين بها حزبها يف االنتخابات احمللية األحد املاضي ،على
خلفية سياستها الستقبال املهاجرين.
وشددت مركل على أن مسألة انضمام تركيا إىل االحتاد
األوروبي «ليست مطروحة» بعد ،رغم احملادثات اجلارية حللحلة
املفاوضات العالقة حول هذا امللف يف إطار االتفاق حول أزمة
اهلجرة .إىل ذلك ،أعلنت البحرية األملانية أمس ،إنقاذ 615
مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا كانوا حياولون عبور البحر املتوسط
أول من أمس .كما أنقذ خفر السواحل اإليطالي  227شخصًا من
البحر املتوسط.
يف موازاة ذلك ،أعلنت النمسا أنها ستقدم معدات ملساعدة
مقدونيا على إبقاء حدودها مغلقة أمام املهاجرين يف أوروبا.
ودعا املفوض األعلى لشؤون الالجئني يف األمم املتحدة فيليبو
غراندي اجملتمع الدولي إىل استقبال  400ألف الجئ سوري
إضايف.
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غموض ال سابق له يكتنف املوازنة واالقتطاعات الضريبية
يوم

املوازنة

يبقى
متحركا.
احلكومة
أن
يبدو
فكلما
الفيدرالية قد رست على
موعد ،تطل برأسها التصرحيات
الغامضة لتدحرج كرة التكهنات
مرة أخرى.
وباملثل ،فإن تاريخ إصدار
احلكومية
الضرائب
حزمة
وخفض الضرائب املوعودة
أيضا يف اهلواء.
ويطالب حزب العمال احلكومة
بالشفافية مع الشعب األسرتالي
حول توقيت املوازنة.
وقالت زعيمة حزب العمال
يف جملس الشيوخ بيين
وونغ لراديو اي بي سي يوم
االربعاء «انها طريقة فوضوية
جدا وغري فعالة إلدارة احلكومة
من
جمموعة
أهم
وادارة
القرارات االقتصادية املتعلقة
باحلكومة».
فبعد يوم على اعطاء وزير
موريسون
سكوت
اخلزانة
أوضح إشارة حتى اآلن على أن
املوازنة ستصدر يوم  10أيار/
مايو ،كان وزير آخر يقول ان
هذا ليس واضحا جدا.
وقال مدير أعمال احلكومة يف
جملس الشيوخ ميتش فيفيلد
 Fifieldلراديو اي بي سي يوم
االربعاء ان  10ايار /مايو هو
«إطار زمين أعمل من أجله».
وتشري تقارير اىل ان احلكومة
تدرس عقد جملس النواب
جمددا قبل موعد انعقاده بأسبوع
مما ميهد الطريق حلل مزدوج
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وفد إعالمي وفين يهنئ القنصل بربكة من القديس شربل

وحشا

(جملسي النواب والشيوخ) يوم
 2متوز /يوليو.
كما يتناقض السيناتور فيفيلد
 Fifieldمع رئيس الوزراء
مالكومل تورنبول حول االفراج
عن حزمة الضرائب ،قائال ان
ذلك سيكون قبل املوازنة.
وقال السيد تورنبول للربملان
يوم الثالثاء «كل سياسة
كلها،
الضريبية،
احلكومة
ستكون مفصلة بالكامل يف
املوازنة».
وما يدعو لالرتباك هو ما إذا
كانت احلزمة سوف تشمل
الدخل
ضريبة
ختفيضات
الشخصي للتصدي آلفة زحف
االقواس الضريبية ،الذي يهدد
بانزالق ذوي الدخل املتوسط
إىل ثاني أعلى شرحية ضريبية
من خالل تضخم األجور.
وبينما ترك السيد موريسون
التخفيضات
بأن
انطباعا
الضريبية ال تزال على جدول
األعمال يف خطاب ألقاه يوم

الثالثاء ،عاد وقال يف وقت
الحق أنها ميكن أن تتحقق فقط
يف إطار «موازنة بعد موازنة».
وقال زعيم املعارضة بيل
رئيس
على
ان
شورتن
الوزراء اختاذ بعض القرارات
الضرائبية.
وصرح للصحفيني يف كانبريا
قائال «يف األشهر الستة
ِ
التعس
األخرية ،وزير اخلزانة
واحملاصر وعد ووعد بعصر
جديد من التخفيضات الضريبية
 ...ولكن جند أن احلكومة
تهربت من ذلك».
وتساءل «كيف ميكن ألي شخص
ان يثق به يف أي شيء؟»
االحرار
سيناتور
وقال
الدميقراطي ديفيد Leyonhjelm
ان احلكومة تعرف ان هناك حاجة
إىل ختفيضات يف ضريبة الدخل
ولكنها تفتقر إىل الشجاعة.
وقال «من الغريب ان السرد
االقتصادي الذي ُو ِعدنا به
مفقود يف الفعل».

قام مساء األربعاء وفد إعالمي
وفين من ابناء اجلالية بزيارة منزل
القنصلية اللبنانية يف سدني
اوسرتاليا  ،حيث استقبلهم
سعادة القنصل اللبناني العام
يف سدني احملامي جورج بيطار
غامن وعقيلته احملامية الدكتورة
بهية ابو محد بالضيافة واحلفاوة
اللبنانية.
وتشكل هذا الوفد من االعالميني
احلجة
وبادرو
حافظ
اهلام

والصحافيني اكرم املغوش وفادي
درباس وجنمي اجلالية املطرب
جان خليل واملطربة فيكي مارون
والسيد اليان بولس ،وحبثوا مع
سعادة القنصل شوؤنا إعالمية
وفنية ختص اجلالية والوطن.
وقدم االعالمي بادرو احلجة
بأسم الوفد لوحة فنية من خشب
الزيتون صممها الرسام بادرو
وحفر عليها وجه قديس لبنان
والعامل شربل خملوف وارزة

لبنان تتوسطها صورة للقنصل
ّ
وعقيلته،
وتزينت هذه األمسية
الوطنية مبواويل من العتابا
امليجانا قدمها صاحب الصوت
الصايف جان خليل والفريوزية
املطربة فيكي مارون.
ومتنى اجلميع السعادة الزوجية
شفيعهما
بربكة
للعروسني
القديس شربل ،وقريبا ستحتفل
اجلالية اللبنانية والعربية بزواجهما
الكنسي ...ألف مربوك

المــرياج

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

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

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
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زعيم املعارضة بيل شورتن يطلق
محلة مقعد بانكس الفيدرالي

بيل شورتن بني املرشح كريس كامبيان ونائب رئيس كانرتبري
خضر صالح
اطلق زعيم املعارضة االسرتالية
بيل شورتن محلة املرشح
العمالي كريس كامبني ملقعد
بانكس االنتخابي الذي يشغله
حاليا النائب الفيدرالي دايفيد
كوملن  ،وكان يشغله لعدة
سنوات سابقه النائب السابق
داريل ملحم  ،وقد اقيم هلذه
الغاية مهرجان انتخابي حاشد يف
حديقة بيكهرست يف ريفروود

حضرته نائبة زعيمة املعارضة
تانيا بليرببسيك ،وعدد كبري
من ناشطي ومناصري حزب
العمال.
والقيت كلمات شددت على
اهداف حزب العمال للفوز
باالنتخابات املقبلة اليت من
اجراؤها يف بداية
املرجح
املنتصف الثاني من العام
احلالي .

Australian News

كل إمرأة ..كل سنتني

إحجزي موعد اليوم حلماية
نفسك من سرطان عنق الرحم

جيري جملس مكافحة السرطان
محلة جديدة لتشجيع كافة النساء
العربيات الالتي مل يقمن من قبل
بإجراء فحص مسحة عنق الرحم أو
الالتي أتى موعد فحصهن حلجز
موعد اليوم حلماية أنفسهن ضد
سرطان عنق الرحم.
ُ
حنث كافة النساء من عمر 18
إننا
إىل  70سنة الالتي مل تكن هلن
جتارب جنسية على االطالق أن يقمن
بإجراء فحص مسحة عنق الرحم كل
سنتني .فحص مسحة عنق الرحم
هو عبارة عن اختبار بسيط لفحص
أية تغريات يف خاليا عنق الرحم قد
تؤدي إىل اإلصابة بسرطان عنق
الرحم إذا مل تتم معاجلتها.
سرية الفحص
يتم احلفاظ على
ّ
ونتائجه ،وميكنك طلب طبيبة عائلة
إمرأة أو ممرضة إلجراء الفحص إذا
ِ
كنت تفضلني ذلك.
قالت هريانثي برييرا ،مديرة
«نوصي
:PapScreen Victoria
بإجراء فحوصات مسحة عنق الرحم
بانتظام حتى ولو أنت حاليًا غري
متزوجة أو أرملة ،أو لديك شريك
واحد فقط .إن فحوصات مسحة
عنق الرحم هامة حتى بعد سن
اليأس».
«يف أسرتاليا ،من حسن احلظ أن
فحص مسحة عنق الرحم متوفر
للنساء ،ولذلك لديهن الفرصة
حلماية أنفسهن من سرطان عنق
الرحم .ففي الدول اليت ال يتوفر
فيها فحص مسحة عنق الرحم،
ويتوفـني
يصنب
الكثري من النساء َ
َ

بسبب سرطان عنق الرحم».
ً
قائلة:
وأضافت السيدة برييرا
«إننا نعلم أن هناك الكثري من
ٍ
قادمات
النساء أتني إىل أسرتاليا
دول أخرى ومل يسمعن أبدًا عن
من
ٍ
فحص مسحة عنق الرحم .لذلك،
فإننا نرغب يف توعية كافة النسوة
بأهمية فحوصات مسحة عنق الرحم،
ونشجعهن على االستفادة من هذا
ِ
املنقذ للحياة».
الربنامج
إسم احلملة «كل إمرأة ،كل
سنتني» يؤكد على أهمية االنتظام
يف فحوصات مسحة عنق الرحم.
معظم النساء الالتي مت تشخيص
إصابتهن بسرطان عنق الرحم إما
مل يقمن أبدًا بإجراء فحص مسحة
يكن جيرين
عنق الرحم ،أو مل
َّ
الفحص بانتظام.
بإمكان أي طبيب أو ممرضة متدربة
إجراء فحص مسحة عنق الرحم ِ
لك
خالل دقائق قليلة .حلجز موعد
إلجراء فحص مسحة عنق الرحم،
ُيرجى االتصال بطبيب العائلة أو
ممرضتك ،أو طلب ذلك من عامل
صحة اجملتمع.
استفسري من طبيبك أو ممرضة
صحة اجملتمع أو اتصلي على
التحدث مع
الرقم 50 14 13واطليب
ّ
إحدى ممرضات جملس السرطان.
بإمكان جملس مكافحة السرطان أن
يساعدك أيضًا يف إجياد طبيب أو
ممرضة تتحدث اللغة العربية يف
عيادة قريبة منك.
www.papscreen.org.au

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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حساب خاص بـ  5مليارات دوالر لتمويل النقص
يف خطة ضمان االعاقة الوطنية NDIS

وزير الخدمات االجتماعية كريستشن بورتر

يسعى االئتالف النشاء حساب
خاص لتمويل نقص خبمسة
مليارات دوالر يف نظام ضمان
العجز الوطين.
وسيصب االئتالف يف وفورات
املوازنة ما يصل إىل  6.3مليار
دوالر يف اإلنفاق على العجز
القائم الذي سيتم توجيهه
إىل نظام ضمان العجز الوطين
 NDISحبدود .20/2019
ومبوجب مشروع قانون قدم
إىل الربملان يوم االربعاء فان
سيخصص لنظام ضمان
املال
ُ
العجز الوطين لكنه سيكون
ضمن صندوق إيرادات موحدة
للحكومة.
واتهم وزير اخلدمات االجتماعية
كريستشن بورتر حكومة حزب
العمال السابقة بعدم ختصيص
ما يكفي من املال لتمويل هذا
املخطط.
وقال السيد بورتر للربملان
ان احلساب اخلاص من شأنه
أن يوفر وسيلة مستدامة لسد

فجوة التمويل دون اقرتاض.
وسيخصص االئتالف يف العام
املالي احلالي  162مليون دوالر
لفتح احلساب ،مع توقع املزيد
من االيداعات مع موازنة .2016
كما قدم السيد بورتر مشروع
قانون لتوسيع جملس هيئة
انتقالية للمخطط ،املعروف
باسم نظام ضمان العجز الوطين
 ،NDIAمن مثانية أعضاء إىل 11
عضوا.
وسيكون نظام ضمان العجز
الوطين هو املسؤول عن
االنتقال من اخلطة التجريبية -
اليت يشارك فيها حنو 20000
شخص  -إىل عدد كامل من
 460،000شخص.
وتقول احلكومة انه ستكون
هناك حاجة ملزيد من أعضاء
جملس اإلدارة حيث يوسع نظام
ضمان العجز الوطين عملياته
ويزيد عدد املوظفني ،ويريد
أن يعني «جمموعة أوسع» من
املهارات واخلربات.

Master License No: 409566317

سدني
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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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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

على أبواب العام السادس :موسكو «الرابح األكرب»؟
صهيب عنجريني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثالثاء مغادرة أول
جمموعة من طائراتها ،من القاعدة اجلوية الروسية
يستمر النشاط
يف سوريا .يأتي ذلك فيما
ّ
الروسي على خمتلف الصعد ،بدءًا بالسياسي
انتهاء بالعسكري .وبصرف النظر عن
وليس
ً
املآالت حُ
ألي عملية كانت ،من املتفق
املتملة
ّ
التحول إىل أصحاب
أن الروس أفلحوا يف
عليه ّ
ّ
ٍ
برمته.
كلمة ُعليا يف امللف ّ
مل يدخل الروس امليدان السوري من أوسع أبوابه
ليخرجوا منه كما دخلوه .التسليم ببديهية هذه
ضروري للخوض يف مستجدات املشهد
الفكرة
ّ
وطرق أبوابه ُ
املشرعة على كثري من املفاجآت،
كما يبدو.
يتيح االنتقال من
وريثما ينجلي الغموض مبا
ُ
سيقال
مرحلة التكهنات إىل مرحلة املعلومات،
ُ
الكثري يف أسباب اخلطوة الروسية وأبعادها.
ّ
التخلي عن
أن موسكو ليست يف وارد
الثابت ّ
املكاسب اليت ّ
حققتها حتى اآلن ،وهي مكاسب
ابتدأت يف مرحلة سبقت الدخول العسكري
ُ
املباشر ،وتتجاوز اجلغرافيا السورية بطبيعة
ً
طبيعيا أن ُيسارع الكرملن إىل
احلال .وكان
ّ
نفي أي عالقة للقرار بـ»الضغط على الرئيس
السوري بشار األسد» ،وتأكيد ّ
أنه «جاء اعتمادًا
على نتائج عمل القوات الروسية» وفقًا للناطق
الصحايف دميرتي بيسكوف .وبغض النظر عن
مدى عالقة القرار الروسي بالضغط على دمشق،
ّ
متوقعًا يف ظل مصلحة الطرفني
فقد كان النفي
ً
يف احلفاظ على أي خالف بعيدا عن التداول.
على املنوال ذاته نسجت املستشارة السياسية
واإلعالمية يف الرئاسة السورية بثينة شعبان اليت
قالت إن «القرار أتى بعد فهم مشرتك روسي
سوري لطبيعة املرحلة القادمة وضرورة دعم احلل
السياسي» .ويف تصرحيات أدلت بها إىل قناة
«روسيا اليوم» ،حرصت على تأكيد «ترحيب
دمشق بالتنسيق الروسي األمريكي يف ما خيص
االستقرار يف سوريا واملنطقة» .امليدان ما زال
أمر
حتمية يف حسابات موسكو ،وهو
أولوية
ّ
ٌ

ّ
أكدته وزارة الدفاع الروسية سعت روسيا إىل
عرب إعالنها أن «سالح اجلو تجميع أكرب قدر
مواقع
ضرب
سيواصل
مُمكن من األوراق

اإلرهابيني يف سوريا» .يف السياق ذاته ،كان
مساعد وزير الدفاع الروسي ،اجلنرال نيكوالي
بانكوف ،قد ّ
أن «من املبكر جدًا
أكد من محيميم ّ
احلديث عن انتصار على اإلرهابيني .لدى الطريان
الروسي مهمة تقوم على مواصلة الغارات ضد
أهداف إرهابية» وفقًا ملا نقلته وسائل إعالم
روسية .وبعيدًا عن الضجيج الذي ّ
خلفه القرار
ّ
ّ
مسلحة بعينها،
الروسي يف أوساط جمموعات
ّ
ّ
ّ
«بشرت»
النصرة» اليت
وعلى رأسها «جبهة
الرهان على عودة
بـ»هجوم كاسح» وشيك ،يبدو ّ
عقارب امليدان السوري إىل ما قبل أيلول ضربًا
التقدم الذي ّ
ُ
حققه
يرتبط ذلك حبجم
من املبالغة .ال
ّ
اجليش السوري وحلفاؤه خالل الشهور املنصرمة
فحسب ،بل يستند أيضًا إىل مجلة معطيات
ّ
وفرها النشاط الروسي خالل تلك الشهور وعلى
ً
ً
ً
وأمنيا.
سياسيا،
عسكريا،
متعددة:
مستويات
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ربط امليدان بالسياسة كان أحد أبرز النتائج اليت
ّ
أمر كان
حققتها موسكو يف امللف السوري ،وهو ٌ
ً
عدة ،على رأسها
مفتقدا بصورة
فعلية ألسباب ّ
ّ
ُ
واملعارضة)
احملليني (دمشق،
طريف الصراع
ّ
أن َ
استمرا يف التعويل على «انتصارات ساحقة» من
ّ
أهمية ُتذكر.
دون أن يوليا املسار السياسي
ّ
ّ
اإلقليميون
تبناه أيضًا الالعبون
«نهج»
وهو
ٌ
ّ
على طريف االصطفاف .الواليات املتحدة بدورها
َ
أنصاف ُخطى يف خمتلف االجتاهات ،وهو
سارت
َ
رجح ّ
أنه جاء
أمر ال ينبع بالضرورة من
عجز ،بل ُي ّ
ٍ
حد
استثمار
أن «الفوضى
ناجح يف ّ
على قاعدة ّ
ٌ
ٌ
أن موسكو أرادت أن حتمل
ذاتها» .وال يعين هذا ّ
السالم على أجنحة القاذفات بطبيعة احلال ،بل
ّ
قدر مُمكن من األوراق
إنها سعت إىل جتميع أكرب
ٍ
اجلميع يف
يف الساحة السورية قبل أن يدخل
ُ
ٍ
بد منه».
صبح فيها إنهاء احلرب «خريًا ال ّ
مرحلة ُي ُ
اخلروج بعالقة موسكو
وكان من نتائج هذا السعي
ُ

مع األطراف األخرى يف املشهد السوري (من خارج
مؤسسات الدولة السورية) من مرحلة التعامل مع
تقليدية ،إىل طور
شخصيات بعينها ،ومع تيارات
ّ
ّ
ّ
ولعل
التشبيك مع كيانات فاعلة على األرض.
العالقة مع «قوات سوريا الدميقراطية» ليست
سوى «أوضح النماذج» حتى اآلن.
مهد إلعادة رسم
فالتدخل العسكري املباشر ّ
ٍ
بصورة أتاحت الحقًا فرض «اتفاق وقف
امليدان
األعمال القتالية» بالشراكة مع األمريكيني،
شكل من أشكال التواصل
وهذا قاد بدوره إىل
ٍ
ّ
املسلحة الناشطة على
بني الروس واجملموعات
ٌ
ٍ
فرتة
تواصل كان ُمفتقدًا حتى
األرض ،وهو
قريبة .ويبدو الفتًا يف هذا السياق حجم النشاط
سجله الروس منذ سريان «اهلدنة»،
الذي
ّ
وطبيعتهُ .
ُ
روسيني
بأن مندوبني
معلومات
وتفيد
ٌ
ّ
ّ
ٍ
بكثافة خالل األسبوعني األخريين على
قد جالوا
عدد من املدن حبثًا عن مزيد من الصالت مع
حمليني» بعيدين عن مساقط الضوء،
عارضني
«م ِ
ُ
ّ
معينة ،على رأسها
ّ
وممن تتوافر فيهم مواصفات ّ
ومحل املندوبون
«الوجاهة» و»القبول املجُ تمعي»ّ .
َ
ّ
ِ
لنقلها إىل
رسائل وعروضًا
كل من اجتمعوا به
ّ
مسلح ميكن للمعارضني مترير
فصيل
أي
ٍ
«عناصر ّ
الرسائل إليه».
أن «الروس مل يأتوا
وحرصت الرسائل على تأكيد ّ
َ
التارخيية»،
للدفاع عن أحد ،بل عن مصاحلهم
ّ
ّ
«كل من يقبل التعاون لوقف إطالق النار،
وأن
ّ
والبحث مستقب ًال يف تسويات تضمن إرساء
السالم والتفرغ ملواجهة اجملموعات التكفريية
روسي مع ضمانات
اإلرهابية ،سيحظى بغطاء
ّ
تطرقت إىل كثري
املذكورة
كافية» .االجتماعات
ّ
ّ
ُ
ستقبلية» اليت اشتملت عليها
«امل
امللفات
من
ّ
أساسًا التوافقات الدولية يف فيينا ،وعلى رأسها
سياسية
وعملية
«الوصول إىل دستور جديد،
ّ
ّ
حرة ونزيهة».
انتخابات
حقيقية ُتفضي إىل
ّ
ّ
قدمت للراغبني يف «ركوب القطار» وعودًا
كذلك ّ
ٍ
ثقة ،على رأسها العمل على
بإجراءات كسب
ُ
واحلفاظ على «خط اتصال ساخن
إطالق ُمعتقلني،
مع قاعدة محيميم للبحث يف أي طلب» .كيف
سيتعامل الروس مع رافضي العروض والرسائل؟
َ
أحد املعارضني
نرياننا»،
جربوا
جواب مسعه ُ
ٌ
«لقد ّ
الذين اجتمعوا مبندوب روسي قبل أسبوع.
ّ
أن
الشق
الرتهييب من الرسالة اشتمل على ّ
ّ
تتوج
«اهلدنة ال ميكن أن تستمر إىل األبد ما مل ّ
باتفاق شامل ،وكل من يعرقل هذا االتفاق سيجد
جمددًا يف مرمى النار» ،وفقًا للمصدر
نفسه
ّ
اإلرهابية»
ستكون قائمة «التنظيمات
ذاته .هل
ُ
ّ
الروسية
نضجت حينها على وقع التقييمات
قد
َ
ّ
األمريكية ُ
املشرتكة للهدنة وامللتزمني بها؟ يبدو
ُ
رجحًا حتى اآلن.
هذا
االحتمال ُم ّ

«جنيف» ...تفاؤل حذر

الروسية اليت غادرت قواعدها
أصداء الطائرات
ّ
انعكست يف جنيف وعدد من
يف سوريا،
َ
العاملية «تفاؤ ً
ال» مشوبًا باحلذر .وزير
العواصم
ّ
اخلارجية األمريكي جون كريي سارع إىل اإلعالن
عن زيارة ُيزمع القيام بها إىل موسكو األسبوع
املقبل «ملناقشة األزمة السورية مع الرئيس
الروسي فالدميري بوتني».
كريي الذي ّ
أكد «ضرورة االستفادة من اللحظة
الراهنة بد ً
ال من صرفها» ،رأى أن سحب القوات
الروسية «ساهم يف التوصل إىل مرحلة مهمة جداً
يف عملية تسوية األزمة» .بدورهّ ،
أكد املبعوث
أن «قرار
األممي إىل سوريا ستيفان دي ميستورا ّ
الرئيس الروسي فالدميري بوتني سيساعد العملية
السلمية ويساهم يف االنتقال السياسي» .فرنسا
ّ
(وكل على ِحدة) باخلطوة
رحبتا أيضًا
وبريطانيا ّ
َ
آملتني أن تسهم يف دفع العملية
الروسية،
ّ
السياسية ،فيما ّ
أكد املتحدث باسم «اهليئة العليا
ّ
أن «املعارضة جتد
للمفاوضات» سامل املسلط ّ
يف االنسحاب اجلزئي الروسي من البالد خطوة
جيدة ترتبط مبدى تطبيقها ميدانيًا» .كذلك ،أبدى
رئيس جلنة التحقيق الدولية اخلاصة يف سوريا
باولو بينريو تفاؤله «للمرة األوىل ،هناك أمل
بالتوصل إىل نهاية النزاع» ،قال بينريو من
جنيف.

سرائيل تتواضع وتقلق :من سيمأل الفراغ الروسي؟
علي حيدر
القدر املتيقن يف إسرائيل أنها فوجئت وآخرين
بالقرار الروسي .لكن ما يقلقها أنها ال تدرك
حتى اآلن مفاعيل هذا القرار وأثره على املعادلة
يف الساحة السورية ،ويف مقابل إسرائيل .على
هذه اخللفية ،تأتي دعوة ايزنكوت للتواضع
واحلذر يف تقدير املآالت .وعلى االساس نفسه،
تتعدد تقديرات املعلقني الذين جيمعون على
القلق من سيناريو أن يؤدي االنسحاب الروسي
اىل فراغ متلؤه إيران وحلفاؤها يف املنطقة.
مل يعد مفاجئًا أن إسرائيل فوجئت رمسيًا بالقرار
أقر رئيس أركان اجليش غادي
الروسي .فقد ّ
ايزنكوت ،بشكل رمسي ،أمام جلنة اخلارجية
واالمن التابعة للكنيست ،بأن تل أبيب «فوجئت»
بقرار موسكو سحب قواتها من سوريا .ما كانت
قدرته عن
سربته أو ّ
وسائل االعالم االسرائيلية ّ
مفاجأة إسرائيل باخلطوة الروسية ،أكده ايزنكوت
بالتأكيد على أننا «مل نكن على علم مسبق بذلك،
كما مل يكن اآلخرون يعلمون بذلك» من دون
االشارة اىل هويتهم.
مع ذلك ،لفت رئيس أركان اجليش االسرائيلي
اىل أن االستخبارات العسكرية« ،أمان» ،سبق
أن التقطت مؤشرات دالة قبل عدة أشهر على
توجه روسي لتدخل نشط يف القتال يف سوريا،
موضحًا أننا «عرفنا واستعددنا مبا يتالءم».
هذا ودعا ايزنكوت اىل انتظار تبلور املفاعيل
املرتقبة هلذا القرار ،مشددًا على أنه «يف هذه
املرحلة املطلوب التواضع واحلذر يف حماولة فهم
إىل أين تتطور الساحة السورية مع خروج القوات
الروسية من املنطقة» ،االمر الذي يشي بأن
االحتماالت ،بنظر اجليش واالستخبارات ،مفتوحة
على سيناريوات متعددة ومتفاوتة املفاعيل على
االمن القومي االسرائيلي.
يف املقابل ،تناول
ايزنكوت تقدير ايزنكوت :روسيا لن
اجليش ملفاعيل تنفصل عن الدولة
الروسي
التدخل
السورية
املرحلة
خالل
عزز
املاضية بالقول إن «التدخل الروسي
َّ
(الرئيس بشار) االسد ،وبالتالي ميكن له أن
يصل اىل احملادثات يف جنيف من موقع قوة».
ولفت اىل أن «تقديرنا بأن االنسحاب الروسي
يتوقع أن ينفذ بشكل متدرج ،وعلى ما يبدو،
سيحتفظ الروس بقاعدتني حتى بعد تقليص
القوات املنتشرة يف امليدان» .ولفت ايزنكوت
أيضًا اىل أن روسيا خترج اجلزء االهم من قواتها
من سوريا ،لكنها لن تنفصل عن الدولة على
حنو مطلق.
هذا وجتدر االشارة اىل أن االفادة اليت أدىل بها
ايزنكوت يفرتض أن خيضع ما يتم تسريبه منها
عرب وسائل االعالم لرقابة مدروسة ،انسجامًا مع
قرار سابق حيكم املداوالت اليت جتري على طاولة
جلنة اخلارجية واالمن.
وخصوصية هذه اللجنة أنها عادة ما ميثل أمامها
كبار القادة السياسيني والعسكريني واالمنيني
يف إسرائيل .وعلى هذه اخللفية ،ميكن القول
إنه مل يتم إيراد الكثري من املعطيات على ما
يفرتض من أسئلة عادة ما تكون مطروحة خالل
مداوالت اللجنة.
اىل ذلك ،تناول ايزنكوت جمموعة اخرى من
القضايا املتنوعة املتصلة بالساحة االسرائيلية،
ومن أهمها أن االتصاالت السرية مع السلطة
الفلسطينية ،اليت كشفتها صحيفة «هآرتس»،
مل تكن عملية سياسية ،بل خطوة عمالنية ــ أمنية،
مؤكدًا أن االمر مل يكن مبادرة سياسية ،بل خطوة
لتحسني الواقع الذي نعيش فيه.
يف سياق متصل ،بدا أن قرار الرئيس بوتني
ّ
أثر على زيارة الرئيس االسرائيلي رؤوبني
ريفلني الذي وصل اىل موسكو ،إذ تواصل
قبل توجهه اىل العاصمة الروسية مع نتنياهو
وقيادات االجهزة االمنية ،وحصل منهم على
ّ
واطلع منهم على أبعاد
تقارير وتقديرات،
االعالن الروسي والرسائل اليت ينبغي نقلها اىل

بوتني.
وبعد وصوله اىل موسكو ،أكد ريفلني ضرورة
التنسيق مع روسيا يف الوضع الذي يتشكل يف
املنطقة.
ولفت اىل أن «اجلميع يدركون اخلطر الذي
تشكله داعش على العامل كله» ،لكنه حرص على
التأكيد على الرؤية االسرائيلية بأن إيران وحزب
اهلل يشكالن «بالنسبة لنا خطرًا بدرجة ال تقل».
وأوضح أن «املسائل اليت سيتم حبثها تتصل
بااللتزامات الروسية بوجود وسالمة وأمن
إسرائيل وأمور سبق أن التزمت بها روسيا منذ
عام  ،2012عندما كان بوتني يزور إسرائيل».
يف االطار نفسه ،نقل موقع صحيفة «معاريف»
عن مصادر سياسية رفيعة قوهلا إننا «حلد اآلن
مل نفهم على االطالق ما هي خلفيات املسار
االخري لبوتني بإخراج قواته من سوريا» ،ولفتوا
اىل أن من أهداف اللقاء بني ريفلني وبوتني هو
فهم ما الذي خيطط له الرئيس الروسي ،واىل
أين يريد التقدم يف سوريا.
وأضافت املصادر أيضًا أن «اهلدف االساسي
يف احملادثات مع بوتني سيكون حول اليوم الذي
يلي احلرب يف سوريا وحول املفاوضات الدولية
اليت جتري يف جنيف إزاء االتفاق إلنهاء املعارك،
وإجياد حل سياسي يف سوريا» .ويف السياق
نفسه ،أوضحت املصادر االسرائيلية الرفيعة أن
«اسرائيل تفهم بشكل جيد املصاحل الروسية يف
املنطقة ،ولكن أيضًا الروس يفهمون املصاحل
االسرائيلية ،وهذه ليست لعبة نتيجتها صفر.
بل لدى الروس مصاحل مشابهة ملصاحلنا ،إذ
إنهم ال يريدون رؤية إيران قوية تنشر االرهاب
على احلدود اجلنوبية لروسيا!».
وأضافت املصادر أن «الروس يدركون معنى
أن يبقى حزب اهلل يف سوريا ويثبت مواقعه
هناك».
كذلك تناولت القناة العاشرة احلدث الروسي
بالتأكيد على أن ما يهم إسرائيل أمران ،من جهة
أن يؤدي القرار الروسي اىل تعزيز قوة ايران
وحزب اهلل يف الساحة السورية ،وتسليح حزب
اهلل بأسلحة متطورة .وعلى هذه اخللفية يوجد
سلبيات واجيابيات لالنسحاب الروسي.
السلبيات بالنسبة إلسرائيل أن ال يكون هناك
عنوان يف سوريا ،وبالتالي ميكن حلزب اهلل وغريه
أن يفعل ما يريد على احلدود مع اجلوالن ،وهذا
سيئ إلسرائيل.
الوضع ّ
أما بالنسبة إىل االجيابيات املفرتضة ،فـ»أن
يؤدي تقليص القوات الروسية اىل تعزيز قوات
املعارضة ،وبالتالي قد تتضرر إيران وحزب
اهلل وقدرتهما على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل
ستتقلص».
القناة أن كل هذه االمور ستكون على جدول
اللقاء بني ريفلني وبوتني.
يف املقابل ،رأى معلق شؤون الشرق االوسط يف
القناة الثانية ،ايهود يعري ،أن خطوة الرئيس
الروسي «ليس هلا سوى تفسري واحد ،أنه يقول
لاليرانيني وحزب اهلل إن سالح اجلو الروسي
ليس يف خدمتكم ،ومل آت من أجل ضمان بقاء
االسد رئيسًا لسوريا طوال الوقت ،وبالتأكيد مل
آت لضمان السيطرة االيرانية بواسطة حزب اهلل
على سوريا».
ورأى أن من أفضل النتائج اليت ينبغي تقديرها
من قبل اسرائيل هي أن بوتني «ليس على وشك
إرسال سالح اجلو الروسي هلزمية املسلحني يف
جنوب سوريا والسماح حلزب اهلل وااليرانيني
بالسيطرة على اجلوالن ،واجلنوب بشكل عام».
لكن حملل الشؤون العسكرية يف القناة نفسها،
روني دانيئيل ،رأى أن التوقعات اإلسرائيلية من
اخلطوة الروسية هي توقعات مقلقة جدًا ،أي إن
التطورات اليت ال تريد إسرائيل رؤيتها ،أنه من
اللحظة اليت تغادر فيها روسيا املنطقة سيحصل
فراغ ،ولن يبقى هذا الفراغ على ما هو عليه،
وإذا مألت إيران هذا الفراغ فإن الواقع ،سواء
يف اجلوالن أو باقي املنطقة ،سيكون واقعًا غري
مريح ،ومن غري املعلوم كيف ستتطور األمور.
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مقاالت وتحقيقات

«كهرباء ليكس» :تبادل اتهامات يف وزارة الطاقة واهلدر  145مليون دوالر
إيفا الشويف
«تتحدثون عن هدر املال العام وعن الفساد
وحماربة الفساد وأنتم أحد أهم أبطاله مع بعض
أعضاء الفريق املعاون لكم» ،هكذا خاطب مدير
الوصاية يف وزارة الطاقة واملياه حممد بارود،
رئيسه املباشر املدير العام لالستثمار غسان
بيضون .يتهم بارود املدير العام ،وفق ما
جاء يف املراسالت الداخلية اليت حصلت عليها
«األخبار» ،بهدر أكثر من  145مليون دوالر يف
مشروع «دير عمار  »2بسبب مجلة خمالفات ،منها
إرضاء وزير الطاقة واملياه السابق والتوقيع على
دفاتر شروط املشروع ،كذلك عدم صالحيته
للتوقيع عليها!
يف ظل تعطيل الدولة والسلطة القضائية وأجهزة
الرقابة ،يصبح تداول «الفضائح» كما لو أنها
متر مرورًا عابرًا وال تستدعي أي
«أخبار عادية»ّ ،
رد فعل! ينطبق ذلك على الفضائح املنشورة
ّ
أخريًا يف جماالت إدارة النفايات واالتهامات
املوجهة إىل املفتش العام املالي ،وكذلك ملفات
ّ
االتصاالت وهيئة «أوجريو» وغريها الكثري.
يف هذا السياق ،حصلت «األخبار» على مراسالت
جرت يف الفرتة من  17كانون األول  2015و4
كانون الثاني  ،2016بني مدير الوصاية التابع
العامة لالستثمار يف وزارة الطاقة
للمديرية
ّ
واملياه ،حممود بارود ،ورئيسه املدير العام
لالستثمار ،غسان بيضون .إذ يتهم األول
الثاني ،بصورة صرحية ،بأنه «أحد أهم أبطال»
هدر املال العام والفساد ،وأنه مسؤول عن
هدر مبالغ تفوق  145مليون دوالر ،باإلضافة
إىل الفوائد وغرامات تأخري ،يف مشروع إنشاء
حمطة توليد الطاقة الكهربائية يف الشمال (دير
عمار  ،)2الذي «مل يضع املتعهد فيه حجر باطون
واحدًا» ،واصفًا املشروع بأنه «كمحطة قطار
مسرحية الرحابنة وفريوز ،إمنا بكلفة عالية جدًا
على لبنان واقتصاده الوطين وأمواله العمومية».
هذه االتهامات قابلها بيضون بتوجيه «تنبيه»
إىل بارود ،حمذرًا إياه من مالحقته جبرم االفرتاء،
ومعتربًا «أن أسلوب املخاطبة املعتمد يف كتابك
(بارود) خيالف واجب اخلضوع والطاعة املفروض
من املرؤوس جتاه رئيسه».
يرتكز بارود يف اتهاماته على أن بيضون
ومعاونيه «افتعلوا» إشكالية الضريبة على القيمة
أدت إىل جتميد املشروع ،الذي كان
املضافة اليت ّ
من املفرتض أن يؤمن  700ميغاوات إضافية من
إنتاج الكهرباء ،وانسحاب الشركة امللتزمة «J&P
 »AVAXومطالبتها الدولة مببالغ تصل إىل 145
مليون دوالر ،من دون أن يتسنى هلا القيام
بأي عمل مادي ،وهذا املبلغ يفوق بثالثة أضعاف
تقريبًا قيمة الضريبة على القيمة املضافة املتنازع
عليها.
املعروف أن إشكالية حتديد اجلهة (الدولة أم
الشركة؟) املسؤولة عن تسديد الضريبة على
أدت إىل جتميد املشروع
القيمة املضافة ،واليت ّ
عام  2013قبل بدء العمل به ،نتجت من خالف بني
وزارتي املال والطاقة واملياه ،إذ اعتربت األوىل
أن الضريبة مستحقة على الشركة من ضمن كلفة
العقد املوقع معها بقيمة  495مليون دوالر.
يف حني أن وزارة الطاقة واملياه (تبنت موقف
الشركة) تؤكد أن العرض املقدم من الشركة ال
يشمل كلفة هذه الضريبة .كان من املفرتض أن
قدم رأيني
حيسم ديوان احملاسبة األمر ،إلاّ أنه ّ
متناقضني :فعندما وافق الديوان على الصفقة
أشار ،حسب وزارة الطاقة ،إىل أن «من الطبيعي
عدم احتساب ضريبة القيمة املضافة ريثما
يتقرر مصدر التمويل نهائيًا (باعتبار أن التمويل
ّ
عفى من الضريبة ،يف حني ان الصفقة
اخلارجي ُم ً
متول من اخلزينة العامة وهي غري
تقرر الحقًا أن ّ
ُمعفاة)» ،لكن عندما أحيل امللف للمرة الثانية على
أن «السعر
الديوان عقب اخلالف احلاصل ،أعلن ّ
يتضمن كافة األعباء ،مبا فيها ضريبة القيمة
املضافة» .وسط هذه الفوضىُ ،أوقف املشروع
قسرًا ،إذ رفضت وزارة املال أن تفتح االعتمادات
املخصصة للمشروع قبل حسم اإلشكالية ،فيما
تقدم فواتري من دون أن تقبض،
كانت الشركة ّ
ما دفعها الحقًا إىل توجيه إنذارات إىل الدولة

ومطالبتها بدفع غرامات
بقيمة  145مليون دوالر،
أي حنو  %30من كلفة
املشروع اإلمجالية ،جراء
التأخري احلاصل وتعويضًا
عن اخلسائر اليت منيت
بها بسبب شراء توربينات
للمشروع وإبقائها يف
مرفأ بريوت ،ومن ثم
إرجاعها إىل الشركة
ً
مهددة باللجوء
ّ
املصنعة،
إىل التحكيم الدولي.
ال يقتصر اهلدر يف «دير
عمار  »2على إشكالية
القيمة املضافة ،إمنا
رئيسه
بارود
يتهم
بالتعاقد مع شركةAF
 consultلإلشراف على
تنفيذ األشغال الكهربائية
يف املشروع من دون
أن يكون هناك «عمل»
ّ
رتب
تشرف عليه ،ما
أعباء على الدولة بقيمة 3
ً
ماليني و 500ألف فرنك
سويسري لشركة مل تقم

مراسالت بني مدير الوصاية التابع للمديرية العامّة لالستثمار يف وزارة الطاقة ورئيسه تضمنت تبادال
لالتهامات بالفساد (مروان طحطح)

بأي عمل! يضيف بارود أن بيضون حياول تسوية
تصرح
هذا األمر عرب دفع جلنة االستالم إىل أن
ّ
بأنها تسلمت من الشركة االستشارية اخلدمات
املطلوبة منها ،علمًا بأنها مل تنجز أي عمل ،وذلك
لكي يتمكن بيضون من إجراء عقد مصاحلة.
املفصلة بالفساد ،مل
وسط تقاذف االتهامات
ّ
يتحرك أحد من اجلهات القضائية حلسم اجلدل
احلاصل قانونًا والتحقيق يف االتهامات املسوقة،
على الرغم من إرسال بارود نسخة عن كتابه
إىل هيئة التفتيش املركزي وديوان احملاسبة،
باإلضافة إىل وزير الطاقة واملياه أرتيور نظريان.
يرد فيه على
لكن الالفت يف كتاب بارود الذي ّ
وجه
بيضون ،إشارته إىل كتاب مغفل التوقيع ّ
إىل كل من التفتيش املالي والنيابة العامة
وزج اسم بارود يف
املالية بشأن الكافيترييا،
ّ
املوضوع ،ما يوحي أن أحد الدوافع (رمبا) يرتبط
باتهامات متبادلة بني املديرين.

كتاب مدير الوصاية :مضبطة اتهام

أرسل مدير الوصاية حممد بارود ،يف  17كانون
األول  2015كتابًا إىل املدير العام لالستثمار
غسان بيضون ،جاء فيه حرفيًا:
تتحدثون عن هدر املال العام وعن الفساد
وحماربة الفساد وأنتم أحد أهم أبطاله مع بعض
أعضاء الفريق املعاون لكم ،حيث ميكن وصف
وخمالفاتكم
أعمالكم
باجلناية املرتكبة عن
قصد وعن سابق تصور
وتصميم ،وأدت إىل هدر
ما يزيد عن  145مليون
دوالر حتى تارخيه يف
مشروع واحد «دير عمار

جعلتم مشروع
دير عمار ـ
 2ـ كمحطة
قطار مسرحية
الرحابنة وفريوز

ـ  2ـ» وذلك:
 .1ألنكم قبلتم وعن معرفة مبخالفة صالحياتكم
كمدير عام بقبول عرض وزير الطاقة واملياه
السابق عليكم بتنفيذ مشاريع اإلنشاء والتجهيز
الكهربائية الواردة يف القانون  2011/181ودون
أن تلفتوا النظر للوزير بأن ال صالحية للمديرية
العامة لالستثمار وفق القانون للقيام بأعمال
اإلنشاء والتجهيز ملشاريع كهربائية أو مائية.
إمنا تعود الصالحية للمديرية العامة للموارد
املائية والكهربائية مبوجب املرسوم رقم 5469
تاريخ  1966/9/7وتعديالته ،وال سيما املادة 9
منه ،اليت تنص على« :تتوىل املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية :تصميم املشاريع
املائية والكهربائية وتنفيذها أو اإلشراف على

تنفيذها» .واملادة  33منه ،اليت تنص على:
«تتوىل املديرية العامة لالستثمار ممارسة سلطة
الوصاية اإلدارية على اهليئات اليت تعمل يف
حقل املاء والكهرباء» .وعندما رفض املدير العام
للموارد املائية والكهربائية الدكتور (فادي) قمري
التوقيع والتأشري على دفاتر شروط مل يطلع عليها
ال هو وال جهازه اإلداريُ ،
فأحيلت إليكم بعد أن
مت استدعاؤكم إىل إدارة املناقصات ،فقمت
منفردًا بالتأشري والتوقيع عليها دون اطالع أو
إرضاء
تأشري أي من موظفي الوزارة عليها ،وذلك
ً
لطلبات الوزير الذي عينكم وبغض النظر عن مدى
خمالفاتها للقوانني ،وال سيما عدم صالحيتكم
للقيام بهذه املهمة إن قانونًا أو شخصيًا كونكم
كنتم معينني حديثًا وال خربة أو جتربة لكم ال
باإلدارة وال بإجراء أو متابعة أو إشراف على هكذا
نوع من الصفقات مع أطراف خارجية.
 2ـ قمتم بإبالغ أمر املباشرة بالعمل للمتعهدJ.P
 AVAXبتاريخ  2013/7/19ملعمل دير عمار ـ 2
ـ ،خالفًا ألحكام املادة  134من قانون احملاسبة
العمومية ،وذلك قبل وضع يد اإلدارة على مواقع
العمل ،اليت كانت تشغلها وحدات من اجليش
اللبناني ،ما أدى إىل التأخري األول يف بدء
العمل ملدة مثانية أشهر ونصف كمرحلة أوىل،
حيث مت استالم املواقع من اجليش اللبناني
بتاريخ  2014/4/4وسلمت إىل املقاول بتاريخ
 .2014/4/11وال يعفيكم من املسؤولية تسترّ كم
خلف مسألة إشكالية الضريبة على القيمة املضافة
اليت افتعلتموها بواسطة حممد أمني ،فأين كانت
هذه اإلشكالية عند توقيعكم دفرت الشروط،
وال سيما أنكم استعدمتوه من إدارة املناقصات
وقمتم بإجراء التعديالت عليه باالتفاق بينكم وبني
رئيس إدارة املناقصات جان العلية .وإن رأي
ديوان احملاسبة جاء باالستناد إىل ما قدمتموه
له من معطيات ليصدر قرار ديوان احملاسبة
رقم /652ر.م .تاريخ  2013/4/6باملوافقة على
التلزيم ،معتربًا أن السعر املعروض ال يتضمن
الضريبة على القيمة املضافة ،أمل تكن تعلم
أن القانون  2011/181جعل التمويل لكل خطة
الكهرباء من اخلزينة اللبنانية؟ أمل تكن تعلم أن
جملس الوزراء طلب من وزارة الطاقة واملياه
االلتزام باملبالغ احملددة يف القانون  181عند
إبالغه نتائج املناقصة األوىل اليت جتاوزت
الـ  650مليون دوالر ،وأن املبلغ املتبقي من
اخلطة هو  500مليون دوالر ،فطلب التفاوض
مع العارض لتخفيف عرضه أو إلغاء املناقصة
وإعادتها ،فتمت إعادة املناقصة وجاء العرض
يعادل  493مليون دوالر دون الضريبة على
القيمة املضافة؟ فإذا أضفت الضريبة على القيمة

املضافة على قيمة الصفقة تصبح متجاوزة للمبلغ
املتوفر ،فيتم العمل إما على تأمني املبلغ أو
اقرتاح عدم السري بالصفقة ،ومل تقوموا بأي
من األمرين ،بل استمررمت باملراسالت العقيمة
اليت أدت إىل مطالبة املتعهد للدولة اللبنانية
مببالغ تفوق الـ  145مليون دوالر ( %20دفعة
أوىل و %10دفعة ثانية) ،باإلضافة إىل الفوائد
وغرامات تأخري ،وهو مل يضع حتى تارخيه حجر
باطون واحدًا يف املشروع .وبالتالي جعلتم
مشروع إنشاء حمطة توليد الطاقة الكهربائية دير
عمار ـ 2ـ كمحطة قطار مسرحية الرحابنة وفريوز،
إمنا بكلفة عالية جدًا على لبنان واقتصاده الوطين
وأمواله العمومية.
 3ـ مل يكفكم عقد اإلنشاء مع J.P AVAX s.a
وما رافقه من هدر ،فأضفتم إليه عقدًا مع AF
 consultبرقم /4ع تاريخ  2013/7/17لإلشراف
على تنفيذ أشغال كهربائية ملشروع دير عمار ـ 2
ـ فاقتصر عمله على استالم رسائل من الشركة
املتعاقد معها لإلنشاء ومساعدتكم على حتضري
األجوبة ،وبالتالي مل يكن لديها أي عمل لإلشراف
عليه ،إال أنها ال تعمل بدون أجر ،وقد طالبتكم
مبا يزيد على  3.500.000فرنك سويسري حتى
شهر  ،2015/7وإنكم تسعون إلجراء مصاحلة حتت
تسوية حبية بقيمة  800.000فرنك سويسري.
وحيث ال وجود لتسوية حبية دون إجراء عقد
مصاحلة وفقًا لألصول ،ومبا أنكم استندمت إىل
رأي رئيس دائرة املوظفني واللوازم واحملاسبة
الذي يقول بعدم جواز عقد مصاحلة مع االستشاري
يف الوقت الراهن (وهو قول غري صحيح قانونًا)،
وال سيما أنه يطلب رأي جلنة االستالم على أنها
تسلمت من االستشاري ،وأنه قام بتأدية اخلدمات
اليت تقرتح إجراء التسوية على القيمة املوازية هلا
وفقًا للشروط املنصوص عليها يف العقد .أي
إنكم وحممد أمني تسعون إىل حتميل جلنة االستالم
مسؤولية الدفع مقابل أعمال تعرفون سلفًا أنها
مل تنجز ،ألنكم مل تنجزوا أص ًال املطلوب منكم
لناحية بدء أعمال التنفيذ ملتعهد اإلنشاء ملعمل
دير عمار ـ  2ـ وبالتالي مطالبة الشركة املشرفة
للقيام بأعماهلا وفقًا للعقد.
هذا غيض من فيض
إطار
يف
خمالفاتكم
العرقلة املقصودة مع
مساعدكم األمين حممد
أمني ،بهدف عدم إنشاء
كهربائي
معمل
أي
وعرقلة اإلشراف عليه،
ما سينعكس سلبًا على
ويكلف
العام
املال

مساع إلجراء
ٍ
مصالحة مع
االستشاري بقيمة
800.000
فرنك سويسري

الدولة اللبنانية مبالغ مالية طائلة لتصحيح الوضع
مستقب ًال .عدا عن تسببكم يف انهيار كبري لوضع
الكهرباء املأسوي أص ًال.
حضرة املدير العام ،إن ما ذكرناه هو القليل
القليل مما ترتكبونه من خمالفات وأخطاء معظمها
مقصودة وللبحث صلة.
* نسخة تبلغ جلانب :معالي الوزير ،التفتيش
املركزي ،النيابة العامة لدى ديوان احملاسبة

بيضون يوجه تنبيهاً إىل بارود

بعد أربعة أيام ،أي يف  21كانون األول ،2015
رد بيضون على بارود عرب توجيه كتاب تنبيه
ّ
إليه ،هذا نصه احلريف:
إنه ملن املؤسف أن يرتكب مدير الوصاية هذا
املستوى من اخلطأ ،وهو اجملاز يف احلقوق
والقادم من ديوان احملاسبة ،واملفرتض به أن
ملمًا بالقوانني ويعرف أصول التخاطب
يكون
ّ
اإلداري ،ويدرك عواقب الكلمات اليت يكتبها.
كتابك رقم  ،1855تاريخ  ،2015/12/17املسجل
لدينا بالرقم  ،3962تاريخ  ،2015/12/17ينطوي
على عدة خمالفات قانونية ،وذلك لألسباب
اآلتية:
 1ـ إن التهم اليت سقتها يف كتابك ،توصف
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مقاالت وتحقيقات

عودة اىل «سوكلني»:

تـمديد الـحل املـرحـلي الدائــم

قانونًا بأنها جرم االفرتاء ،الذي جييز لنا مالحقتك
سندًا للمادة  403عقوبات اليت تنص على أن:
«من قدم شكاية أو إخبارًا إىل السلطة القضائية
أو إىل سلطة جيب عليها إبالغ السلطة القضائية،
فعزا إىل أحد الناس جنحة أو خمالفة يعرف براءته
منها ،أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل
هذا اجلرم ،عوقب باحلبس من شهر إىل ثالث
سنوات .إذا كان الفعل املعزو يؤلف جناية عوقب
املفرتي باألشغال الشاقة املؤقتة عشر سنوات
على األكثر».
 2ـ إن أسلوب املخاطبة املعتمد يف كتابك خيالف
واجب اخلضوع والطاعة املفروض من املرؤوس
تنم
جتاه رئيسه .فلقد تضمن كتابك عبارات
ّ
عن التحدي والفوقية واالتهام الكيدي وقصد
اإلساءة ،خمالفًا بفعلك املذكور الفقرة الثانية من
املادة  14لنظام املوظفني ،اليت مل تتح للمرؤوس
أكثر من لفت نظر رئيسه إىل املخالفة عند إحالة
املعاملة إليه فقط ،ومل جتعل من املرؤوس رقيبًا

هديل فرفور

يرتكز بارود يف اتهاماته على أن بيضون ومعاونيه «افتعلوا» إشكالية الضريبة على القيمة املضافة (مروان طحطح)
على أداء رئيسه ،إذ بذلك تنقلب موازين العالقة
اإلدارية وتتحول إىل ساحة فوضى وصراعات.
ٍ
سرد ملا تزعم أنه
 3ـ إن ما أقدمت عليه من
معلومات تتعلق بالعمل وتبليغها إىل التفتيش
املركزي قبل احلصول على إذن يعرضك للمساءلة،
ملخالفتك بفعلك املذكور الفقرة  8من املادة 15
من نظام املوظفني.
 4ـ إن تبليغ كتابك املذكور إىل معالي الوزير
عرب كتابة عبارة يبلغ نسخة إىل معالي الوزير،
خيالف الفقرة الثانية من املادة  9من قانون
تنظيم اإلدارات العامة اليت تنص على أنه ال جيوز
للموظف أن يتصل برئيس له أعلى إال بواسطة
رئيسه املباشر حتى يف حالة الشكوى منه.
 5ـ إن مبادئ اإلدارة العامة متنع املرؤوس أن
يستدرج رئيسه إىل نقاش ،إال بصورة لفت
نظر أو إجابة على أسئلة يطرحها الرئيس ،ومن
غري املألوف أن يعمد املرؤوس إىل توجيه هكذا
تهم إىل رئيسه بصيغة استجواب ،يتوجب على
الرئيس أن يبدي دفاعه حوله .حبيث سيؤدي
جتاوب املدير العام مع هذا الكتاب واإلجابة
على مضمونه إىل انعكاسات كارثية على اإلدارة
اللبنانية وستشجع كل مرؤوس على التعرض
لرئيسه حبجة وبدون حجة.
استنادًا ملا تقدم ،ننبهك إىل ضرورة مراعاة
أصول التخاطب مع رئيسك ،مع التأكيد أن هذا
التنبيه ال حيول دون مساءلتك إداريًا وجزائيًا عن
خمالفاتك الواردة يف كتابك املذكور.
* نسخة تبلغ إىل دائرة املوظفني  -امللف
الشخصي
ليست اتهامات بل وصف للواقع
رد بارود على كتاب التنبيه
بتاريخ ّ 2016/1/4
رده احلريف:
الصادر عن بيضون ،وجاء يف ّ
عطفًا على كتابكم رقم  3962تاريخ ،2015/12/21
الذي مسيتموه كتاب تنبيه وبنيتموه على مخسة
أسباب اعتربمتوها «خمالفات قانونية» ،جنيبكم
باآلتي:
 .1إننا مل نسق إليكم تهمًا ،بل وصفنا واقعًا
قانونيًا ميكن التثبت منه عند االطالع على
صالحيات كل مديرية عامة يف الوزارة كما وردت
يف املرسوم  5469تاريخ  1996/9/7وتعديالته.

كما باالطالع على مستندات ملف تلزيم دير عمار
 .2أما قولكم بأن ما لفتنا نظركم إليه خطيًا يف
كتابنا يعترب جرم افرتاء ،فإن االفرتاء هو ما قمتم
به مع حممد أمني بإرسال كتاب مغفل التوقيع إىل
كل من التفتيش املالي والنيابة العامة املالية
بشأن الكافيترييا وزجكم المسنا يف املوضوع
دون أي سند واقعي أو قانوني .وما رافق ذلك
من افرتاءات متكررة من قبلكم أثبتت الوقائع يف
ما بعد عدم صحتها.
 .2أما اعتباركم «أسلوب املخاطبة املعتمد خيالف
واجب اخلضوع والطاعة املفروض من املرؤوس
جتاه رئيسه «هو كقولكم» ال إله ،»...إن الفقرة
الثانية من املادة  /14/من نظام املوظفني هي
وحدة متكاملة وليست كما تفهمونها باعتبارها
واجبًا شخصيًا يعود لعصور االستعباد .بل إن
واجب املوظف هو اخلضوع للرئيس وتنفيذ أوامره
وتعليماته إال إذا كانت هذه األوامر والتعليمات
خمالفة للقانون بصورة واضحة وصرحية .ويف
هذه احلالة على املوظف أن يلفت نظر رئيسه
خطيًا إىل املخالفة احلاصلة ،وهذا ما قمنا به.
 .3إن العبارة األخرية من املادة املذكورة أعاله
تنص على التالي« :وله (أي املوظف) أن يرسل
نسخًا عن املراسالت إىل إدارة التفتيش املركزي،
وهذا ما التزمت به.
 .4إن إبالغ نسخة إىل معالي الوزير قد مت بعد
أن رفعنا لكم أو عربكم العديد من املراسالت إىل
معالي الوزير ومل تقوموا برفعها ،سواء أكانت منا
أو من سوانا من املوظفني ،ما حدا معالي الوزير
إىل الطلب إليكم إيداعه بالسرعة القصوى مجيع
الكتب واملراسالت املوجهة بالتسلسل اإلداري
من املوظفني يف املديرية العامة لالستثمار إىل
وزير الطاقة واملياه ...بإحالته رقم /2425و
تاريخ .2015/1/21
ولكل ما ورد أعاله ومع التأكيد أننا ال نستدرجكم
إىل نقاش ومل نطلب منكم إبداء دفاع ،بل هدفنا
لفت نظركم ووفقًا لألصول القانونية ،وبالتأكيد
ال نرى مربرًا قانونيًا ملا مسيتموه «كتاب تنبيه»،
مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية».
* نسخة تبلغ جلانب :معالي الوزير ،إدارة
التفتيش املركزي ،النيابة العامة لدى ديوان
احملاسبة.

جنح جملس الوزراء ،الذي شهد واحدة من
أطول اجللسات يف تاريخ لبنان ،ألكثر من سبع
ساعات ،أخريًا بإجياد حل مرحلي ملشكلة النفايات
املتفاقمة ،منذ مثانية أشهر تقريبًا».
ما مل توضحه معظم وسائل االعالم ،أن هذا «احلل
املرحلي» هو ليس ،يف الواقع ،سوى احلل نفسه
املفروض منذ عام  ،1996أو مبعنى أدق ،هو
ليس سوى احلل «الوحيد» ،الذي سبق للرئيس
احلريري أن ّ
حذر من اعتماد غريه ،عندما نطق
مجلته الشهرية ،يف جلسة جملس الوزراء يف 20
«إما متديد عقود سوكلني
تشرين االول عام ّ :2010
وإما ّ
خل الزبالة تطمركم» (http://
وشقيقاتهاّ ،
.)204960 /www.futuretvnetwork.com/node
يومها رضخ جملس الوزراء ،واجملتمع ّ
كله ،كما
يرضخ اآلن ،ومت متديد العقود ،على الرغم من
إقرار اجلميع بفسادها وبطالنها وترتيبها أكالفًا
باهظة على املال العام.
بالفعلُ ،طمرت بريوت وجبل لبنان بنحو 700
الف طن من الزبالة ،منذ إقفال مطمر الناعمة
ــ عني درافيل يف  2015/7/17واختاذ جملس
الوزراء قرارًا حتت الضغط ،يف  ،2015/9/9بعدم
جتديد عقدي املعاجلة والطمر مع «سوكلني»
و»سوكومي» ،وكذلك عدم جتديد عقد االشراف
على أعمال املعاجلة والطمر ...منذ ذاك احلني
ُوضعت احللول البيئية املستدامة جانبًا ،ومل
ُتناقش يف أي مرحلة من مراحل االزمة املستفحلة
طيلة االشهر الثمانية املاضية .ومتت إدارة
العملية برمتها لتعود يف النهاية اىل «احلل
الوحيد» نفسه ،وهو ما ظهر بوضوح يف قرار
جملس الوزراء االخري ،الذي جاء يف خالصته:
«تستمر شركتا سوكلني وسوكومي باألعمال اليت
كانت تقوم بها ،حلني إمتام املناقصة وإعطاء أمر
املباشرة بالتنفيذ للشركات».
حبسب املعلومات الرمسية ،اليت أذاعها وزير
أقره جملس
االعالم رمزي جريج ،فاحلل الذي
ّ
الوزراء هو حل مرحلي ،ملدة أربع سنوات ،يتم
خالهلا وضع وتطبيق خطة للحل املستدام .وهذا
قرره جملس الوزراء سابقًا جلهة
ال ّ
يعد تراجعًا ّ
عما ّ
ملدة  18شهرًا فحسب ،بل
اعتماد مرحلة انتقالية ّ
أيضًا عودة اىل النصف االول من التسعينيات
عندما بدأ تطبيق «احلل املرحلي» نفسه ،وجرى
ملدة 20
متديده كل  4سنوات حتى اليوم ،أي ّ
عامًا ،عدًا ونقدًا ،وهو ما ّ
رتب كلفة باهظة
جتاوزت  2.3مليار دوالر ،حبسب التقارير اليت
قدمها جملس االمناء واالعمار أخريًا اىل جلنة املال
ّ
واملوازنة النيابية ،اليت كشفت أن حنو  %31من
صرف على «معاجلة» مل تتم فعليًا،
هذا املبلغ ُ
أقرت بأنها كانت تلجأ
نفسها
«سوكلني»
ذلك أن
ّ
اىل طمر  %80من النفايات وتعاجل  %20فقط،
وفقًا لعقودها (http://www.sukleen.com/
20%20Gemayel%20Sami%20to%news/Reply
 ،)Ar.pdfوهذه النقطة بالذات هي اليت دفعت
النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم إىل
االدعاء على شركة «سوكلني» وشقيقاتها بتهمة
ّ
«حصول تالعب وأخطاء ومماطلة ( )...وتقاضي
أموال عن أعمال مل تنجز ،يف ظل غياب الرقابة
الفاعلة والتقصري يف إمتامها ( )...وحصول
خمالفات يف تنفيذ أعمال املعاجلة والطمر اليت
ُيثبت عدم إجنازها وفقًا لشروط العقد مع شركة
سوكومي ،واستنادًا إىل الكميات املتفق عليها،
مع املطالبة واإلصرار على تقديم فواتري وقبض
مبالغ غري مستحقة» (http://www.al-akhbar.
 .)253383/com/nodeومن املتوقع أن يباشر
قاضي التحقيق األول يف بريوت القاضي غسان
عويدات يف  11نيسان املقبل التحقيقات يف
هذا امللف.
يدرك جملس الوزراء أن قراره االخري هو متديد
الفساد يف إدارة النفايات ،وهذا ما عبرّ عنه
الرئيس متام سالم بقوله يف جلسة احلكومة ،إنه
«مهما بذل حلل ملف النفايات من ترتيبات إجرائية
ومالية ،فإنه يبقى أهون من األمثان الكربى لبقاء
الوضع على ما هو عليه» .كالم سالم ّ
يذكر بكالم

الرئيس الراحل رفيق احلريري يف عام  2000عندما
برر تنامي الدين العام بقوله إنه «اضطررنا اىل
ّ
شراء السلم االهلي باملال» ،ما ّ
يذكر باملطالعات
الكثرية عن «الفساد احلميد».
فما قرره جملس الوزراء يضمن استمرار
ملدة  4سنوات
«سوكلني» و»سوكومي»
ّ
اضافية ،يف حال فشلت املناقصات اليت ّ
كلف
جملس االمناء واالعمار بإعدادها يف غضون
شهرين لتلزيم عقود الكنس واملعاجلة والطمر
يف مناطق اخلدمات احلالية يف بريوت اإلدارية
وجبل لبنان .يف هذا الوقت ،مت فرض إعادة فتح
مطمر الناعمة ملدة شهرين (بد ً
ال من أسبوعني يف
القرار السابق) ريثما يتم جتهيز مطمرين جديدين
على الشاطئ يف برج محود وخلدة من أجل ردم
البحر واكتساب عقارات جديدة والسطو عليها
كما حصل يف مكب النورماندي يف بريوت ،وكما
حيصل اآلن يف مكب صيدا ،على أن حيدد مركز
املعاجلة واملطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه
يف مرحلة الحقة ،بالتشاور مع البلديات املعنية
(إبقاء السيف مصلتا فوق إقليم اخلروب) ،يف
حني ان النفايات الناجتة من منطقة بريوت
اإلدارية ستوزع على برج محود وخلدة إضافة اىل
معمل النفايات يف صيدا.
ليس هذا فحسب ،بل قرر جملس الوزراء أن
حيافظ على سياسة «الرشوة» لتمرير «احلل
الوحيد» الكارثي ،بد ً
ال من أن يستخدم املال العام
من أجل إنتاج ّ
حل بيئي حيفظ مصاحل السكان
ّ
كلف وزيري املالية والداخلية
وصحتهم ،إذ
والبلديات إعداد مشروع قانون للحوافز ،تعطى
للبلديات اليت تقع يف نطاقها معامل الفرز
واملعاجلة واملطامر الصحية ،واملوافقة على
إقرار دفعة قدرها  8ماليني دوالر هلذه السنة،
قابلة للتمديد بقرار من جملس الوزراء لكل من
البلديات التالية ،اليت تقع يف نطاقها املعامل
يقر القانون وهي :برج
واملطامر ،وذلك ريثما
ّ
محود ،اجلديدة ــ البوشرية ،الشويفات ،برج
الرباجنة واملنطقة اخلدماتية الثانية (الشوف
وعاليه) ،تدفع من حساب البلديات املستفيدة
من معاجلة وطمر نفاياتها يف الصندوق البلدي
املستقل .وكذلك دفع مبلغ  6دوالرات عن كل
طن من النفايات املرتاكمة ،اليت تصل إىل معمل
الناعمة ،حتسم من مستحقات البلديات املستفيدة
يف الصندوق البلدي املستقل .وختصيص مبلغ
 50مليون دوالر لتغطية مشاريع إمنائية يف
البلدات احمليطة بكل مطمر من املطامر الثالثة،
يعد مشروع
وموزعة على أربع سنوات ،على أن
ّ
قانون برنامج لتمويل هذه املشاريع حيال إىل
اجمللس النيابي .واملوافقة على طلب بلديات
الشويفات وبرج محود واجلديدة ــ البوشرية ــ
السد ،استثمار األراضي اليت ستنتج من ردم
النفايات يف البحر ،مبعنى حتويل جزء من امللك
العام اىل ملك عام بلدي يتم استثماره من قبل
النافذين يف نطاق هاتني البلديتني.
الكرة جمددًا :ان
إذًا ،قرر جملس الوزراء أن يعيد
ّ
يستمر بعملية شفط أموال البلديات غصبًا عنها،
ومن دون أي «تنسيب قانوني» ،وفق ما يقول
الوزير السابق شربل ّ
حناس ،ووفق عقود غري
قانونية أتاحت زيادة الكلفة بنسبة ،%781.7
من  23.5مليون دوالر يف عام  1996اىل 183.7
مليون دوالر يف عام  ،2014حبسب ما كشفت
عنه تقارير جملس االمناء واالعمار اىل جلنة املال
واملوازنة النيابية.
س ّدد نيابة عن البلديات حنو
وبلغ جمموع ما ُ
مليارين و 257مليون دوالر يف  18عامًا ،أي
مبعدل وسطي قدره  125.4مليون دوالر سنويًا.
وحبسب هذه التقاريرّ ،
كلف عقد املعاجلة يف
هذه الفرتة حنو  701.6مليون دوالر ،على الرغم
من أن  %80من النفايات جيري طمرها ،وقد
ّ
كلف عقد الطمر حنو  646.7مليون دوالر ،يضاف
اليها حنو  30.3مليون دوالر لعقد اإلشراف على
الطمر ،وحنو  31.7مليون دوالر لعقد اإلشراف
على املعاجلة.
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أكــراد ســوريا يعلـنون دُويلـتهم
إيلي حنا
يف ّ
ظل اهلدنة املفروضة دوليًا وتواصل اجتماعات «جنيف ،»3
كان الالعب الكردي الغائب عن مسرح املفاوضات يف العاصمة
السويسرية ّ
يتجه إىل فرض أمر واقع سوريًا على اجلميع .مجع
«حزب االحتاد الدميقراطي» عشرات الشخصيات احلليفة يف مدينة
رميالن ليعلن اخلميس (امس االول) عن «إقليم الشمال السوري»:
الفيدرالية خيار!
يعتقد «حزب االحتاد الدميقراطي» الكردي (السوري) ّ
أنه حان وقت
القطاف .بذور صغرية منثورة من احلسكة إىل عفرين نبتت على
بتنوعها الديين والعرقي أضحت عاصمة سياسية
مراحل .القامشلي
ّ
لـ»كانتون اجلزيرة» .عني العرب (كوباني) الوحيدة أضحى هلا أخوة
وصلوا إىل حدود الرقة.
متتد يد التالقي حنو عفرين يف
ومن ريف حلب احلدودي مع جرابلس ّ
أقصى الغرب السوري .البذور استحالت «دويلة» امسها «اإلدارة
الذاتية» ،حيرسها تنظيم واحد هو «وحدات محاية الشعب»ُ .تركت
«املكونات» ليقول احلاكم :نائيب هنا أشوري ،وحليفي
فيها
ّ
هناك عربي ،واملتحدث بامسي تركماني ...هذه «قوات سورية
الدميقراطية» (تأسست يف تشرين األول  )2015حتمي «الصيغة»
وتقاتل اإلرهاب ،حبماية الطائرات األمريكية.
وعّلقت الالفتة على
سي ّجت «الغابة ــ الدولة» املدنية احملبوبة غربًاُ ،
ُ
ترحب بكم.
مدخلها« :روج آفا» ـ كردستان سوريا ّ
ّ
يتوقع أن يصل  %9من
أكرب احلاملني من الكرد السوريني مل
الشعب السوري (وفق أعلى التقديرات) إلعالن «كيان» يقتطع
املربعة من البالد ،من عني ديوار (على احلدود
آالف الكيلومرتات
ّ
العراقية) إىل عفرين .هذه الدويلة مل تأخذ يف احلسبان عشرات
آالف الكرد السوريني ،املتمركزين يف دمشق ومدينة حلب.
حيي
هؤالء «إخوة» يف اللغة والثقافة ،لكن يف النهاية هم أبناء ّ
الشيخ مقصود واألشرفية احللبيني ،ووادي املشاريع («زورآفا»)
الدمشقي .سوريون كأرمن حلب وشركس اجلوالن ،وأشوريي
اخلابور.
«زرعت»
الظلم الالحق بـ»مكتومي القيد» واملوزعني بني قرى عربية ُ
«سوريًا» ما حياول
خوفًا من طموحات «كردستانية» تارخيية ،ال ت ّربر
ّ
احلزب الكردي األقوى فرضه .هو يعمل على بناء جسم دولة
مستعد للتفاوض على أساسه حبكم األمر الواقع .يريد فرض معادلة
ّ
بالسياسة واجلغرافيا وامليدان ليقول« :األرض ملن حيررها...
باحلد األقصى مستعدون للتفاوض على هذا األساس».
وحنن
ّ
ّ
بتحكم حزب «ميلك» متثي ًال أقل من  %30من
املسألة ليست فقط
سكان «إقليمه» مبستقبل البالد ،بل تفوق ذلك إىل لعبة مل ييأس
معظم الساسة الكرد من إعادة جتريبها .اللعب على التناقضات
الدولية يف سبيل كسب ما هو أكرب من «حق» .املظلومية الكردية
ال تعين هدم كيانات وإعادة تشكيلها مبا يبتغي قائد عسكري أو
سياسي ّ
تأثر بعبداهلل أوجالن أو مصطفى الربزاني.
تطورت طموحات الكرد السياسية بالتوازي مع متددهم امليداني،
فبعد قرابة  26شهرًا (كانون الثاني  )2014من إعالن «اإلدارة
الذاتية» ،أصبح اهلدف «الفدرلة» .قفزة بقوة الدفع األمريكي
وطائراته ،وضعت الرجل الكردية يف معظم الشمال السوري:
من «الشدادي ــ العربية» الغنية
بالنفط إىل ريفي الرقة وحلب
املختلطني.
العلم األصفر املزروع يف كل
بقعة ،استحضر «الفكرة» الغريبة
تارخييًا عن سوريا« ...حنن يف
ّ
كل مكان فلنعلنها» .إخراج اإلعالن

واشنطن :لن
نعرتف بالحكم
الذاتي لألكراد يف
سوريا

ّ
حتم مجع أكثر من مئيت شخصية من املؤيدين للكرد ،ولألحزاب
اليت تعمل حتت سطوة «اإلدارة الذاتية» ،وبغياب شيوخ ووجهاء
للقبائل والعشائر الكربى كـ»طي واجلبور والبكارة» ،يف مدينة
رميالن أمس.
هناك ،إىل جانب «املطار» العسكري األمريكي يف ريف احلسكة
ّ
«مظلة التحالف الدولي» ُتعطى الشرعية
حيث الشعور بأمان
ملقررات اجملتمعني .ستعلن «الفيدرالية» (يف نهاية املؤمتر
اليوم) كمشروع للحكم ،وعن «إقليم روج أفا» أو «إقليم الشمال
السوري» ،يف مؤمتر أطلق عليه اسم «سورية االحتادية ضمان
العيش املشرتك وأخوة الشعوب».
أن «ممثلي املكونات األخرى رفضوا
مصادر من داخل املؤمتر أكدت ّ
إطالق اسم روج أفا على اإلقليم ،واقرتح اسم إقليم الشمال

السوري ،حتى ال يأخذ اإلقليم
صبغة عرقية أو طائفية» .وأضاف
أن «هذه املكونات طالبت
املصدر ّ
املكون الكردي بضمانات قطعية
بأن ال تكون خطوة الفيدرالية،
خطوة حنو إعالن االنفصال
بكيان مستقل» .عضو املؤمتر،
واملستشار لـ»الرئاسة املشرتكة
الدميقراطي»،
االحتاد
حلزب
أن
سيانوك ديبو أكد لـ»األخبار» ّ
النقاشات يف املؤمتر ،الذي ينهي
أعماله اليوم« ،تشري إىل تبين
فكرة الفيدرالية الدميقراطية ،مبا ال
يلغي اإلدارة الذاتية ،ألنها تشكل
مضمونًا وصيغة متفقًا عليها مع
مجيع األطراف» .ورأى أن «من
حقهم أن يقدموا للعامل النموذج
الذي يرونه احلل األنسب لعموم
املشكلة السورية ،كي يكون
هناك نظام مؤسس بناء على إرادة
املكونات يف املنطقة» .وعن ربط
املؤمتر مبفاوضات جنيف ،قال إن
«ما حيصل ليس ببعيد عن النقاط

يتـّجه أكراد سوريا اليوم العالن «إقليم الشمال السوري» يف ختام مؤتمر «سورية االتحادية» (أ ف ب)

الثالث اليت حددها (املوفد األممي ستيفان) دي ميستورا ،وخاصة
مكمل
املتعلقة بالدستور ،وبالرؤية للنظام السياسي للبالد ،بل هو
ِّ
وداعم ملا حيصل يف جنيف ،وهي خطوة ال تتعارض مع القرارات
الدولية ذات الصلة».
لكن «العقالنية» اليت قارب فيها ساسة الكرد السوريني تقويم
حجمهم السياسي مقابل امليداني ،قد تصطدم خبطأ يف التقدير.
ّ
مظلة أمريكية ــ وحتى روسية ــ داعمة خلطوة «احلكم
فالرهان على
الذاتي» يف ّ
رد
ظل نظام فيدرالي أو المركزي ،مل يرتجم يف ّ
واشنطن السريع على ما قد يصدر عن املؤمتر.
املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية ،مارك تونرّ ،
أن بالده
أكد ّ
«لن تعرتف باحلكم الذاتي لألكراد يف سوريا» .وأضاف ّ
أنها «تؤيد
وحدة وسالمة أراضي سوريا ،وبالتالي لن تعرتف بأي منطقة تتمتع
حبكم شبه ذاتي تابع لألكراد» .وأحال البحث يف قضية األكراد يف
سوريا على املرحلة السياسية املقبلة ،من قبل السوريني أنفسهم.
أن تركيا مردوعة دوليًا ،والدولة
يتصرف
منظمو املؤمتر على قاعدة ّ
ّ
ّ
السورية ضعيفة وغري قادرة
على تغيري الواقع.
«أوجاالنيو» سوريا يعلمون
ّ
جيدًا أخطاء إخوانهم يف العراق
ّ
ّ
يتكلمون عن أوهام
وتركيا.
جالل الطالباني ومصطفى
الربزاني .عن قراءة خاطئة
أفضت
الدولية
للتوازنات
إىل تشريد آالف الكرد وقمع
«أمة» ال
انتفاضات .عن
ّ
التوحد لكثرة أجنحتها
تعرف
ّ
ُيدركون ذلك،
ووالءاتها.
لكن هو «الوسواس»« :نريد
دولة».
اليوم ،قد يكون الوضع
ً
مهيأ أكثر من أي وقت
الدولي
مضى لكسب «حقوق كردية»
يف سوريا ،حيث قنوات
االتصال مفتوحة من طهران
إىل بغداد ،وصو ً
ال إىل أوروبا
وقلب البيت األبيض« .جيب
متثيل الكرد يف جنيف ويف
سوريا املستقبل» ،جيزم أعلى
مسؤولي موسكو وواشنطن.
لكن «ما هو حجم التمثيل»،
نسأل سياسيًا كرديًا ،ليجيب
باختصار« :لن نصنع تارخينا إلاّ
بأيدينا ودمانا».
يف عام ُ ،1946أعلن تأسيس

«الدويلة» الكردية
«مجهورية مهاباد» يف مشال غرب إيران.
ُ
املدعومة سوفياتيًا عاشت  11شهرًا .كان طرفا احلرب الباردة
خيوضان معركة داخل حدود إيران الشاهنشاهية.
التحوالت ،وأعلن الزعيم قاضي حممد (بالتعاون
«قرأ» كرد إيران
ّ
مع مصطفى البارزاني) قيام مجهورية مهاباد بدعم عسكري
سوفياتي.
بعد أشهر كانت القوات اإليرانية تهاجم املناطق الكردية بدعم
أممي وضغوط على السوفيات لالنسحاب .اعتقل حممد وشقيقه
ِ
وأعدم «الرئيس» يف
صدر ،وعشرات من القيادات الكردية،
وسط «عاصمته».
من املبكر «إطالق» حكم اإلعدام على جترية «روج آفا» .احلرب
يتكيفون على حنو أسرع
مستمرة والكرد أنفسهم قد
السورية
ّ
ّ
مع املتغيرّ ات ليصوغوا تفاهمًا مع دمشق والقوى الكربى تضمن
«حقوقهم» .سوريا  2016ال ّ
تتسع حلاملني جدد وملشاريع «انقالبية»
قيد التنفيذ...
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تداعيات املضاربات العقارية :أبراج سكنية فارغة
إيفا الشويف
يعاني قطاع العقارات يف لبنان من تراجع ،سببه ـ على ما يقول جتار
ويضاف أخريًا «الوضع
البناء ـ «وضع البلد التعيس أمنيًا وسياسيًا»ُ ،
البيئي» .يتفق اجلميع على أن هناك اليوم أزمة «شراء وبيع» ،لكن
هل أسباب هذه األزمة ناجتة من وضع البلد السيئ ،أم من تداعيات
الفورة العقارية اليت بدأت عام  2008وأنتجت خل ًال بني نوعية العرض
ونوعية الطلب؟
مخسة مشاريع سكنية ضخمة يف مناطق فاخرة يف بريوت توقفت
خالل السنوات األخرية ،وفق ما ذكرته شركة «رامكو» يف إصدارها
الفصلي .ختتلف أسباب توقف هذه املشاريع ،فبعضها ُأوقف بسبب
عدم توافر من يشرتي الشقق الضخمة ذات األسعار املرتفعة ،وأحدها
( )THE LANDMARKبسبب اكتشاف آثار يف أثناء عملية احلفر،
فيما واجه أحد املشاريع ( )BEB BEIRUTمشاكل مع الدولة ومصرف
لبنان.
مشروع  BELLA CASAيف منطقة العدلية املؤلف من ثالثة أبراج،
ويضم حنو  182وحدة سكنية بسعر يبدأ بـ  2800دوالر للمرت املربع،
ُ
وسحب من السوق منذ سنتني ،قبل بدء العمل به.
أطلق عام ُ 2012
يقدم مساحة  35ألف مرت مربع خمصصة للسكن ،أي
املشروع
كان
ّ
تبلغ مساحة الوحدة السكنية تقريبًا  190مرتًا مربعًا ،ما جيعل سعر
الشقة يتجاوز باحلد األدنى نصف مليون دوالر .مشروع 32 DECK
الذي ُاطلق أيضًا عام  ،2012على ما ذكرت شركة «رامكو» يف
إصدارها ،توقف مع بداية عام  2015بسبب عدم ّ
متكن الشركة من
بيع الشقق اليت يبلغ حجمها  200إىل  250مرتًا بسعر يبدأ بـ 4500
دوالر للمرت املربع ،سعر الشقة يف هذا املشروع يتجاوز املليون
ّ
القيمون على املشروع اليوم بـ»مراجعة
يفكر
دوالر باحلد األدنى.
ّ
ً
أما
.
ال
مستقب
املبنية
الشقق
مساحات
تصغري
مبدأ البناء» ،حبيث جيري
ّ
مشروع  ،L›ARMONIALفقد ُأطلق عام  2008يف األشرفية مبساحة
 13200مرت مربع سكين موزعة على  25وحدة سكنية فقط ،أي مبعدل
 528مرتًا مربعًا للشقة ،وتوقف عام .2014
يقول وسام حبشي ،مدير التسويق واملبيعات يف شركة mena
إن املشروع ُسحب «لسبب
 capitalصاحبة مشروع ّ ،BELLA CASA
رئيسي هو تراجع السوق العقارية» ،متوقعًا أن «ال ُيستكمل العمل
به ألن األرض اليت كانت خمصصة له جرى فرزها وأصبحت جمموعة
يعد أقل بكثري
أن «الطلب يف هذه املرحلة ّ
من األراضي» .يلفت إىل ّ
من العرض ،فمنذ  5سنوات كان من الصعب إجياد شقة يف بريوت،
أما يف املرحلة األخرية ،فهبط الطلب بسرعة ،وبات العرض فائضًا».
يشرح حبشي الفجوة اليت حصلت خالل السنوات الفائتة بني العرض
والطلب« :منذ  5سنوات ،يف أثناء الفورة العقارية ،كان العرض
إمجا ً
موجهًا إىل فئتني ،هما :اخلليجيون واللبنانيون املغرتبون الذين
ال ّ
تهافتوا على شراء عقارات مبساحات كبرية ،ويف مناطق فاخرة .لكن
منذ بدء األزمة السياسية ،اليت انعكست على السوق العقارية ،مل
يعد هؤالء يرغبون يف االستثمار يف لبنان ،فبات الطلب حمصورًا
باللبنانيني املقيمني ،ذوي الدخل احملدود الذين يبحثون عن شقق
صغرية ليتمكنوا من تسديد مثنها عرب قرض سكين .هكذا إذًا ،أصبح
العرض ال يتوافق مع الطلب املوجود ،فبات من الصعب إجياد شقة
بسعر مقبول لذوي الدخل احملدود .باملقابل ،واجه جتار البناء مشاكل
يف بيع شققهم الفخمة».
تقتصر هذه العينة الصغرية على جزء من السوق العقارية يف بريوت،
علمًا بأن مشاريع ضخمة أخرى توقفت خارج بريوت وداخلها لسبب
رئيسي هو عدم وجود من يشرتيها،
أدى إىل جتميد عشرات ماليني
ما ّ
الدوالرات بانتظار ّ
حل ما .املشاكل
اليت تواجهها هذه املشاريع اليوم
هي أحد تداعيات الفورة العقارية
اليت بدأت عام  2008وانتهت عام
.2011

ازداد طلب
املقيمني بحيث
بات يشكل %75
من إجمالي الطلب

كيف وصلنا إىل هذا الوضع؟

عام  ،2008شهد لبنان ،وحتديدًا بريوت ،فورة عقارية ناجتة من تدفق
حجم هائل من األموال اخلارجية إىل البلد إثر األزمة املالية العاملية،
أدى إىل ارتفاع كبري يف أسعار العقارات نتيجة املضاربات
ما ّ
وازدياد الطلب اخلارجي على العقارات« .ارتفعت أسعار األراضي
يف بعض املناطق والقطاعات بنسب راوحت بني  %200و%400
يف مخس سنوات ،بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسب راوحت بني
 %100و %200يف املدة نفسها يف الكثري من أحياء العاصمة بريوت
واملناطق» ،وفق ما أعلن عام  2010املدير العام املساعد جملموعة
االقتصاد واألعمال فيصل أبو زكي.
خالل سنوات «الفورة» ،بات العرض يتجه إىل مالءمة الطلب
اخلارجي احلاصل (لبنانيون مغرتبون أو خليجيون) واملتمثل بشقق
ذات مساحات كبرية يف قلب بريوت مالئمة لذوي الدخل املرتفع،
أن نوعية الطلب اخلارجي شديدة احلساسية،
علمًا بأن اجلميع ُيدرك ّ
إذ تتأثر كثريًا باألوضاع السياسية واألمنية ،خبالف الطلب احمللي
الذي ال يتأثر كثريًا بسوء األوضاع ،نظرًا إىل استقرار املشرتين
يف البلد .على الرغم من ذلك ،تابع التجار تدمري األبنية القدمية يف
مبان مرتفعة بها ،حتى باتت هذه الشقق خارج
املدينة واستبدال
ٍ
القدرة الشرائية للمواطنني احملليني بالكامل ،وبات ارتكازها بالكامل
على القدرة الشرائية اخلارجية اليت ميكن أن تسدد مليون دوالر مثنًا
لشقة .نهاية عام  2011انتهت «فورة العقارات» ودخلت السوق
مرحلة اجلمود :ابتعد املستثمرون اخلارجيون عن البلد ،فخسر جتار

يف املرحلة األخرية هبط الطلب على الشقق يف بريوت بسرعة ،وبات
العرض فائضاً (مروان طحطح)
البناء الطلب اخلارجي ،ونتج من هذا األمر أبراج فاخرة ،لكن فارغة ،أو
ستكمل .يف لعبة السوق ،من املفرتض أن يؤدي اخنفاض
مشاريع مل ُت
َ
الطلب إىل اخنفاض األسعار ،وبالتالي «تصريف» هذه الشقق .لكن
يف النموذج االقتصادي الريعي املشجع للمضاربات العقارية أصبح
من املستحيل بيع هذه األبراج اليت ُبنيت بتكاليف مرتفعة ،منها سعر
األرض الذي ارتفع كثريًا يف الفورة العقارية جراء املضاربات ،ألنه
مهما اخنفض سعر الشقة البالغ مليون دوالر ،فلن يتمكن من مالقاة
الطلب احمللي الذي يستند إىل معدل أجور منخفض ال ّ
ميكنه من
االستحصال على قرض سكين يفوق القدرة على التسديد (الكادر).

تغيري االسرتاتيجية العقارية

احلل الذي يسعى جتار البناء إىل إجياده لبيع هذه الشقق ،تقليص
مساحات الشقق ،وإعادة استقطاب املستثمرين اخلارجيني عرب تنظيم
معارض ولقاءات للتسويق هلا ،لكن كذلك مهما ُقّلصت مساحات
الشقق املبنية على أراضي ُشريت بأسعار خيالية ،لن تصل إىل
قدرة الطلب الداخلي .يؤكد رئيس مجعية جتار ومنشئي األبنية ،إيلي
أن «قرار تغيري التوجه العقاري من بناء شقق كبرية إىل
صوماّ ،
مساحات صغرية خُّ
اتذ منذ  4سنوات متاشيًا مع الطلب املوجود»،
أن «ما حيافظ على
أي منذ بدء ركود قطاع العقاراتُ .يعلن صوما ّ
وضع السوق العقارية اليوم هو القروض املدعومة املعطاة من قبل
املصارف ،حبيث تباع حنو  11ألف شقة سنويًا عرب قروض السكن،
بأن
مقابل  5آالف شقة ُتباع للمغرتبني وذوي الدخل املرتفع» ،علمًا ّ
 %38من القروض السكنية ملصرف اإلسكان (مث ًال) معطاة للمغرتبني
أن الطلب على الشقق
وفق مصادر مصرف اإلسكان .يشري صوما إىل ّ
الفاخرة مل يعد كبريًا ،بل بات أصحاب هذه الشقق (اخلليجيون)
يتجهون إىل بيع عقاراتهم وليس الشراء« ،لذلك بدأنا جمموعة من
اللقاءات وتنظيم معارض يف اخلارج جلذب املستثمرين اخلارجيني».
هكذا مل يعد الطلب يرتكز على بريوت اإلدارية اليت يبلغ سعر املرت
حتول إىل الضواحي وجبل لبنان،
املربع فيها حنو  5000دوالر ،بل ّ
حيث يبلغ سعر املرت املربع حنو  1500دوالر.
يقول املدير العام لشركة «رامكو» ،رجا مكارمّ ،
إنه منذ سنوات كان
الزبائن يتوزعون على النحو اآلتي :نسبة  %60لبنانيون مقيمون و%40
لبنانيون مغرتبون وخليجيون .أما اليوم ،فازداد طلب املقيمني ،حبيث
بات يشكل  %75من إمجالي الطلب مقابل  %25طلب املغرتبني
أن هذا األمر ،برأي مكارم ،ال يؤدي إىل مشكلة
واخلليجيني .إلاّ ّ
اختالف بني العرض والطلب «فجميع مساحات الشقق وامليزانيات
سجل اخنفاض بنسبة  %5يف معدل مساحات
متوافرة ،وكل سنة ُي ّ
ألن هناك توجهًا إىل أنه كلما ارتفعت األسعار اخنفضت
الشققّ ،
أن «الطلب حاليًا
املساحات لتتناسب مع امليزانيات» .يشرح مكارم ّ
يرتكز على الشقق الصغرية اليت يبلغ سعرها أقل من نصف مليون
أما املناطق
دوالر ،وهذه الشقق ميكن إجيادها يف املناطق الشعبيةّ .
الفاخرة ،فيبدأ سعر املرت فيها بـ  3000دوالر».

شقة بـ 110آالف دوالر!

يف حساب بسيط للقدرة الشرائية ملعظم اللبنانيني من ذوي الدخل
املتوسط ،الذين ُيسيطرون اليوم على جانب الطلب ،باعرتاف جتار
أن املعدل الوسطي للدخل الشهري هلذه الفئة يبلغ
ّ
البناء ،يتبينّ
 1500دوالر شهريًا ،وبالتالي ال ميكن هؤالء االستحصال على قرض
تتجاوز قيمة القسط الشهري له على مدى  30عامًا ثلث الدخل
الشهري .إذًا ال ميكن هؤالء أن يدفعوا أكثر من  500دوالر شهريًا
لتسديد قرض سكين ،وبالتالي إن املعدل األعلى للشقة اليت ميكن
هؤالء أن يشرتوها يبلغ  110آالف دوالر ،على أن يسدد املشرتي
دفعة أوىل بنسبة  %20من مثن الشقة ،أي حنو  22ألف دوالر،
ويبقى حنو  88ألف دوالر كقرضُ ،يسدد على  360شهرًا ،إذا كانت
سن املقرتض تسمح بذلك ،ويسدد مثل هذه القيمة كفوائد ،أي ما
ّ
جمموعه  176ألف دوالر .هل ميكن اليوم إجياد شقق بهذا السعر؟ يجُ مع
أن من الصعب جدًا إجيادها ،وإذا ُوجدت فهي
معظم املواطنني على ّ
تعد «لقطة العمر».
ّ

الفوز مبقعد يف «جملس إدارة العامل»
أتاح لبوتني تقليص عملياته يف سورية
أشار الرئيس الروسي فالدميري بوتني إىل أن ما حققه من جناح
عسكري يف سورية كان دافعه إىل تقليص حجم قواته على
األراضي السورية .لكن على األرجح أن ما دفعه إىل اختاذ هذه
اخلطوة هو اعتقاده أن التدخل العسكري ضمن له مقعدًا على
مائدة الكبار يف إدارة الشؤون العاملية.
كانت العملية اليت أطلقتها روسيا يف سورية يف  30أيلول
(سبتمرب) املاضي منطقية للكرملني من الناحية العسكرية
والديبلوماسية ،بل وعلى صعيد السياسة الداخلية ،إذ كان
الكرملني حيرص على دعم أقرب حلفائه يف منطقة الشرق
األوسط ومحاية قاعدته البحرية الوحيدة يف البحر املتوسط.
وقد حقق هذين اهلدفني إىل حد بعيد.
غري أن حتلي ًال لتعليقات الرئيس الروسي وغريه من املسؤولني
وحمادثات مع شخصيات مطلعة على أسلوبه يف التفكري ،يشري
إىل أن هدفه األساس كان جعل روسيا طرفًا ال ميكن االستغناء
عنه يف عملية السالم السورية ،حتى ميكنها استعادة قدر من
املكانة الدولية اليت كان االحتاد السوفياتي يتمتع بها.
وقال الباحث يف مركز «كارنيغي موسكو» الكسندر باونوف
إن «روسيا عادت إىل جملس اإلدارة العاملي .إىل املائدة اليت
تقرر عليها القوى العاملية واإلقليمية مصري صراعات اآلخرين،
ومن الواضح أن روسيا ليست طرفًا حمليًا بل عامليًا».
واشتهر عن بوتني غموضه واستحالة التنبؤ بتصرفاته ومل يكن
قراره خفض الوجود العسكري الروسي يف سورية استثناء من
ذلك ،فهو ال يضع ثقته سوى يف زمرة صغرية من الشخصيات
املقربة منه ،وجاء التحرك األخري مفاجأة كاملة لكثريين يف
الكرملني ووزارة الدفاع.
ويقول البعض إن املهمة احلقيقية كانت منح موسكو نفوذًا
على ساحة الشؤون العاملية .ففي غضون ستة أشهر حتولت
روسيا من دولة منبوذة يف الغرب بسبب ضم شبه جزيرة
القرم إىل شريك يتجه إليه الكل يف ما يتعلق بسورية .وبعد
أن كان قادة الغرب يرتفعون عن التعامل مع روسيا أصبحت
موسكو اآلن طرفًا معتادًا للتحاور عند واشنطن وقادة االحتاد
األوروبي.
وقال وزير اخلارجية الربيطاني فيليب هاموند هليئة اإلذاعة
الربيطانية (بي بي سي) الشهر املاضي« :يوجد رجل واحد على
هذا الكوكب ميكنه أن ينهي احلرب يف سورية مبكاملة هاتفية.
هذا الرجل هو بوتني».
وقال اخلبري السياسي يف كلية االقتصاد العليا يف موسكو
نيكوالي برتوف إن «بوتني حصل على كل الفوائد السياسية،
ومن األفضل االنسحاب قبل أن تزيد الكلفة ،وقبل أن تقع أي
حادثة وقبل أن تصبح املخاطر أكرب من الالزم».
ويسعى بوتني منذ مدة طويلة إىل تأسيس نظام عاملي جديد
متعدد األطراف تعمل فيه قوى أخرى كثقل مواز للنفوذ
األمريكي .ويف خطاب ألقاه يف األمم املتحدة بنيويورك يف
أيلول (سبتمرب) املاضي شكا بوتني من «غطرسة» من قال إنهم
«دبروا الربيع العربي ومنحوا أنفسهم االستثناءات وإفالتهم من
العقاب» يف تلميح شبه صريح إىل الواليات املتحدة.
ويف الشهر املاضي رسم حليفه ورئيس وزرائه دميرتي
ميدفيديف اخلطوط العامة للنظام العاملي الذي يتمناه الكرملني
فاستشهد بأزمة الصواريخ الكوبية العام  1962كنموذج على
قدرة موسكو وواشنطن على تسوية األزمات اخلطرية .وقال إنه
يعتقد أن بإمكان القوى العاملية أن تتعاون معًا يف احتاد يقوم
على العدل واملساواة للحفاظ على السالم العاملي.
وعلى رغم أن بوتني مل يسجل نصرًا عسكريًا باهرًا يف سورية
مثل االستيالء على حلب بالكامل فإن الكرملني يعتقد أنه بذل
ما يكفي لضمان صمود األسد وقواته .لكن البعض قد يرى
يف االنسحاب اجلزئي الذي نفذه بوتني يف سورية انقالبًا
ديبلوماسيًا وأن عودة بالده للمسرح العاملي مل حتقق النجاح
الكامل.
وتفسر بعض الدوائر خطوة بوتني بأنها حماولة للتأثري يف
نتيجة حمادثات السالم الروسية يف جنيف ورمبا الضغط على
الرئيس السوري بشار األسد كي يتحلى باجلدية يف ما يتعلق
بالتوصل إىل اتفاق.
ومع ذلك فإن قلة قليلة داخل روسيا هي اليت تعتقد أن األسد
عرضة لفقدان دعم بوتني حتى إذا كان الكرملني يريد منه
خوض أي انتخابات رئاسية جتري مستقب ًال.
وعلى أي حال فقد وقى بوتني نفسه من اخلسارة .فبوسعه إذا
ما شعر بأن اخلطر حيدق بالنفوذ العاملي الذي اكتسبه أخريًا أو
باألسد أن يستخدم القاعدتني العسكريتني اللتني تركهما يف
سورية لتوسيع الوجود العسكري الروسي على وجه السرعة.
وقال باونوف« :إذا حتول وقف إطالق النار إىل سالم طويل
األمد فسيعترب هو املنتصر تلقائيًا .لكن إذا تفجرت احلرب
من جديد بوسعه دائمًا أن يقول :أترون .عندما كنا هناك
كان اجلميع حياول التوصل للسالم لكن بعد رحيلنا تفجرت
احلرب».
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بعد عودته اىل سيدني زار مكاتب اهلريالد

كلوفيس البطي يعود اىل أعماله
بعد زيارة خاصة اىل ملبورن
كلوفيس البطي وعقيلته ايفون وشقيقته نورما مع السيد طوني ليون

السادة البطي ،الزوقي ،ليون وشربل

السيد كلوفيس البطي والزميل أنطونيوس بو رزق يف مكاتب الهريالد

تصميم مبدع تم اختياره لـ Aspire Tower
االسبوع املاضي تم الكشف عن التصميم النهائي لـ  ،Parramatta’s Aspire buildingمع املطوّر ،شركة ووكر للهندسة
املعمارية ،حيث فازت شركة  Bates Smartيف مسابقة التصميم للربج السكني التاريخي .وسيكون املبنى ،املخطط املؤلف
من 90طابقا ،أكرب برج سكني على اإلطالق يف نيو ساوث ويلز ،وسيكون عنصرا أساسيا يف مشروع تجديد Parramatta
 Squareاملدني .والبلدية سعيدة جدا مع هذا التصميم الذي تم اختياره .وسيكون مبنى مميزا من شأنه أن يعيد تحديد أفقنا
واالستمرار يف تحويل مدينتنا إىل مركز تجاري على مستوى العالم .ومن املتوقع أن يودَع طلب التطوير للبناء يف البلدية يف حزيران /يونيو .ويف الوقت نفسه ،فإن
البلدية ستعلن قريبا عن الفائز يف مسابقة تصميم البناء املدني الذي سيكون محور مشروع  .Parramatta Squareوتتنافس أربعة فرق هندسة معمارية شهرية
عامليا يف تصميم املبنى الذي سيضم غرفا جديدة للبلدية« ،مكتبة املستقبل» ،مركز خدمة العمالء ،فضال عن غرف مجتمعية ومساحة للمناسبات املدنية.

السكك الحديدية السريعة
البطي وعقيلته وشقيقته مع ليون وعقيلته والزميل شربل

ان االلتزام الذي جرى يف باراماتا يوم الجمعة من قبل رئيس الوزراء ،مالكولم تورنبول بأن تقوم الحكومة باستقصاء بناء خط سكة حديد سريع يربط مطار
 Badgerysكريك مع مركز سيدني التجاري يف الوقت املناسب الفتتاح املطار هو فوز كبري لغرب سيدني وتأييد قوي لحملة البلدية لبناء مثل هذه الخدمة .ويأتي
هذا اإلعالن بعد أسبوع على استضافة البلدية مؤتمر السكك الحديدية السريعة بالتعاون مع الغرفة التجارية يف سيدني ،ونحن واثقون جدا بأن الخط سيـُربط مع
مدينتنا .العملية ما زالت يف األيام األوىل لكننا نتطلع ليتقدم هذا املشروع التحولي للبنية التحتية العامة إىل مرحلة التخطيط.

باربكيو عقيلة رئيس البلدية  Lady Mayoressلجمع التربعات
يوم الثالثاء املقبل ستستضيف عقيلة رئيس البلدية مجددا حفل باربكيو يف  Centenary Squareلجمع األموال لصالح مؤسسة القلب .فإذا كنتم يف باراماتا أو
جوارها ما بني الـ  10صباحا و  3من بعد ظهر يوم الثالثاء فتعالوا واظهروا دعمكم لهذه املسألة املهمة .كما ستتم اقامة حفل باربكيو يوم الثالثاء الذي يليه ،وسيتم
تقديم األموال التي يتم جمعها ملؤسسة القلب يف the Lady Mayoress Cricket Cup
أوائل نيسان /أبريل.

السيدات حنان ،ايفون ونورما
عاد اىل سيدني مفوض حزب
الوطنيني االحرار يف اسرتاليا
ونيوزيالندة ،سابقا ،االمني
العام للحزب حاليا السيد
كلوفيس البطي وعقيلته
ايفون وشقيقته نورما ،بعد
زيارة خاصة اىل ملبورن،
استغرقت أربعة ايام ،التقى
خاللها عددا من االصحاب
واالقارب والرفاق.
ونظرا ألواصر الصداقة
التي تربط السيد البطي
برجل االعمال السيد طوني
ليون فقد اقام السيد ليون
وعقيلته حنان ،مأدبة غداء
عامرة ،على شرف االمني
العام للحزب السيد البطي
وعقيلته وشقيقته ،وحضرها
كل من رئيس غرفة التجارة
االسرتالية اللبنانية يف
فيكتوريا املحامي فادي الزوقي
والسيدة مرييل عقيلته ،رجل
االعمال كلود وردان والزميل
طوني شربل رئيس اذاعة

صوت لبنان يف ملبورن،
وذلك يف مطعم «زورونا»
اللبناني الفاخر.
وقد خيمت على اللقاء اجواء
السعادة ودارت خالله
محادثات تناولت الوضع العام
يف لبنان واملنطقة وخاصة
اوضاع الجالية اللبنانية يف
سيدني وملبورن.
وقد شكر السيد البطي
السيد طوني ليون على
بادرته الكريمة التي تنمّ عن
محبة وأخوّة وتعبـّر عن كرم
وأصالة.
كما كان للسيد البطي العديد
من االجتماعات الحزبية
واللقاءات التي تصب يف
خدمة الجالية والوطن.
وبعد عودته اىل سيدني زار
السيد كلوفيس البطي مكاتب
جريدة الهريالد واجتمع مع
الزميل انطونيوس بو رزق
ودارت بينهما محادثات حول
اوضاع الوطن والجالية.

 Golden Slipperالستون هذا السبت
هذا السبت سيبدأ  the 60th Golden Slipperيف مضمار روزهيل وستحتفل البلدية بهذا
الحدث .وسيتم تشغيل ألعاب دائرية لألطفال خارج التاون هول يف الفرتة التي تسبق
السباق ،وجرى تزيني املركز التجاري  CBDتكريما لهذا الحدث .أتمنى لجميع املتسابقني حظا
سعيدا يف  the Slipperهذا السبت ،وإذا كنتم من محبي السباق ،فانني أهيب بكم التوجه اىل
روزهيل وان تكونوا جزءا من االحتفاالت.
متعة «أَحـِبَّ حيث تعيش» العائلية
استضافت البلدية املجلس يوم السبت األسرة يوم متعة عائلية يف  ،Rosella Parkهاريس
بارك لرفع مستوى الوعي حول كيف يمكن للسكان أن يساعدوا يف التصدي ملشكلة اإلفراغ
(الكبّ) غري املشروع يف مجتمعاتهم املحلية .شكرا لجميع الذين جاءوا ،ال سيما األطفال الذين
انضموا اىل أنشطة تعليمية صباحية .وستستمر مداهمات االفراغ غري القانوني ضمن حملة
البلدية «احبَّ حيث تعيش» حت ى  10نيسان /ابريل وسيقام يوم متعة آخر للعائلة يف lBe
 ،more Parkيف نورث باراماتا يوم السبت  2نيسان /ابريل .إذا كنتم ترغبون يف معرفة املزيد
عن الحملة زورواwww.parracity.nsw.gov.au/lovewhereyoulive :

تصميم مبدع تم اختياره لـ  :Aspire Towerرئيس بلدية باراماتا بول غريارد
يظهر قبالة التصميم الفائز لربج أسباير أمام موقع بنائه املستقبلي)
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قــضاء وقـدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
خطف األضواء من نعيم عباس أثناء استجوابه
أمام «العسكرية»
مجال دفرتدار يروي عالقته بكتائب عبداهلل عزام
وماجد املاجد
خطف املوقوف مجال دفرتدار ،احد رموز كتائب عبداهلل عزام ،
االضواء االثنني من «رفيقه يف اجلهاد» نعيم عباس امام احملكمة
العسكرية الدائمة .فالرجالن اللذان يالحقان اىل جانب آخرين بتصنيع
املتفجرات والعبوات الناسفة وزرعها وتفخيخ السيارات وتفجريها
وادخال صواريخ اىل لبنان واطالقها ،مثال جنبًا اىل جنب امام احملكمة
اليت اكتفت باستجواب دفرتدار و «صهره» السابق حممد العجوز قبل
ان ترفع اجللسة اىل  18متوز املقبل.
\مل يعق الكرسي املتحرك اندفاع دفرتدار ومحاسته لقضيته «فنحن
نفتخر اننا جهاديون وهذا يف ديننا» ،فهو قاتل االحتالل االمريكي
مزورة
يف العراق قبل ان يعود اىل لبنان عن طريق سوريا بهوية ّ
ً
ملجأ بعدما علم انه
ويتخذ من منزل نعيم عباس يف خميم عني احللوة
مطلوب كونه «سلفيًا» ،ثم يغادر اىل سوريا حيث اصيب بقذيفة
هاون اصابة بليغة اقعدته مدى احلياة.
دفرتدار الذي مل يكن يعرف يف بداية شبابه سوى طريق وحيد
يسلكه «من املعهد البخاري يف الشمال فاملسجد ثم منزله» ،بات
من القياديني البارزين يف كتائب عبداهلل عزام ويأتي يف االهمية بعد
زعيمها السعودي ماجد املاجد الذي قضى يف املستشفى العسكري
يف بريوت بعد اصابته بفريوس قاتل يف كانون الثاني العام ،2014
وإن كان دفرتدار ّ
يقلل من اهمية دوره داخل هذا التنظيم  ،وحتى
ْ
ينفي التحاقه به «فكل ما يف االمر ان املاجد اراد االستفادة منه
مبعلومات عن الرتكيبة السياسية اللبنانية كون االخري كان مسؤو ً
ال
عن لبنان».
مصوبًا
اكثر من ساعة وقف نعيم عباس ينصت اىل اقوال دفرتدار،
ّ
حينًا ومؤيدًا حينًا آخر وذلك بعد ان ابدى موافقته على السري بالدعوى
من دون وكيلته احملامية فاديا شديد اليت تغيبت بداعي السفر
وذلك «كرمى لعيون» رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم.
واذا كان صهر دفرتدار املوقوف حممد حسن العجوز قد كشف عن ان
االخري قد تزوج من ابنة قائد كتيبة الفاروق التابعة للجيش السوري
احلر ،فان «سر» استمرار عالقته جبمال بعد طالقه من شقيقته  ،مل
يكشف عنها ووضعها يف خانة «الثقة» بينه وبني عائلة مجال وليس
بينه وبني االخري.
وقبل رفع اجللسة اىل  18متوز املقبل ملتابعة االستجوابات اعلن
دفرتدار اضراب موقوفني يف سجن الرحيانية عن الطعام منذ عشرة
ايام بسبب «الوضع الصعب يف السجن حيث مل ار النور منذ سنتني
وانا اموت يف السجن فنحن يف لبنان ولسنا يف افريقيا».
وكان توضيح من ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي الذي
لفت اىل ان موضوع السجون هو من مسؤولية وزير الداخلية فيما
عقب رئيس احملكمة قائ ًال« :الرسالة وصلت».
يف بداية اجللسة اوضح دفرتدار بانه بعدما علم انه مطلوب اثر عودته
مهرب ومنها اىل خميم
من العراق متكن من الدخول اىل سوريا عرب
ّ
عني احللوة .وقال« :كان ذلك يف العام  2008ومل يكن يوجد حينها
كتائب عبداهلل عزام اليت تعرفت من خالهلا على توفيق طه وماجد
املاجد .وقال ردا على اسئلة الرئاسة بان ماجد املاجد طلب منه
التواصل مباشرة مع املسؤول يف تنظيم القاعدة صاحل القرعاوي
الذي مل يكن يعرفه وان االخري طلب من املاجد استهداف اجليش
اللبناني واليونيفل وكان جواب املاجد» هيدا مو شغلي» .واضاف:
«ما عاذ اهلل استهداف اجليش».
وعن االحتكام اىل تنظيم القاعدة اثر اخلالف بني املاجد والقرعاوي
مبراسلة املسؤول املباشر لدى اسامة بن الدن والقائد امليداني يف
افغانستان مصطفى ابو اليزيد  ،اوضح دفرتدار ان املاجد ابلغ
القرعاوي بانه يف حال اراد العمل معه فان ذلك سيكون من بوابة
اسرائيل الن املاجد كان يتطلع اىل اجلهاد ضد اسرائيل .
وحول تأسيس خاليا لعبداهلل عزام وان قائده يف لبنان هو املاجد
فيما توفيق طه املسؤول التنفيذي  ،اوضح دفرتدار بان املاجد
اخربه ان مقر جملس الشورى هو يف وزيرستان وان طه هو مساعده
امنا باقي االعضاء هم يف اقليم وزيرستان امنا احنصر العمل بني
شخصني اثنني فقط هما املاجد وطه الذي كان مسؤوال عن ضرب
االسرائيليني من اجلنوب.
وهل كنت املسؤول االعالمي لدى املاجد قال دفرتدار»:اوكل اىل
املاجد خماطبة الشعب اللبناني امنا مل يكن على يعرف الرتكيبة
السياسية اللبنانية فسألين عن معلومات بهذا الشأن كوني ابن
البلد» .واكد ان املاجد مل يلتق ابدا بنعيم عباس اما بالل كايد فكان
املاجد يستعني به كونه كان ملمًا بربامج الكمبيوتر واالنكليزية.
واوضح ان نعيم عباس اخربه بانه اطلق يف السابق صواريخ على
اليهود اما يوسف شبايطة فقد عمل على نقل صواريخ اىل اجلنوب.

مسي بـ «خرق
وسئل دفرتدار عن فيلم
ّ
مصور فافاد ان هذا الفيلم ّ
احلصون» يتناول قضية اطالق الصواريخ «امنا ال عالقة لي به».
ونفى دفرتدار انتماءه اىل كتائب عبداهلل عزام ومل يذهب اىل القصري
بهدف جتنيد اشخاص وامنا ذهب اىل سوريا بناء على طلب املاجد.
وبسؤاله عن القاب ومنها لقب «ابو تراب» الذي اطلقه على صهره
السابق حممد العجوز قال دفرتدار« :حنن نفتخر باننا جهاديون وهذا
يف ديننا».
وعن تفجري السفارة االيرانية يف بريوت اكد دفرتدار انه اوقف يف
 6حزيران من العام  2013ومت نقله اىل املستشفى بعد يومني نافيا
تلقيه دروسا مع اخرين على تصنيع املتفجرات من قبل توفيق طه
«امنا مت اعطاء دروس يف غرفيت» .وقال« :انا ّ
شفاف واهلل يهدي
الذي ذكر هذه املعلومات».
وعما ذكره يف افادته االولية انه من مؤيدي توجيه ضربات اىل
اليونيفل وحماربة حزب اهلل وكل شيعي وكذلك ضرب اجليش ،انكر
دفرتدار ذلك .واعترب ان السلفية ليست فكرًا وال نسميها وهابية امنا
عقيدة انتشرت يف لبنان .
وباستجواب العجوز افاد ان عالقته بدفرتدار جاءت من كونه كان
متزوجًا من شقيقته وان هذه العالقة استمرت بعد طالقه منها حيث
كانت العائلة تطلب منه املساعدة يف البحث عنه او يف زيارته يف
خميم عني احللوة ويف مستشفى فرحات يف كامد اللوز قبل توقيفه.
ونفى ان يكون توفيق طه قد طلب منه احضار معدات من حمل يف
كورنيش املزرعة كون العجوز كان ملمًا بأمور االتصاالت  .وقال
العجوز بانه مل يكن ملتزمًا دينيًا امنا دفرتدار كان دائما يدعوه اىل
الصالة ليس اكثر نافيًا ان يكون االخري قد ابلغه انه خياف على اهله
من حزب اهلل  .وهنا تدخل دفرتدار موضحًا بانه تربى يف الضاحية
وملاذا خياف من احلزب؟!.

متهمون جدد بـ «جرمية بتدعي»
اظهرت التحقيقات اليت جيريها احملقق العدلي يف «جرمية بتدعي»
القاضي سامي صادر عن تورط اشخاص جدد كمشرتكني ومتدخلني
يف اجلرمية ،ادعى عليهم النائب العام التمييزي القاضي مسري محود
بصفته مدعيا عاما عدليا يف القضية.
ومشل االدعاء عشرة أشخاص احيلوا اىل القاضي صادر الستجوابهم
علما ان ثالثة موقوفني كان قد القي القبض عليهم سابقا وجرى
استجوابهم وصدرت مذكرات توقيف وجاهية حبقهم.

هاتفان داخل سيارة يشغالن القوى األمنية يف
صيدا

ضربت قوة من خمابرات اجليش اللبناني قرابة الثالثة من فجر
االثنني االثنني طوقا امنيا على الطريق البحرية احملاذية ملدخل مرفأ
صيدا بعد االشتباه بسيارة من نوع  BMW325ذهبية اللون تركها
صاحبها يف املكان مضاءة وبداخلها جهازا اتصال خلويان .
واضطرت القوة األمنية املنتشرة يف املكان لقطع الطريق الرئيسية
عرب البولفار البحري ألكثر من ساعة ونصف الساعة كتدبري احرتازي
وحلني حضور اخلبري العسكري الذي عمل على الكشف على السيارة
فتبني انها خالية من اية مواد متفجرة .
وصباحا حضر صاحب السيارة الذي تبني انه مقيم يف صيدا القدمية
فوجد ان سيارته قد نقلت من املكان وملا علم مبا جرى افاد بأنه
نسيها مضاءة ونسي هاتفيه بداخلها!.

األمن العام يوقف مزوّري مستندات سفر

أوقفت املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع تسعة وعشرين
شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص
من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت ستة اشخاص جبرم تهريب وتسهيل دخول ومغادرة
اشخاص بطرق غري شرعية.

سرقوا منزله وحمله يف الوقت نفسه

اقدم جمهولون على سرقة منزل سليمان عبد القادر قاسم وحمله
اجملاور املخصص لبيع اهلواتف اخللوية يف حملة عمار البيكات يف
عكار بواسطة الكسر واخللع .وقدرت املسروقات بستة ماليني لرية.
وفتحت القوى االمنية حتقيقا باحلادثة.

 3جرحى بانقالب باص مدرسي يف القلمون

ادى انزالق فان لنقل الطالب على اوتوسرتاد  -القلمون باجتاه
ومدرسة .وقد مت نقلهم من قبل جهاز
طرابلس ،اىل اصابة طفلني
ّ
الطوارئ واالغاثة يف اجلمعية الطبية االسالمية اىل مستشفى هيكل
للمعاجلة.

توقيف تاجر ومروّج خمدرات يف بشامون
وطرابلس

متكنت دورية من مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة
الشرطة القضائية ،من توقيف أحد جتار املخدرات يف حملة بشامون
ي .ن .وضبطت حبوزته  227غراما من مادة الكوكايني و 390غراما
من حشيشة الكيف ،كما تبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب بالغ حبث
وحتر ومذكرتي توقيف جبرم خمدرات.
ويف طرابلس اوقفت دورية من مكتب مكافحة املخدرات االقليمي
أحد مروجي املخدرات يف حملة البحصاص ر.ب .وبرفقته زوجته
ع.ش.وضبطت حبوزتهما  2.15كلغ من حشيشة الكيف 15 ،غ من
مادة باز الكوكايني و 5.3غ من مادة الكوكايني ،كما تبني أن األول
مطلوب للقضاء مبوجب مذكرة توقيف جبرم حماولة قتل و 4قرارات
جزائية.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  59مطلوبا
جبرائم خمدرات  -سرقة  -سلب  -اطالق نار.

 5063خمالفة سرعة يف أسبوع

تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال ونهارا ،اليت سجلت خالل أسبوع
تنظيم  5063خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من
احلوادث.

إدانة السيد بدعوى جعجع

دانت حمكمة املطبوعات يف بريوت يف حكم اصدرته االربعاء برئاسة
القاضي روكز رزق وعضوية املستشارتني القاضيتني نوال صليبا
املقدمة من
وروال عبداهلل  ،اللواء املتقاعد مجيل السيد يف الدعوى
ّ
رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور مسري جعجع بواسطة وكيله
ضده جبرائم االفرتاء والقدح والذم
احملامي الدكتور سليمان لّبس
ّ
وقضى احلكم بتغريم السيد مبلغ  3ماليني لرية لبنانية وألزمته بدفع
مبلغ ألف لرية كتعويض معنوي للمدعي.
ويتجه وكيل جعجع احملامي سليمان لّبس اىل استئناف احلكم أمام
حمكمة التمييز جلهة التعويضات الشخصية للمدعي للمطالبة مببلغ
مالي كبري غري املبلغ املعنوي ّ
الذي حكمت به حمكمة املطبوعات.

سورّية تسقط من «فان» يف عكار

سقطت السورية مالك محود ( 17عاما) من على منت فان حممل
بالكوسا على طريق عام عرقة يف عكار.
وعمل عناصر الصليب االمحر اللبناني على اسعافها ونقلها اىل
مستشفى اخلري يف بلدة املنية بعد اصابتها برضوض يف احناء عدة
من جسمها.

موقوفان يشكوان «سجن الرحيانية»

شكا املوقوف امحد سليم ميقاتي املالحق يف عدد من امللفات
املتعلقة جبرائم ارهابية واالنتماء اىل تنظيم داعش من «الظروف
الصعبة يف سجن الرحيانية واملعاملة السيئة اليت اتعرض هلا» .
وتوجه ميقاتي اىل رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم اثناء مثوله االربعاء امام احملكمة مع ستة متهمني
بينهم ابنه املوقوف عمر ميقاتي مبلف يتصل باالرهاب« :احملكمة
حتكم بالعدل وانا وابين مظلومون» طالبا نقله اىل سجن رومية كغريه
من املتهمني يف ملفات اكثر خطورة من ملفه قائال:ان احد املوقوفني
عمل قصة طويلة عريضة يف عرسال وهو موقوف يف رومية وانا مل
اقتل احدا.
وطلب رئيس احملكمة من ميقاتي توجيه كتاب بهذا اخلصوص اىل
مفوض احلكومة لبته حبسب الصالحية.
وسبق ميقاتي اىل الشكوى املوقوف عادل غمراوي الذي حتدث عن
«وضع صعب يف سجن الرحيانية « مشريا اىل ان السجناء ينفذون
اضرابا عن الطعام اىل حني حتسني اوضاعهم .وغمراوي موقوف يف
عدة ملفات تتصل باالنتماء اىل عصابات مسلحة.

توقيف ّ
نشال وتعميم صورته

أوقفت دورية من فصيلة برج الرباجنة يف حملة عني السكة ج  .ح.
لالشتباه بقيامه بأعمال سلب ونشل وسرقة يف أماكن خمتلفة من
بريوت والضاحية اجلنوبية ،كما تبينّ أنه مطلوب للقضاء مبوجب عدة
مذكرات وأحكام عدلية باجلرائم املذكورة.

ارجاء احملاكمة بقضية قتل املق ّدم كحيل لسماع شاهدين

أرجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم اىل السابع والعشرين من شهر نيسان املقبل النظر يف
قضية مقتل املقدم يف اجليش ربيع كحيل يف  26متوز من العام
2015على طريق بدادون ،وذلك لتكرار جلب الشاهد الشيخ يوسف
سرور الذي صودف مروره يف املكان اثناء احلادث والشاهدة سارة
حجازي.
ويالحق يف هذه القضية املوقوف ايلي ضو والفار هشام ضو بتهمة
اقدام االخري على اطالق اربع رصاصات على ساقي الشهيد والتسبب
بوفاته واالول جبرم التدخل يف هذا اجلرم.
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اعالنـات

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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مناسبات

اجلالیة اللبنانية االسرتالية تؤكد تضامنها مع اململكة العربية السعودية

الشيح زيدان :اللبنانيون اوفياء للمملكة اليت قدمت
هلم اخلري والدعم والعطاء ..متضامنون مع اململكة يف
تصديها للتمدد الفارسي والتدخالت االيرانية الغامشة
عربت وفود الجالیة
اللبنانية االسرتالية يف
أسرتالیا عن شكرها
للمملكة
وامتنانها
السعودية
العربية
بقیادة خادم الحرمنی
الشریفنی امللك سلمان
بن عبدالعزیز على
دعمها ووقوفها مع لبنان
 ،واكدت أن اللبنانيني
ومغرتبني
مقيمني
سيبقون اوفياء للمملكة
التي قدمت لهم جميعا
الخري والدعم والعطاء
على الدوام .
جاء ذلك خالل استقبال
سفری اململكة لدى
أسرتالیا ونیوزیالندا
نبیل بن محمد آل
صالح ،بمقر السفارة
يف العاصمة األسرتالیة
كانبريا،وفدا كبريا ضم
عدد من رجال الدين
يف
والشخصيات
الجالية اللبنانية ضم
الشيخ مالك زيدان
ممثل دار الفتوى يف
اللبنانية
الجمهورية
الشيخ نبيل سكرية
رئيس مجلس القضاء
االسالمي
الشرعي
والشيخ حسن زيدان
عضو مجلس القضاء
والشيخ
الشرعي
عبد اللطيف حسني
عضو مجلس القضاء
واألستاذ
الشرعي
عبد اهلل الشامي
رئيس جمعية الوحدة
العربية
االسالمية
والسيد فؤاد االشوح
العالقات
مسؤول
العامة يف جمعية الوحدة
العربية
االسالمية
والسيد محمد عبد اهلل
أمني السر يف جمعية
االسالمية
الوحدة
العربية.
واكد الشيخ مالك زيدان
يف تصريح بعد اللقاء :
أتينا إىل سفارة اململكة
السعودية
العربية

لنؤكد ملعالي السفري
نبيل بن محمد أل صالح
تضامننا ودعمنا الكامل
للمملكة وقائدها امللك
سلمان بن عبد العزيز
ملك الحزم والعزم ،
يف حربها ضد اإلرهاب
للتمدد
وتصديها
الفارسي والتدخالت
اإليرانية الغاشمة يف
املنطقة ،ودفاعها عن
عروبة لبنان وسوريا
واليمن والبحرين  ،من
أجل إعادة العنفوان
والكرامة إىل العرب
،
واملسلمني جميعا
واالعالن عن رفض
املشوّهة
الحمالت
لصورة لبنان واملسيئة
األخوية
لعالقاته
مع اململكة العربية
ومجلس
السعودية
التعاون لدول الخليج
العربية .
كما كان السفري أل
صالح قد استقبل
الدكتور جمال الريفي
على راس وفد ضم
علي ديب وطالل سيفو
حيث اكد على التضامن
مع اململكة وقيادتها .
من جهته شكر السفري
آل صالح الوفد على
املشاعر الطيبة التي
عرب عنها تجاه اململكة
وقيادتها  ،وقال ان ذلك
يعرب خري تعبري عن
محبة االشقاء اللبنانيني
العربية
للمملكة
السعودية وحرصهم
على صون العالقات
األخوية التاريخية التي
تربط اململكة العربية
السعودية ولبنان ،
مؤكدا ان اململكة كانت
دوما وال تزال تثبت
ومشاعرها
مواقفها
االخوية تجاه لبنان
وجميع اشقائها العرب
باالفعال التي تدل على
الخري وتتمنى للجميع
النجاح واالزدهار.

ΔϳΩϳΩΣϟϙϛγϟϭϕέρϠϟωϭέηϣϑϟϥϣέΛϛ
ΎϳϟέΗγ˯ΎΟέϥϳΑΕΎϓΎγϣϟΏέϘϧ

ϊϳϣΟϲϓΔϳΩϳΩΣϟϙϛγϟϭϕέρϟΔϛΑηϥϳγΣΗϲϓέΎϣΛΗγϻΎΑΔϳϟέΗγϷΔϣϭϛΣϟϡϭϘΗ
ϕϭγϷϭΕΎϛέηϟϥϳΑΕΎϓΎγϣϟΏέϘϳϭέϔγϟΓΩϣϥϣϙϟΫνϔΧϳγϭΩϼΑϟ˯ΎΣϧ
ΎϬϳϓϥϭϛϧϥΩϳέϧϲΗϟϥϛΎϣϷϭΎόϳϣΟΎϧϧϳΑϭ
ϲϓΙΣΑϟ˯ΎΟέϟϙϧϣΔΑέϘϣϰϠϋϲΗϟϊϳέΎηϣϟΔϓέόϣϟ

In partnership
with State and Territory governments
ϡϳϟΎϗϷϭΕΎϳϻϭϟΕΎϣϭϛΣϊϣϙέΗηϻΎΑ
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كتابات

مارسيل منصور :فنانة الضوء العاملية حنو التغيري وصنع السالم تتسلم جائزة الفنون واإلبداع يف يوم املرأة العاملي
بقلم كوليت إسكندر سركيس

فنانة الضوء يف احلس واإلدراك  ،الفنانة العاملية  ،البارزة أعماهلا
كضوء الشمس يف النهار  ،وشعاع القمر يف الظالم  ،وجنمة
النجوم يف الليل  .الفنانة العاملية واإلنسانة املناضلة املبدعة ،
وال يسعين هنا إال أن أصفها بأسطورة هذا الزمن املعاصر  ،وإن
كانت حتمل بني ضلوعها أيضا جوهر الزمن اجلميل  ،النها تشرب
من كؤوس العصرين معا  ،وحتب وحتلم وتعمل وتبدع كل ما هو
مجيل فنا وفكرا وخلقا  ،من أجل تغيريالعامل وصنع السالم  .إنها
السيدة مارسيل منصور »،سفرية السالم العاملي» لألمم املتحدة
يف اسرتاليا  ،الفنانة األسرتالية الفلسطينية املتعددة املواهب
 ،فهي الفنانة التشكيلية واألديبة والشاعرة والصحفية وصانعة
احملبة و السالم .
مارسيل منصور  ،مصدر اإلهلام اإلبداعي يف «فن الضوء و التغيري»
 ،كنت قد تعرفت عليها من خالل موقع التواصل اإلجتماعي  ،فصرت
أتابعها على صفحتها يف الفيسبوك وكأنه امللف املهين ألعماهلا
ونشاطاتها وإجنازاتها  ،وكان لي الشغف والفخر مبعرفتها عن
قرب  ،فعرفتها أكثر بشخصيتها املتواضعة  ،وإنسانيتها املتناهية
 ،حديثها مثل الورود الربيعية اليت يفوح عطرها بكل شيء مجيل
خيرج من فمها  .حترتم الصغري والكبري ألنها امرأة عظيمة وحمبة
وحنونة  ،ودائمًا لديها شئ تقوله أو تفعله أو ختلقة بطريقة إبداعية
إجبابية أصيلة  ،وكأنها شعلة إنارة بني األصدقاء يف جمتمع معاصر
يسوده الكثري من السلبيات  .حبها للحياة ال تعرف االستسالم ،
وإمنا االبتسامة املشرقة دائمًا على وجهها حتى ولو كانت يف أسوء
حال  ،تشعر مع اجلميع وحتمل اهلموم على ظهرها  ،حتى أن طيبة
قلبها مملوءة بالعنفوان والكرامة وعزة النفس  ،ألنها إنسانة مؤمنة
بربها وبعائلتها وبقضايا اجملتمع والوطن .
حضرت معرض مارسيل منصور العاملي املعاصر يف «الفن الضوئي
واإلدراك احلسي» بعنوان «ثريشهولد» أي «نقطة التحول» يف
«متحف ماري ماكيلوب» نورث سيدني والذي عرض يف أماكن
مرموقة متعددة خالل عامني  :مبناسبة السنة العاملية للضوء 2015
 ،هذا املعرض الذي مت عرضه يف مدينة « نيو يورك» األمريكية
 ، 2014وعرض لوحة منه يف متحف «اللوفر» باريس . 2015
كما وحضرت هلا بعد ذلك سلسلة من «أحاديث الفنان /الفنانة «
و»الندوات الفنية « اليت أقامتها مارسيل خالل عام  2015مبناسبة
تزامن السنة العاملية للضوء يف اسرتاليا  ،ومناسبات أخرى مثل
الذكرى املئوية للحرب العاملية األوىل  ،وإعالن األمم املتحدة
عام  2014عام التضامن مع الشعب الفلسطيين  ،واليوم العاملي
للسالم  2015حتت شعار «الشراكة من أجل السالم و الكرامة
للجميع»  ،وكذلك الذكرى السنوية السبعني لألمم املتحدة  .وكان
آحدثها أن شاركت الفنانة التشكلية واألديبة «سفرية السالم
العاملي» مارسيل منصوريف الندوة اليت يقيمها االحتاد عن موضوع
«دورالفن يف بناء السالم» بتاريخ  28أكتوبر  ،2015يف برملان
والية نيو ساوث ويلز ،والذي القى جناحا منقطع النظري ونال
إعجاب اجلميع من احلضور املتنوع اخللفيات الثقافية  .وكم شعرت
بالفرحة تغمرني حني وجدت نفسي قد اكتسبت معرفة وازددت
نورا حني استمعت إىل هذا اإلبداع املتنوع من حيث الفن التشكيلي
والشعر والنثر والتاريخ  ،وأكثر مايهم يف حديث مارسيل هو إبراز
القضية الفلسطينية – قضية العرب والعامل معا – بطريقة عقالنية
منطقية إبداعية  ،ثم الغرض االساسي من فنها اإلبداعي املتنوع أال
وهو العمل على «التغيري الفكري» حنو إنهاء احلرب وصنع السالم
 ،و»التحول اجلذري» على الصعيد الفردي واجملتمعي والدولي
 ،وإهلام القادة املسئولني وأصحاب القرار إىل التنوير والتغيري
اإلصالحي حنو األفضل  ،خصوصا مبا خيص إعادة النظر يف املناهج
الرتبوية والتعليمية واألخالقية  ،وتوجيه الشبيبة واألجيال الصاعدة
حنو طريق النور .
أصبحت أتابع املقاالت الفكرية واألدبية اليت تكتبها وتنشرها
مارسيل يف الصحف العربية  ،ثم رحت أتابعها على املوقع
اإللكرتوني اخلاص بها  ،فبهرتين أعماهلا اإلبداعية املتنوعة  ،مما
زاد إعجابي بأعماهلا النرية والرفيعة املستوى  ،و املقاالت املفعمة
بالتنوع باللغتني اإلجنليزية والعربية  ،وكذلك الفن التشكيلي من
الرسم باألضواء إىل املناظر الطبيعية و الشخصيات البارزة  ،فهي
تعتز بوطنها اجلديد وبكل من يعمل على بنائه  .رحت أتصفح
وأقرأ املوقع االلكرتوني  ،فوجدت أنها أول من كتب عن نضال
املرأة العربية يف اسرتاليا يف البحث اليت فازت به جبائزة «النهار»
األدبية يف العيد املئوي  ،1988كما وأنها أول من كتبت عن
الشخصيات البارزة ورمست لوحات فنية عنهم وعرضتها قي برملان
الوالية مع كتابها « شفتنج وايفز» أي «األمواج املتحركة « يف عام
 1998من أجل رفع شأن اجلالية  ،فكانت بذلك أول شرارة إشعاع
ليستوحي منه اآلخرين يف املهجر ليحذوا حذوها  ،كما وكانت أول
أمرأة اسرتالية عربية مهاجرة تقوم مبعرضها الفردي وتطلق كتابها
وتلقي حديثا وتقرأ شعرا يف برملان الوالية  .ويف متابعيت ملقاالت
مارسيل يالحظ القارئ اإلجيابية يف الفكر ،والنقاوة يف الروح ،
احلصافة والبالغة يف اللغة  .من أقوال مارسيل يف «دعوة إىل
اجلالية األسرتالية الفلسطينية للعمل يف جسم واحد»  :ألنه «من
روح العمليشع نور الوطن  ،ألن ثقافة وفنون الشعوب َ
تولد كلمة
احلق  ،وألن أرض الوطن أمانة فى أعناق صانعيها  ،أخط هذه
الكلمات النابعة من صميم واقعنا »...

مارسيل منصور تتلقي كلمتها

مارسيل منصور تتسلم جائزة الفنون واإلبداع من الدكتور
مصطفى علم الدين
ويف سلسلة أعماهلا الضوئية املعاصرة  ،وأحاديثها  ،وندواتها،
وأشعارها ،نراها عند افتتاح معرضها  ،جتسد املعاني السامية
من أجل حرية الوطن اجلريح وتنادي إىل التغيري يف العامل وميالد
السالم فرتدد مارسيل الشعر بعنوان «تعالوا معا» بصوتها العذب
وأدائها الرائع وتقول :
تعالوا معًا
تعالوا نتحول  ...وحنول
تعالوا نتغري  ...ونغري
تعالوا نستلهم من شعاع النور السرمدي
نتأمل يف عمق خفايا األسرار اجمليدة
نعيد التفكري يف املاضي واحلاضر
لنكشف عن رؤية جديدة
مبنظار ناصع حديث معاصر
تعالوا  ....معا
نعانق جداول احملبة
نوجد إنسانية محيمة
ونعلن ميالد احلرية و السالم .
ويف حديثها عن «دور الفن يف بناء السالم» يف برملان والية نيو
ساوث ويلزعام  2015تقول:
«كوني فنانة أسرتالية فلسطينية مهاجرة ،فإني أؤمن بأن الفن له
صوت مسموع  ،وقد تشكلت وجهة نظري وتبلورت من تأثرياحلروب
والنزوح والنزاع املستمر قرابة سبعني عاما ،ومعاهدة أوسلو
للسالم ال ترى حال ألكثر من واحد وعشرين عاما .اهلل  ،العدل ،
احلب  ،والسالم هي قواسم مشرتكة لتقاليد الديانات اإلبراهيمية
التوحيدية الكربى الثالث يف العامل  ،اليهودية واملسيحية واإلسالم
 .ولذلك ميكن حتقيق السالم من خالل العامل الروحي بدال من
العامل املادي  .فالقدس معناها يف اللغة العربية مدينة السالم ،
وهي املركزاحملوري للعامل الذي يشع بنوراهلل املقدس السرمدي
األزلي املسترت ».وعندها أشارت مارسيل يف حديثها إىل «أهمية
وجود القدرة الروحية واإلبداعية عند السياسيني ورجال الدين حتى
يكون يف استطاعتهم قيادة العامل بطريقة أفضل حنواإلنسانية
والعدالة والدميقراطية وأضافت مارسيل« :إن مهمة الفنان أن
خيلق احلقائق وجيدد  ،وأن يقود وينريالطريق  ،لعله يؤثر يف
نفوس الناس من أجل صياغة العامل  .وهلذا السبب يعترب الفن
حمورالسياسة والعالقات االجتماعية  ،ألن األعمال الفنية ميكن أن
حتول املدارك واملفاهيم املشرتكة  ،كما وميكن أن تغري من مظاهر
خرباتنا وتشارك يف إعادة رسم عاملنا املتقلب والدائم التغيري».
ويف ختام حديثها قالت مارسيل « :من خالل أعمالي اإلبداعية
أريد أن أثري أسرتاليا يف العمل على خلق ثقافة بناء السالم من
خالل الفن الضوئي واإلدراك احلسي والفكري الذي يستحوذ على
املشاعر واألفكار اإلنسانية بغض النظر عن العرق أو الدين  ،فيؤثر
يف النفس ويبعث على إعادة التفكري والنظر العميق من أجل إعادة
صياغة الواقع حنو التجديد والتغيري ووالدة إنسانية جديدة من خالل
التحول  ،و حتويل احلرب إىل السالم  ،والعنف إىل السكينة ،
واإلرهاب إىل األمان  ،واملادية إىل الروحانية « .هذا ما كتبته وما
زالت تردده دائمًا السيدة منصور .
شاركت مارسيل يف العديد من املعارض الفردية واجلماعية الوطنية
مع أهم املشاهري و الفنانني يف أماكن مرموقة يف أسرتاليا مثل «إس
إتش إرفني جاالري» «واألوبرا هاوس» و»البورهاوس ميوزيم» ،
وكذالك حول العامل  .من أهم معارضها الفنية «صور من احلكمة»
يف املتحف األسرتالي  ،1997و»األمواج املتحركة» .ومعرض «

ثريشهولد» يف الفن الضوئي واإلدراك احلسي الذي فاز بعرضه
يف مدينة « نيو يورك» األمريكية  ، 2014ومتحف «اللوفر» باريس
 ، 2015وكذلك «متحف ماري ماكيلوب» نورث سيدني اسرتاليا
مبناسبة السنة العاملية للضوء  . 2015امتدت أعماهلا على مدى
 35عاما من الفنون التشكيلية التقليدية واملعاصرة والفوتوفرافيا
والتصميم  ،إلي أعماهلا اإلبداعية يف اإلذاعة و شبكة التلفزيون
الفضائية  ،فهي شاعرة ومذيعة وصحفية وكاتبة باللغتني اإلجنليزية
والعربية .حصلت على جائزة املنافسة يف التصميم الفين للمعرض
اجلماعي احتفاال «بقوة املرأة» يف اليوم العاملي للمرأة عام ،1993
واختريت «املرأة النموذجية « يف الثقافة والفنون عام ،1996
ورشحت جلائزتني هامتني يف عام  . 2015هاجرت إىل أسرتاليا
عام  ،١٩٧٧بعد حصوهلاعلى بكالوريوس يف األدب اإلنكليزي من
جامعة «عني الشمس» مبصر  .ويف سيدني حصلت على دراسات
يف حقول متعددة  ،وعملت موظفة إدارية يف احلكومة الفدرالية
ملدة اثنيت عشرعاما فورهجرتها إىل اسرتاليا  ،فكانت تعمل بدوام
كامل خالل تربية أوالدها مع زوجها إىل جانب ممارستها للفن
التشكيلي وإقامة املعارض وكتابة املقاالت األسبوعية يف عمودها
«كلمة عابرة»  .مل تكف مارسيل عن التعليم يف مراحل عمرها
 ،بل صقلت نفسها بالتسلح بالعلم واملعرفة واملمارسة  ،ومل
يعقها كونها أم ألربعة  ،وزوجة  ،وجدة خلمسة أحفاد ،أن تلتحق
باجلامعة حيث حصلت على دراسات عليا يف «ماجستريأستوديو
الفنون»  ، 2012و»ماجستريالفنون الرفيعة» املعاصرة  2014من
كلية الفنون جامعة سيدني .
الغرابة إذن ان نرى العدد اهلائل الذي حصلت عليه مارسيل من
اجلوائزوامليداليات والشهادات التقديربة ألعماهلا املتميزة يف
الفنون الرفيعة وااإلبداعية  .وأحدث ّ
تكريم كان هلا بتاريخ 10
مارس  ، 2016حيث حضرت يف االسبوع املاضي حفل التكريم
الذي أقامه املركز الثقايف االسرتالي العربي منتدى بطرس عنداري
لتكريم بعض السيدات والفتيات املستحقات على اجنازاتهن
املختلفة يف يوم املرأة العاملي  .عم ًال بإرث الراحل عميد الصحافة
العربية يف املهجر األسرتالي بطرس عنداري  .فجاء ّ
تكريم مارسيل
مستحقا بأكثر من جدارة  ،حيق هلا أن تكون فارسة جائزة الفنون
الرفيعة واإلبداعية  ،أسرتالية فلسطينية  ،فهي عنوان اإلبداع و
ّ
والتضحية  ،كفنانة وأم وزوجة وجدة ألحفاد
احلب والعطاء واحلنان
وسيدة جمتمع ومناضلة ومواطنة نبيلة وإنسانة تعمل من أجل احلرية
واخلري والسالم  .النها رمز القوة والتحدي  ،رمز احلياة و النقاء ،
األنوثة واألخالق  ،التواضع والنجاح  ،النضال والوفاء  ،انها عنوان
املبدعني  ،رمز النورواحملبة والسالم  ،انها مارسيل منصور رمز
للمرأة الشرقية  ،و فخر لكل امرأة عربية مناضلة ومبدعة رسولة
السالم  ،نفتخر بها وهلا القبعات تنحين احرتامًا وتقديرًا
وسفرية
ّ
 ...وكل عام والعامل خبري يف يوم املرأة العاملي .
Marcelle Mansour’s website: www.marcellemansour.com.au
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اعالنات

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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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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ملبورن

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

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

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
MTV تلفزيون

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

 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

Melbourne
Melbourne

ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

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


Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
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FFF

›‡
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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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لو كنت مليونرياً ..هل تستطيع شراء السعادة؟

األمور املادية جيلبها املال،
أما األمور احلسية بكامل
أشكاهلا فقد تكون بعيدة
كل البعد وصعبة املنال،
احلصول
نستطيع
وال
عليها ،مهما أمتلكنا من
أموال ،وهذا أمر ال خيتلف
عليه اثنان ،فاملال أساس
السعادة ،ولكن ليست كل
السعادة.
ويف لقاء مبجموعة من
الشباب والشابات ،مت طرح
السؤال التالي عليهم :إذا
كان أحد منهم مليونريًا..
فهل سيستطيع شراء كل
شيء حتى السعادة؟ وكانت
إجاباتهم على النحو اآلتي:
يقول عبدالرمحن القضيب
« 37عامًا» إعالمي رياضي،
هذا األمر فيه جانب من
الصحة وجانب من اخلطأ،
فهناك أمور حسية ال نستطيع
شراءها ،وهناك أمور مادية
طبعًا حنققها باملادة.
أما نايف املشيط « 35
عامًا» رئيس حترير صحيفة
إلكرتونية ،فيقول «هناك
من يتحدث مبثالية ذاكرًا أن
املال ال جيلب السعادة ،يف
الوقت الذي يذكر فيه أن
هذا الزمن هو زمن املادة،
فاملال حيقق السعادة؛ حتى
لو مل تكن دائمة».
صاحل احلمادي « 55عامًا»
مستشار إعالمي ،من رأيه
أن املال من املمكن أن
جيلب السعادة الوقتية،
ولكن ال أعتقد أن هناك من
يشرتي احلب الصادق مهما
ملك من أموال.
املصيبيح
تركي
يقول
« 31عامًا» ممثل العالقات
الدولية يف اللجنة األوملبية،
السعادة ال ميكن حتقيقها
إال بالرضا عن النفس ،أما
وجود املال دون وجود
الرضا عن النفس ،فلن
أستطيع توفري الراحة مهما
توفرت اإلمكانيات املادية.
أمحد عجالن « 34عامًا»
يشري
رياضي،
صحفي
إىل أن املال يساعد على

السعادة ،لكنه ال يشرتي
الصحة وال جيلب القناعة،
فالقناعة كنز ال يفنى.
يقول عادل احلمزي «38
نفسي،
أخصائي
عامًا»
«السعادة ال تكمن إال يف
حصولنا على ما حرمنا منه،
فهي عند الفقراء احلصول
على الثروة ،وعند املرضى
احلصول على الشفاء ،وعند
العشاق اللقاء والتواصل».
اما عبداهلادي القرني «44
عامًا» خمرج مسرحي ،فيقول
«عندما أكون مليونريًا ،حتمًا
ستختلف رؤييت ملفهوم
السعادة ،وسيكون تعاملي
مع الرغبات على حسب ما
إذا كانت هل ستحقق لي
السعادة أم ال؟»
أمحد معيدي « 35عامًا»
أكادميي وإعالمي يف جامعة
سعود« :حلمي أن أكون
مليونريًا ،فهذا ما أمتناه،
وذلك حتى أستطيع توفري
بعض العوامل اليت جتلب
لي السعادة من منظوري،
فاملال مهم مهما ادعينا
مثالية القناعة».
فهد املالكي « 26عامًا»
مسؤول مبيعات ،كان له
رأي آخر فيقول «سأشرتي
باملال ماديات احلياة ،واليت
ستسعدني للحظات ،لكن
شعور السعادة احلقيقي ال
يكون إال بالقرب من اهلل».
خالد اهلذلي « 38عامًا»
مشرف تربوي ،يرى أن
املال يوفر وسائل الراحة
املادية ،لكن جيلب معه
التعب الذهين والنفسي
يف كيفية إنفاقه وكيفية
احملافظة عليه.
اسلطان الوهييب « 32عامًا»
عضو اللجنة الوطنية لشباب
األعمال ،كان رأيه أن
«الصحة والراحة ال تقدران
بثمن ،وال يتم شراؤهما
باملال ،فالغنى غنى النفس،
املعاملة
حبسن
وقيميت
وليست بامتالك األموال».
حممد املعتق « 30عامًا»

إعالمي ،فريى أن املال ليس
سببًا للسعادة وال لشرائها،
ولكن قد يكون سببًا يف
احلصول على البعض منها.
أما آراء النساء ،فهي ال
ختتلف عن الرجال إال يف
بعض األمور ،اليت قد تكون
متحيزة هلا النساء ،وقد
كانت آراؤهن كالتالي:
منال هاشم « 32عامًا»
مديرة التسويق واالتصاالت،
السعادة نعمة ال تشرتى
باملال ،ولكن إذا كنت
مليونرية ،واستطعت حتقيق
حلم شخص ما ،فبالتأكيد
سأكون سعيدة.
ترى عهد جمدلي « 23عامًا»
طالبة طب ،أن مقولة إن
السعادة ال تشرتى باملال
خاطئة متامًا؛ ألن املال لن
يوفر السعادة لي فقط بل
سعادة لغريي أيضًا.
هيفاء
الرأي
وتوافقها
املصلح « 36عامًا» موظفة
بتقنية املعلومات ،قاائلة
«املال ال يشرتي السعادة
جيعلنا
ولكن
املطلقة،
سعداء ،فاملال زينة احلياة
الدنيا ،ومن أهم طرق
السعادة».
عاتكة مال « 45عامًا» ناشطة
يف توعية التوحد تقول «يف
الوقت احلالي ،وبكل واقعية
ومع غالء املعيشة البد من
وجود املال ،وأعتقد أن
له دورًا كبريًا يف سعادة
اإلنسان».
وتصرح مليس مجيب «21
عامًا» طالبة هندسة كهرباء،
«أنا ال أتفق مع عبارة إن
النقود ال جتلب السعادة،
خاصة أن التقنية احلديثة
وسبل الرتفيه والسفر ألمجل
البلدان تتطلب املال».
مشاعل النعيمي « 22عامًا»
متفرغة لألعمال التطوعية،
جيلب
ال
املال
تقول
السعادة ،لكن يسمح لنا أن
نعيش تعاستنا برفاهية.

متى ال تستطيع املرأة نسيان الرجل؟
ملاذا تتذكر املرأة رج ًال معينًا
بعد مرور سنوات طويلة؟ سؤال
طرحته دراسة أعدها مركز خمتص
بالشؤون االجتماعية والنسائية
يف ساوباولو .اجلواب يكمن يف
األثر الذي تركه هذا الرجل أو
ذاك عليها .فرمبا يلتقي أحدنا
بشخص ويتبادل معه حديثًا
قصريًا ،ولكن ذلك يبقى يف
الذاكرة لوقت طويل.
وهناك أناس ميكن العيش
معهم لسنوات طويلة ،ولكن
ذاكرتنا متحوهم بشكل كامل.
ّ
علق خرباء الدراسة« :هذا يعترب
لغزًا من ألغاز احلياة .فهناك
نساء يلتقني برجال يف مناسبات
تكون قصرية ،ولكن ذاكرتهن
متحو بعضهم ،وال تستطيع حمو
آخرين .فمن هم الرجال الذين ال
يستطيع النساء نسيانهم؟

الرجل الذي يمدحها

أوضحت الدراسة استنادًا إىل
استطالع للرأي مع حنو ثالثة
آالف امرأة من جنسيات خمتلفة،
أن  % 72منهن ال يستطعن
نسيان رجال مدحوا مجاهلن
وشخصياتهن .وقالت نسبة
 % 20منهن إنهن ال يستطعن
نسيان رجل جملرد كلمات مجيلة
قاهلا .بينما أكدت نسبة % 15
منهن أنهن ال يستطعن نسيان
رجل أعطى نصيحة واحدة
أفادتهن العمر كله.

رجل التقت به يف ظروف جميلة

القصد هنا ظروف كانت فيها
املرأة متعبة نفسيًا وساعدها
الرجل على الرفع من معنوياتها،
حيث إن ذلك ساعدها على
تغيري مسار حياتها حنو األفضل.
وقالت نسبة  % 38من النساء
املشاركات يف استطالع الرأي
إنهن غرين مواقفهن السلبية
من احلياة بعد االلتقاء برجال
رفعوا من شأنها كامرأة.

ال تستطيع نسيانه ملوقف
شهم

طبقًا للدراسة فإن نسبة 28
 %من النساء املشاركات يف
استطالع الرأي أكدن أنهن مازلن
يتذكرن رجا ً
ال أبدوا مواقف شهمة
جتاههن لسنوات طويلة مضت،
وإن دل هذا على شيء فإنه
يدل على أن أكثر ما حتبه املرأة
يف الرجل هو شهامته.

رجل أنقذها من موقف صعب

أكدت نسبة  %63من النساء
أنه يصعب عليهن نسيان رجال
أنقذوهن من موقف صعب،
والواحدة منهن كانت حباجة
ملن يقف إىل جانبها؛ حلمايتها
من خطر كان يهدد حياتها أو
شرفها.

رجل حافظ على شرفها

قالت نسبة  % 90من النساء
املشاركات يف استطالع الرأي
إنهن ال يستطعن وال بشكل من
األشكال نسيان رجال حافظوا
على شرفهن يف موقف ضعف
كانت فيه املرأة .وأضافت
الدراسة« :هؤالء النساء اعتربن
أن الرجل الذي حيافظ على
شرف املرأة يعترب إنسانًا نبي ًال
يستحق أن يظل يف الذاكرة إىل
األبد».

الرجل الرومانسي

قالت نسبة  % 58من هؤالء
النساء :يصعب على املرأة حمو

رجل رومانسي من ذاكرتهن؛
ألن الرومانسية أصبحت شيئًا
مفقودًا يف عامل الرجال.

طرق تنظيم وقت الدورة الشهرية للفتيات

إهمال عدم انتظام الدورة
الشهرية لفرتات طويلة ،حتى
عند الفتاة غري املتزوجة؛
يعرض بطانة الرحم إىل
ِّ
التضخم واالنقسامات غري
السليمة واألورام.
هنالك أسبابًا تؤدي إىل عدم
الشهرية،
الدورة
انتظام
َّ
مرضية يف
هورمونية أو
منها
َّ
َّ
اجلهاز التناسلي ،وغريها من
األسباب ،وهنا تطلعنا الدكتورة
اختصاصية
جيهان صربي،
َّ
النساء والتوليد ،مبستوصف
الطيب ،على طرق تنظيم
سابا
َّ
الشهرية.
الدورة
َّ
أوضحت الدكتورة جيهان َّ
أنه
وبعد البلوغ قد تبقى الدورة
الشهرية غري منتظمة لدى
ملدة سنة إىل سنتني،
الفتيات َّ
لكن بعد ذلك جيب أن تكون
ألن
الدورة قد انتظمت؛
َّ
املبيض يكون قد نضج متامًا،
وأصبح يتجاوب مع هورمونات
النخامية ،والغدة حتت
الغدة
َّ
السرير البصري.
وإن بقيت الدورة غري منتظمة
بعد البلوغ بسنتني جيب البحث
عن السبب ،وال جيوز تركها
متباعدة لفرتات طويلة حتى
ألن
عند الفتاة غري املتزوجة؛ َّ
يعرض بطانة
هذا التباعد قد
ِّ
الرحم على املدى البعيد إىل أن
تتضخم وحتدث فيها انقسامات
غري سليمة وأورام ال قدر اهلل.
تشخيص عدم انتظام الدورة
الشهرية\
َّ
يعتمد تشخيص عدم انتظام
الشهرية على التاريخ
الدورة
َّ
املرضي بشكل بارز ،ومن
املهم أن تعرف الفتاة سن
بدء احليض ،وموعد احليض،
وموعد احليض األخري ،وتسجل
األيام اليت يظهر فيها احليض،
ألن
باإلضافة إىل األعراض،
َّ
الطبيب سيستفسر عن أعراض
تتعلق بسبب عدم انتظام
الشهرية ،وغريها من
الدورة
َّ
التفاصيل.
وخالل الفحص اجلسدي يقوم
الطبيب بإجراء الفحص ملالحظة
عالمات قد تدل على سبب عدم
الشهرية.
انتظام الدورة
َّ

االختبارات :هناك اختبارات
عديدة تساعد على تشخيص
سبب عدم انتظام الدورة
احلاجة
وختتلف
الشهرية.
َّ
لالختبارات وفقًا لسبب عدم
الشهرية.
انتظام الدورة
َّ
 اختبار هورمونات الغدةالدرقية ،واختبار اهلورمونات
َّ
النسائية يف الدم ،وأخرى
َّ
تساعد على تشخيص سبب
الشهرية.
عدم انتظام الدورة
َّ
 التخطيط فوق الصوتياختبار
وهو
()Ultrasound
تصويري لرؤية الرحم وأعضاء
الداخلية.
اجلهاز التناسلي
َّ
 التصوير بالرنني املغناطيسيالغدة
أورام
لتشخيص
النخامية.
َّ
لتنظيم

الدورة

أهم الطرق
الشهرية
َّ
 حبوب منع احلمل اليت ُتستخدممتعدد
لعالج متالزمة املبيض
ِّ
الكيسات ،ويمُ كن استخدامها
يف العديد من احلاالت لتنظيم
الشهرية.
الدورة
َّ
 عالج سوء التغذية أو القهمالعصابي يتطلب احلفاظ على
تغذية مفيدة.
النفسية
 باإلضافة إىل املعاجلةَّ
واستشارة طبيب نفسي.
 أما إذا كان عدم انتظامالشهرية نتيجة للنشاط
الدورة
َّ
البدني الزائد ،فيجب العمل
على التقليل من النشاط
البدني ،والقيام به بشكل
معقول.
الدرقية حتتاج
 أمراض الغدةَّ
للمعاجلة باألدوية املضادة
الدرقية أو هورمونات
للغدة
َّ
الدرقية ،وفقًا للمرض
الغدة
َّ
املصابة به املرأة .وقد حتتاج
اجلراحية ألمراض
املرأة للمعاجلة
َّ
الدرقية.
الغدة
َّ
النخامية تستجيب
 أورام الغدةَّ
الناهضة
باألدوية
للعالج
(Dopamine
للدوبامني
 )Agonistاليت تؤدي خلفض
إفراز الربوالكتني ،ما قد يؤدي
الشهرية.
الدورة
النتظام
َّ
النخامية
وبعض أورام الغدة
َّ
اجلراحية.
حتتاج للمعاجلة
َّ
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انتقاد العيوب بال إحراج ..كيف يكون؟!
ختتلف طبيعة تعامل الناس مع بعضهم يف
اجملتمعات األجنبية عنها يف جمتمعنا الشرقي،
يف انتقاد العيوب خاصة اليت تتعلق باإلتيكيت
أو املظهر العام؛ بدءًا من رائحة الشخص،
وليس انتهاء برائحة اجلوارب وعادة قضم
األظافر ،ففي الغرب يعتمدون على الصراحة
واملواجهة ،لكننا حنن الشرقيني نعتمد على عدم
إحراج اآلخرين ،هناك العديد من األشخاص قد
تصادفهم غري مهتمني بتبعات عاداتهم السيئة،
«سيدتي» تفتح
فكيف يصارحهم من حوهلم بها،
ِّ
ملفًا طريفًا ملواقف خمتلفة أراد أصحابها لفت
نظر غريهم من دون إحراج ،فماذا فعلوا؟
روائح خمتلفة
هبة املعداوي ،فنانة تشكيلية ،من السعودية،
كان حل مشكلة رائحة العرق مع زميلتها هو
اسقاط نتائح هذه املشكلة على نفسها،
واصطحبتها إىل الصيدلية واشرتت مزيل عرق
لنفسها.
زميلة لرزان حليب ،من فلسطني ،طالبة ،تعاني
من رائحة العرق ،ومل تكن تنتبه أن من حوهلا
يتضايقون من هذه الرائحة ،تتابع رزان:
«أصبحت أشم نفسي أمامها ،وكلما واتتين
الفرصة أرش مزيل العرق».
أما حممد صالح الشوملي موظف يف حكومة دبي
فاضطر أن يؤلف قصة وهمية أبطاهلا أشخاص
وهميون؛ لينقل لزميله يف العمل رسالة أن
رائحة جسمه سيئة.
مشكلة اجلوارب
وعن رائحة اجلوارب املقززة تقول براء عيسى،
موظفة ،من فلسطني «أجربت على وضع كمامة
على أنفي ،وأخربت زميل املكتب أن هناك تلوثًا
يف اجلو ،لكنه مل يفهم ومل يتوقف عن خلع
حذائه ،إىل أن طلبت نقل مكتيب».
يصاب سامل احلسيين ،مراقب جودة ،من
السعودية ،باالختناق من جوارب زميله ،وهو
يصلي باملسجد يتابع« :قلت جلميع املصلني:
يا شباب ،حاولوا أال تقوموا بالوضوء على
اجلوارب؛ ألن ذلك يعطي رائحة غري حمببة مع
احلذاء ،وصار بعدها زميلي يغسل قدميه عند
كل صالة «.
هذا أنا «عادي»
إصدار الصوت أثناء األكل من العادات غري
املستحبة أمام اآلخرين ،مسرالعنقري ،طالبة
إدارة أعمال ،حتكي عن صديقتها»:سألتها
ِ
مسعت هذا الصوت؟ فلم
بشكل مباشر :هل
تكرتث ويف يوم سألتها :هل تشتكني من
آالم يف األسنان؟ فقالت :ال ،ملاذا؟ فأخربتها
بأنها تصدر صوتًا أثناء مضغ الطعام،فغريت
عادتها».
تعود ابن عم سامل عبداهلل ،طالب يف كلية
ّ
اآلداب ،من السعودية ،أن يصدر أصواتًا كلما
شرب أو أكل وبعدها يتجشأ غري مبال مبن حوله،
فاتفق سامل مع أخيه الصغري أن يتجشأ أمام
خّ
وبينت له أن ما
«وبته
اجلميع ،يتابع سامل:
ّ
يفعله مقزز ،وكان ذلك أمام ابن عمي الذي
تضايق لكنه خفف من عادته».
طباع معيبة
هاني بدوي مدير مالي يف جهة حكومية
بدبي ،يقول»أصحاب العيوب ملمون بعيوبهم.
فهو»أعسر» يأكل ويكتب بيده اليسرى منذ
صغره؛ لذا جيد الكثري من الناصحني له بضرورة
استخدام اليد اليمنى».
تالحظ مريم أمحد ،ربة منزل ،من الشارقة،
أن زوجها يهوى نكش أنفه أثناء السياقة،
فنقلت له شعورها جتاه هذه العادة السيئة،
ّ
تعلق« :كف عن ممارستها أثناء وجودي أنا معه
بالسيارة ،فقط»!
اعتادت هديل عابدين ،ربة بيت ،من فلسطني
أن تبادر بإعطاء منديل لكل من يضع يده على
أنفه ،وتقول« :سالمتك مرشح اجيبلك حمارم،
وهكذا يلتفت أني أقصد أن منظره مزعج».

مجال حممد شلواني ،موظف بإحدى الشركات
اخلاصة ،بدبي يرى لفت النظر يؤدي إىل
العداوة ،إن مل يكن االسلوب الئقًا ،فقد انتقد
أحد أصدقائه طريقة لبسه ،قال« :حافظ على
مظهرك؛ ليحرتمك الناس ويقدروك» ،يتابع
مجال« :كان على حق ولكن طريقته بدت
مستفزة ،جعلتين عنيدًا ومتمسكًا بلباسي».
اعتاد أحد أصدقاء طارق الشطي موظف ،من
الكويت ،باملبادرة يف طلب وجبات من مطاعم
مميزة ،ألصدقائه ،يستدرك طارق« :انتبه أنين
علي قلت له
ال أشاركهم الطعام ،وعندما أحل
ّ
«سأطلب معك الوجبة بشرط أال تتحدث وأنت
تأكل ،فاستوعب ما أعنيه بشكل كوميدي».
يقول اإلعالمي مبارك العبداهلل ،من الكويت،
«أنصح الناس من خالل مقاطع الفيديو عرب
االنستغرام أو التويرت ،وأربط النصيحة بآية
قرآنية أو حديث نبوي شريف».
مشاكل األسنان
كانت ميسم صالح ،طالبة ،من فلسطني ،تريد
أن تلفت نظر صديقتها املخطوبة ألن تنظف
أسنانها الصفراء فتقول «أرسلت هلا رابط
صفحة طبيب أسنان لديه محلة ختفيضات على
تبييض األسنان لفرتة حمدودة ،واتفقت معها
أن نذهب سويا ودفعنا مبلغًا بسيطًا ،وخرجت
سعيدة ألني اهتممت بها ولفت نظرها».
الرأي االجتماعي
هناك لفت نظر بناء ،وآخر الغرض منه اإلحراج،
حسبما قال الدكتور فياض العجمي األخصائي
االجتماعي من السعودية« ،األفضل أن ننبه
الطرف املعين بشكل سري».
برأي الدكتور سامل السامل اخلبري اإلماراتي-
تنمية املوارد البشرية ،أن النقد اإلجيابي خاصة
بني الزوجني يف اإلمارات أصبح عملة نادرة،
فكثريون يتقبلونه بإمتعاض ،بينما يأخذونه
برحابة صدر من األصدقاء.
يف الكويت ،كما جيد أستاذ علم االجتماع الدكتور
حسن املوسوي أن الغالبية ال يتقبلون النصيحة
بصدر رحب ويتم تأويلها بسوء نية بعيدًا عن
هدفها املقصود.
وأهم مشاكل لفت النظر ،يف فلسطني ،حسبما
يؤكد أكرم غنام ،أخصائي اجتماعي هي أن
الطرفني ال يتقبالنها ما يتسبب بالطالق.
مشاهري وعادات سيئة
ميتلك الالعب اإلنكليزي ديفيد بيكهام ،عادةسيئة جدًا ،وهي وضع أصبعه يف أنفه! ويبدو
أن ابنته هابر قد ورثتها ،حيث التقطت هلا
عدسات الباباراتزي عدة صور متبعة هذه العادة
أثناء عرض أزياء لوالدتها املصممة فيكتوريا.
–تغسل النجمة جيسيكا سيمبيسون ،شعرها مرة
واحدة أسبوعيًا ،خلوفها عليه.
–ال يستخدم النجم براد بيت الصابون أثناء
االستحمام خوفًا على بشرته! وقد اشتكت أجنلينا
جولي يف العديد من املرات من رائحته ،لكنها هي
األخرى ال تقوم بتنظيف أسنانها ،حيث اشتكى
براد بيت من رائحة نفسها الكريهة؟
–تشكو بريتين سبريز من عادة قضم األظافر،
وهي مرتبطة حبالتها النفسية ،حيث متارستها
كلما توترت أعصابها.
–تهمل النجمة ليندساي لوهان غسل يديها ،فقد
التقطت هلا عدسات الباباراتزي صورًا ليديها
املتسختني.

عقود األنكحة إلكرتونياً ..تهدد الزواج الثاني!

التطور يتسلل إلينا ويدخل يف حياتنا كل يوم
بشكل أكرب لتسهيل العديد من التعامالت،
وبدأت التكنولوجيا تتسرب يف بيوتنا وعملنا.
فأصبحت أغلب املعامالت اآلن تتم من خالل
اإلنرتنت .وآخر ما سيتم تطبيقه على هذا النحو
ما أصدرته وزارة العدل السعودية من تطبيق
أن عصر
برنامج العقد اإللكرتوني ،وهو ما يعين ّ
العقود الورقية ،ونقل املعلومات من دفاتر ضبط
املأذون سنودعها لنستقبل التطبيق اجلديد الذي
ستصدره وزارة العدل قريبًا« ،سيدتي» تدعوكم
للتعرف على آلية هذا التطبيق وآراء اجلمهور
أن هناك جتاوزات
املعاملة ،ومن وجهة نظري مبا ّ
بشقيه الشباب والبنات.
قبل ثالثة أشهر تداول النشطاء على وسائل عرب دفاتر عقد القران سيكون هناك أيضًا حتايل
التواصل االجتماعي شائعة وجود موقع إلكرتوني وتشفري وتهكري عرب التطبيق ،فهذا لن يغري من
يف مصر تستطيع من خالله الزوجة أن تدخل الطبع البشري يف التالعب».
بيانات زوجها فتعرف إن كان متزوجًا بأخرى أم • آلية التنفيذ ستحدد مزاياه
ال ،وفتحت «سيدتي» جمال النقاش من خمتلف جاءت مشاركة الشباب على هذا النحو؛ منصور
الدول حول إن كانت السيدات حقًا يرغنب يف البلوشي ،مصمم جرافيك ،يقول« :أي حتول
إلكرتوني أنا معه؛ ألنه يسهل اإلجراءات على
تطبيق مثل هذا املوقع؟ وما أثره على اجملتمع؟
املواطن ،أما خبصوص الزواج وتوثيقه إلكرتونيًا
الفكرة قائمة
يقول املستشار واملتحدث الرمسي بوزارة فال أعرف آلية التنفيذ وأهميتها ،وأي تطبيق
العدل الشيخ منصور القفاري ،عن برنامج جديد يتم تفعيله حنتاج إىل بعض من الوقت
العقد اإللكرتوني «من مشاريع الوزارة التحول للحكم عليه مبسمى التجربة واخلطأ ،وقد يكون
اإللكرتوني يف كل شيء ،وها هي اآلن تعمل التطبيق يف بداية إطالقه به بعض النقص،
على تطبيق وتنظيم عقود األنكحة إلكرتونيًا ،وبالنسبة للزوجات الالتي حيلمن بكشف متعدد
أن هذا التطبيق سيساعد،
لكن موعد اإلطالق مازال غري حمدد ،فاملوضوع الزوجات فال أعتقد ّ
ً
سرية».
أن املعلومات ستكون
يتعلق بربط هذا بـ 6000مأذون أنكحة وحباجة إىل وأعتقد ّ
حتضري تقين للربامج ،وتتمثل الفكرة يف ربط هذا ويقول بدر فهد الدهمش ،موظف باخلطوط اجلوية
«إن فكرة التطبيق فكرة ممتازة جدًا
التطبيق بالعاملني وحتضريهم الستخدام التطبيق السعودية،
ّ
اجلديد وتهيئة الكوادر وبيئة العمل اجلديدة ،أما حلفظ احلقوق وتسجيل عقود النكاح رغمًا عن
آلية التطبيق ،فهذا ما جيري العمل عليه ،فهناك املهملني ،وجيب جتربة الفكرة قبل اعتمادها
جلنة مشكلة من وزارة فنية وتقنية لدراسة احللول رمسيًا وأنا اوافق عليها ،فكم من زوجات تسبب
املتاحة للتطبيقات واألجهزة ،ويتوقف ذلك بناء عدم توثيق عقود زواجهن مبشاكل أثناء حياة
على حجم املعلومات اليت يتيحها مركز التعاون الزوج وبعد وفاته ،فتوثيق عقد الزواج حيافظ
الوطين والتحقق من هوية الطرفني ،وآليات ربط على حقوق املرأة وأطفاهلا ،وأمتنى أن يكون هذا
العقد وإثباته مع الوزارة ،وهذا التطبيق سيخدم التطبيق رادعًا ملن يفكر بأن يتزوج بثانية يف
اخلفاء».
املرأة بالطرق التالية:
 لن يتم انتحال شخصية أخرى يف الزواج ،حيثمن املمكن أن تنتحل واحدة شخصية أخرى ،ويتم انتهاء عصر الورق
يقول ماجد اخلالدي ،موظف حكومي»:أقدم كل
عقد القران.
 ستوفر توثيق أي نوع من أنواع الزواج الذي التحيات لوزارة العدل إلدخال التقنية عوضًا عنسيتم عقده عند مأذون سواء كان زواج مسيار األوراق ومشاكلها الكثرية ،هذه اخلطوة حتفظ
أو أيًا من مسميات الزواج ،طاملا أنه عند مأذون للمرأة حقها يف معرفة حالة زوجهاُ ،
وتنهي زمن
األوراق وبريوقراطيتها؛ وبالطبع إصدار هذا
سيتم تسجيله وتوثيقه».
التطبيق أيضًا من شأنه مساعدة املأذون على
عمله بشكل أيسر ،وأمتنى عند نزول التطبيق عمل
شككت بأمرها
بعدها توجهت سيدتي إىل امليدان؛ ملعرفة آراء تدريبات مع مأذوني املناطق املختلفة؛ للتعرف
على كيفية استخدامه ،وأعتقد أنه البد أن يتم
السيدات والرجال يف هذا التطبيق اجلديد:
تروي معلمة الرياضيات أماني املهدي « 27عامًا» حتديث يف التطبيق مبعرفة حالة الزوج إذا كان
قصتها قائلة« :أنا متزوجة منذ  7سنوات ولدي متزوجًا بأخرى أو ال؛ لتكون الزوجة على علم بهذا،
 3أبناء ،استطعت معرفة زواج زوجي باملصادفة ،وال يتم التالعب بها».
فقد فوجئت بوجود مرآة صغرية يف سيارته وغريها القانون
«إن األحاديث
من األدلة ،ويف تلك الفرتة حدث له حادث ،ومت يقول احملامي خالد أبوراشد
ّ
إجراء عملية له ،وبقي يف املستشفى عدة أيام ،املنتشرة من عدم تسجيل عقود الزواج قد تكون
ً
مغلوطة ،فعقد النكاح يف حد ذاته هو اعرتاف
وكان زمالؤه بالعمل يرتددون عليه بشكل دائم،
وطفلها
املرأة
ومن بينهم زميلة يف العمل ،شككت يف أمرها ،حبقوق
سواء مت تسجيله أم ال،
ً
وطلبت من السائق أن يعطي األغراض هلا عندما ولكنه فقط يوفر على الزوجة إثبات حقوقها،
حتضر إىل املستشفى ،ويبلغها بأن زوجي من مبعنى إذا مل يتم توثيق العقد بالنسبة للوزارة
قام بإرسال تلك األشياء معه ،وبالفعل أخذتها وتويف الزوج تستطيع الزوجة الذهاب إىل احملكمة
منه ووضعتها يف حقيبتها وظهرت أنا وواجهتها ،والوزارة وإثبات صحة زواجها ،وبالتالي تقضي
وحينها علمت بأنهما متزوجان منذ أشهر ،وطلبت هلا احملكمة بكافه احلقوق لألبناء والزوجة ،كاإلرث
وغريه من التعامالت مع جهات الدولة املختلفة،
الطالق بعد شفاء زوجي».
وبالطبع هي خطوة ممتازة من وزارة العدل ،وكما
صدمة الزوجة الثانية
أشواق العتييب « 35عامًا» قالت« :تزوجين زوجي عهدنا منها بدأت شيئًا فشيئًا تغري املعامالت
وأنا ال أعلم بأنه متزوج من امرأة أخرى ،ومل من ورقية إىل إلكرتونية ،مثل تقديم القضايا
يصارحين قبل الزواج ،وكانت الصدمة عندما إلكرتونيًا ،استقبال الشكاوى إلكرتونيًا ،الرد على
علمت بأنين زوجة ثانية ،وكان مربره أنه لن االستفسارات إلكرتونيًا ،واآلن استحداث تطبيق
يشعرني بأنين زوجة ثانية إطالقًا ،وبعد سنوات لعقود النكاح إلكرتونيًا ،فييسر سري العمل».
تزوج بثالثة ومل خيربني ،وعلمت بزواجه من املأذون والعهد الورقي
زوجته اليت قامت باالتصال بي وإخباري بكل بدأ فهد فواز ،أحد املأذونني بأحد أحياء الرياض
شيء ،بالطبع التطبيق إذا كان سيعرف املرأة بدعاء قائ ًال« :أسأل اهلل أن ييسر أمور استخدام
املقبلة على الزواج باملاضي اخلاص بزوجها التقنية اإللكرتونية يف إجراءات عقود األنكحة يف
ألن استخدامها أصبح ضروريًا
القريب العاجل؛ ّ
سيكون رائع».
يف وقتنا احلاضر ،ملواكبة التطور خصوصًا إذا مت
سرعة تنفيذ املعاملة
سارة الرميخان (أخصائية تغذية) قامت باملشاركة مع استخدامها عملية الربط اإللكرتوني مع اجلهات
يف موضوعنا ،وقد رحبت كثريًا بالتعبري عن رأيها؛ ذات العالقة املعنية بأحوال املتزوجني ،لكشف
حيث قالت« :مع التطور التكنولوجي واالنتقال حالة اخلاطب أو املخطوبة قبل إجراء عقد الزواج،
من احلياة الورقية إىل حياة الربجمة ،ال أجد أي فمث ًال إذا كان اخلاطب سبق له الزواج أو له
مانع يف أن يشمل موضوع عقد النكاح هذا اجلانب أبناء ،أو إذا كانت املخطوبة أرملة وتأخذ معاشًا
أيضًا ،ولعل أهم مميزاته هي السرعة يف تنفيذ من زوجها السابق».
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صــحة ومجتمع

تطوير فحص للدم قد يتمكن من
االستشعار باالصابة بالعديد من االمراض

قال باحثون إنهم متكنوا من تطوير فحص جديد للدم قد يتمكن
يف يوم ما من االستشعار باالصابة بالعديد من االمراض ،من
السرطان اىل التصلب العصيب املتعدد ،عن طريق التقاط آثار
حامض الـ  DNAالنووي الذي تفرزه اخلاليا احملتضرة.
وقال الباحثون يف دراستهم اليت نشرت يف دورية (Proceedings
 )of the National Academy of Sciencesالعلمية إن عملهم ما زال
يف مراحله االوىل ،ولكن يفتح آفاقا واسعة.
وقال احد واضعي الدراسة ،وهو االستاذ يوفال دور من اجلامعة
العربية يف القدس «ننظر اىل هذا االجناز على انه فتح حيمل يف
طياته امكانات هائلة ،ولكن هذه االمكانات لن تتحقق يف القريب
العاجل».
واضاف يف رسالة بعث بها اىل وكالة فرانس برس «نعمل جبد
يف تطوير الفحص ،ولكنه ما زال بعيدا عن االستخدام املختربي
العملي ».وقد استخدم الفحص اجلديد على  320مريض اىل
اآلن ،وجنح يف االستشعار باالصابة بامراض عديدة مثل سرطان
البنكرياس والتهاب البنكرياس السكري والشدة الدماغية
والتصلب املتعدد.
يذكر ان اخلاليا عندما متوت يعين هذا ان مرضا بدأ بالتكون يف
اجلسم ،قد يكون ذلك ورم يف طور التشكيل او مرض له عالقة
باملناعة الذاتية او غريها .ويعرف العلماء منذ فرتة ان اخلاليا
احملتضرة تفرز خيوط من حامض الـ  DNAاملتشظي يف الدم.
اما الفحص اجلديد فبإمكانه التعرف على حتوير كيمياوي فريد يف
الـ DNAيدعى املثيلة ( )methylationبامكانه االستدالل على نوع
اخلاليا احملتضرة بشكل حمدد.
وقالت روث مشري املشاركة االخرى يف وضع الدراسة «عملنا
يبني ان مصادر الـ  DNAاملوجود يف الدم ميكن قياسها يف
البشر .وهذا ميثل اسلوبا جديدا يف االستشعار بشكل حساس
ودقيق مبوت اخلاليا يف انسجة حمددة وميثل ايضا وجهة جديدة
ومثرية يف الطب التشخيصي ».ولكن الباحثني حريصون على
التأكيد انه ينبغي اجراء املزيد من االحباث قبل ان يصبح الفحص
اجلديد يف متناول العامة.

رغم ان دراسة حذرت من ضرره احيانا بالقلب

استخدام «الكوليسرتول املفيد» يف عالج القلب
خطا فريق باحثني اخلطوة األوىل حنو عالج أمراض القلب باستخدام
جسيمات جمهرية تعمل على إعادة فتح الشرايني املسدودة.
وطور الباحثون نسخة صناعية من جزيء الكوليسرتول املفيد
املعروف باسم  HDLالغين بالربوتني الشحمي الكثيف ،والذي
يستخدم يف عالج أمراض القلب .ويقوم اجلزيء املطور مبهمتني
تؤدي كلتاهما إىل «تسليط الضوء» على الرواسب الصلبة
املرتاكمة على جدار الشريان ليتمكن املعاجلون من رؤيتها من
خالل املسح الضوئي ،ما يعمل على إزالتها .وتسمى الرواسب
اليت ترتاكم على جدار الشرايني تصلبا عصيديا ،وتتكون من مواد
دهنية ،وكوليسرتول ،وكالسيوم ،ومواد أخرى.
ومبرور الوقت ،ترتاكم الرواسب ،مسببة ضيقا يف األوعية
الدموية وحتد من تدفق الدم إىل عضلة القلب أو املخ ،وهو ما
قد يؤدي إىل أزمات قلبية وسكتات دماغية .أما الكوليسرتول
املفيد ،فيعمل على إزالة الكوليسرتول الضار ونقله إىل الكبد
حيث يتخلص منه اجلسم.
وقالت شانتا دار ،رئيسة فريق الباحثني الذي يعمل على تطوير
العالج اجلديد يف جامعة جورجيا ،إن «أحباثا أخرى توصلت إىل أنه
حال عزل مكونات الكوليسرتول املفيد ( )HDLمن الدم املتربع
به ،واستنشاؤه ،وحقنه يف شرايني احليوانات ،يظهر األثر
العالجي لذلك على احليوانات.
وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من املمكن أن يرفض اجلسم دم
املتربع بسبب بعض اخلصائص املناعية ».وأضافت «من املمكن
أن نطور جسيمات صناعية دقيقة ميكنها القيام بنفس الدور الذي
يلعبه الكوليسرتول املفيد ( .)HDLويف الوقت نفسه ،نستهدف
التوصل إىل طريقة لوضع تلك اجلسيمات يف الشرايني».
وحتتوي تلك اجلسيمات على أكسيد احلديد الذي يلعب دور «عامل
تباين» يساعد الرنني املغناطيسي على القيام باملسوح املطلوبة.
وتسمح تلك العملية بتوفري ضوء يكشف أماكن التصلب العصيدي
أو الرواسب املرتاكمة على جدار الشرايني.
وحتى اآلن مير البحث مبراحله التجريبية على اخلاليا ،لكن الباحثون
وعرضت
يستهدفون االنتقال إىل املرحلة السريرية خالل عامنيُ .
نتائج البحث يف االجتماع الوطين اخلامس والعشرين للجمعية

الفياغرا تزيد انتشار سرطان اجللد
الخيتلف اثنان على دور احلبوب الزرقاء يف حتسني قدرة
االنتصاب وجلب السعادة إىل قلوب ماليني الرجال املعانني من
الضعف اجلنسي ،لكنها حتسن قدرة خاليا اجللد السرطانية على
النمو واالنتشار أيضًا .إذ ثبت خمربيًا اآلن أن عقار سيلدنافيل
(الفياغرا) يتدخل يف االشارات اليت يطلقها اجلسم بالضد من
اخلاليا السرطانية ،كما انه يعزز منو هذه اخلاليا.
هذا يسرع من انتشار سرطان اجللد ،وينصح علماء توبنغن
من يعاني من سرطان اجللد (امليالنوما) أن يكف عن تعاطي
السيلدنافيل (املصاب أص ًال) ،وأن يبحث عن بدائل أخرى
لتحسني قدرته اجلنسية .وعلى املرضى األكثر عرضة للمرض
من غريهم ،بسبب نوع بشرتهم الرقيقة أو ألسباب وراثية ،أن
ال يتعاطى الفياغرا بكثرة ،وأن يفعل ذلك دائمًا بعد استشارة
طبيبه.
وكانت دراسات أمريكية (مشلت  40ألف رجل) قد عربت عن
قلقها من ارتفاع نسبة سرطان اجللد بني متعاطي الفياغرا مقارنة
بغريهم ،كما الحظت دراسة سويدية أخرى أن متعاطي احلبة
الزرقاء يزورون صالونات التعرض لألشعة الشمسية أكثر من
الناس االعتيادين ،كما أنهم أكثر مي ًال لزيارة املناطق احلارة،
لكن هذه الدراسات مل تقم الدليل على ذلك .ومعروف ان
الرجال والنساء من أصحاب البشرة البيضاء الرقيقة(اليت تسمى
البشرة أ ).أكثر عرضة من غريهم للميالنوما ،وال ينصحهم األطباء
بالتعرض لضوء الشمس القوي املباشر.
خيل باستقالب خاليا اجللد
وقال روبرت فايل ،الذي أشرف على الدراسة من جامعة توبنغن،
انهم أقاموا الدليل على عالقة الفياغرا بسرطان اجللد عن طريق
االحباث اخلليوية البيولوجية ،وأنهم كشفوا عن آلية حصول ذلك.
إذ حيفز سيلدنافيل انزيم( cGMPوهو مادة غوزانوسني مونو
فوسفات احللقية) الذي يلعب دورًا كبريًا يف منو الكثري من
خالليا اجلسم املهمة اليت متتد بني خاليا األوعية الدموية واخلاليا
العصبية وخاليا القلب.

يعزز النمو السرطاني بطريقتني
وكتب فايل وزمالؤه يف جملة «سيل ريبورتس» انهم توصلوا
إىل أن هذا االنزيم يتدخل يف عملية استقالب خاليا البشرة أيضًا،
وأن سيلدنافيل ينشط هذا االنزيم لدى املرضى الذين يعانون
من سرطان اجللد.
فض ًال عن ذلك توصل العلماء األملان إىل أن انزيم آخر يف اجلسم،
وهو فوسفوديسرتيز ،)PDE5(5يعمل باستمرار على كبح نشاط
انزيم ،cGMPوهي عملية توقف النمو املشوه والزائد للخاليا.
وأتضح ان سيلدنافيل يكبح بدوره نشاط انزيم  ،PDE5مبعنى
أنه يرفع خماطر سرطان اجللد بطريقتني.
إن التأثريات اجلانبية األكثر شيوعًا اليت حيذر منها األطباء،
َّ
وخصوصًا عند املعانني من أمراض القلب والدورة الدموية
وارتفاع ضغط الدم ،هي الذحبات الصدرية واجللطات وخماطر
ضغط الدم األخرى .هذا اضافة إىل الصداع وامحرار الوجه وآالم
أما اآلثار اجلانبية األقل انتشارًا فهي اعتالل رؤية األلوان
املعدةَّ .
وضعف القدرة على التمييز بينها ،كذلك حساسيات العينني ،مع
احتمال قليل بفقدان النظر يف حاالت نادرة.
ورغم كل هذه املضاعفات ،توصل العلماء األملان إىل أن حبوب
الفياغرا اسعفت متسلقي اجلبال يف بلوغ «ذروة» ايفرست كما
ساعدت غريهم من قبل يف التخلص من ضعفهم اجلنسي وبلوغ
ذروة العملية اجلنسية .إذ ال يبدو أن تأثري فياغرا يقتصر على
إعانة الرجال يف التخلص من ضعفهم اجلنسي ورفعهم إىل
القمة ،ألن الدراسة تقول إن سيلدنافيل قادر على توسع األوعية
الدموية يف الرئة ،كما يفعل يف العضو التناسلي.
على أية حال ،يدعو فايل وزمالؤه املعانني من سرطان اجللد
فقط لتوخي احلذر يف تعاطي الفياغرا ،ألن سيلدنافيل حيفز
منو السرطان املوجود اص ًال وال يتسبب بنشوئه .وهذا يعين أن
تعاطي احلبة الزرقاء يبقي باب السعادة مفتوحًا أمام كافة الرجال
اآلخرين.

األمريكية للكيمياء يف سان دييغو بوالية كاليفورنيا األمريكية.
الكولسرتول املفيد يكون ضارًا أحيانًا بالقلب
غري ان دراسة جديدة حذرت من أن بعض األشخاص ،الذين
معرضون إىل
لديهم مستويات عالية من الكولسرتول املفيد،
ّ
جدا خلطر اإلصابة مبرض القلب.
درجة عالية ً
حيدث صراع يف الدم بني الكولسرتول الضار ،الذي يرمي
مواد دهنية يف الشرايني والكولسرتول املفيد الذي يزيلها.
لكن دراسة أجرتها جامعة كامربدج أظهرت أن ارتفاع مستوى
مفيدا .وقال اطباء ان نتائج
دائما
الكولسرتول املفيد ال يكون
ً
ً
الدراسة اجلديدة ميكن ان تساعد يف إجياد طرق جديدة حلماية
القلب .طفرات جينية يرفع تناول زيت الزيتون واألمساك
واملكسرات مستوى ليبوبروتني مرتفع الكثافة ،املعروف بأنه
الكولسرتول املفيد .وهو أول ما خيتربه الطبيب لتقدير خطر
اإلصابة بنوبة قلبية.
لكن معلومات جديدة توافرت من دراسة كشفت أن طفرات
نادرة يف أحد اجلينات تسبب ارتفاع مستوى الكولسرتول املفيد.
وأظهرت االختبارات أن األشخاص الذين لديهم طفرة يف جني
جدا يف دمهم،
ُيسمى  SCRAB1يكون مستوى الكولسرتول
عاليا ً
ً
ولكن خطر إصابتهم مبرض القلب يزيد عندهم بنسبة  80يف
املئة ،وهي الزيادة نفسها تقريًبا يف خطر اإلصابة مبرض القلب
بسبب التدخني.
حتدث هذه الطفرة يف واحد من بني كل  1700شخص .وأظهرت
جتارب أخرى أن هذه الطفرة متنع الكولسرتول املفيد من إزالة
الدهون اليت مجعها يف الكبد ملعاجلتها.
وقال الربوفيسور آدم باترورث أحد الباحثني الذين أجروا
الدراسة يف جامعة كامربدج ملوقع «بي بي سي نيوز» إن نتائج
دائما نعتقد أن الكولسرتول املفيد
الدراسة «مهمة ،ألننا كنا
ً
يرتبط باخنفاض خطر اإلصابة مبرض القلب».
باب حبثي وأشار باترورث إىل أن الدراسة هي من أوىل الدراسات
اليت تبينّ أن بعض األشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من
معرضون يف احلقيقة إىل درجة أعلى خلطر
الكولسرتول املفيد
ّ
اإلصابة مبرض القلب.
عما إذا كان
أضاف إن الدراسة «تتحدى اعتقادنا الشائع ّ
الكولسرتول املفيد حيمي األشخاص من مرض القلب أو ال».
وحذر الربوفيسور باترورث من أن العقاقري اليت تهدف إىل رفع
مستوى الكولسرتول املفيد قد ال تكون مفيدة.
وأوضح أن حجم جسيمات ليبوبروتني مرتفع الكثافة أو فاعليتها يف
إزالة الدهون قد يكونان أهم من من املستوى العام للكولسرتول
املفيد.
ً
طريقا أجدى لألحباث الالحقة .ويف حني
واعترب أن هذا قد يكون
أن الباحثني وضعوا أهمية رفع مستويات الكولسرتول املفيد
موضع تساؤل ،فإنهم أكدوا أنه يبقى أداة مثينة لتوقع خطر
اإلصابة مبرض القلب.
وقال الدكتور تيم تشيكو االستشاري املتخصص بأمراض القلب
واألوعية الدموية يف جامعة شفيلد إن هذه الدراسة املهمة تضاف
إىل نتائج أخرى تبينّ أن املسألة ليست بسيطة ،حبيث خُتتزل إىل
كولسرتول مفيد ...وكولسرتول ضار.
أسلوب تعامل اجلسم والحظ أن التمرين يرفع مستوى الكولسرتول
املفيد ،ويقلل خطر اإلصابة مبرض القلب ،ولكن نتائج الدراسة
اجلديدة تشري إىل أن فوائد التمرين قد ال تكون بسبب ارتفاع
الكولسرتول املفيد ،وأن املطلوب إجراء املزيد من األحباث لفهم
العالقة املعقدة بني الكولسرتول املفيد ومرض القلب.
وأكد الربوفيسور بيرت فايسربغ املدير الطيب ملؤسسة أحباث
القلب الربيطانية أن الدراسة اجلديدة تبينّ أن طريقة اجلسم
يف التعامل مع الكولسرتول املفيد أهم يف حتديد خطر اإلصابة
مبرض القلب من مستويات هذا الكولسرتول يف الدم ،وأن فهم
األسباب البيولوجية اليت تربط هذا الكولسرتول بالنوبات القلبية
وحده الذي يتيح تطوير عالجات جديدة للوقاية من هذه النوبات.
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جــمال

أسرار صادمة وراء شباب بشرة
بيونسيه الرقم  3سيفاجئك

تتميز بيونسيه بشباب بشرتها .وبالرغم من تقدمها يف
السن ،إال أنها تظهر دائمًا بإطالالت الفتة تنتظرها كل
لكن الغريب أن لبيونسيه طريقة خاصة
النساء لتقليدها.
ّ
للعناية ببشرتها وأسرارها ليست مألوفة،تابعي معنا هذا
املوضوع ملعرفة التفاصيل:
 .1استخدام كريم العني يف مجيع أحناء الوجه
حيتوي كريم العني على جسيمات صغرية من شأنها
إيصال املكونات إىل املناطق األكثر حساسية ،لتمتصها
جيدًا .لذلك ،تستخدم بيونسيه كريم العينني على وجهها
كله .لكن ،هذه التقنية دقيقة ،إذ أن كريم العينني قوي
إىل درجة أنه بإمكانه سد املسام؛ نظرًا الحتوائه على
مكونات الرتطيب املكثفة ،كما ميكن للمكونات النشطة
اليت حيتوي عليها أن تكون مفيدة جدًا لبشرتك.
 .2استخدام كريم الوجه على كامل اجلسم
عندما يتعلق األمر مبكافحة الشيخوخة ،ينصح خبري التجميل
 Barnettالذي تلجأ إليه بيونسيه دائمًا ،باستخدام كريم
الوجه على اجلسم من الرأس إىل القدمني .فمعظم النساء
يستخدمن كريم الوجه فقط يف املنطقة من منبت الشعر
إىل الذقن ،ولكن للعناية بالبشرة بشكل أفضل جيب
وضعه على اجلسم ،وخاصة يف املناطق اليت تتعرض
ألشعة الشمس.
 .3شرب اللفت والكثري منه
يقول  Barnettإن صحة اجللد تبدأ من الداخل .للحصول
على بشرة يف حالة جيدة ،عليك شرب اللفت فهو حيتوي
على كمية عالية جدًا من الفيتامني  ،Kالذي يزيد الدورة
الدموية ويساعد على جتدد اخلاليا.

تقنية البخار للتعرف إىل شكل الوجه

الكثري منا ال يعرف شكل وجهه!! وقد حتتاجني إىل تغيري تسرحية
شعرك أو وضع مكياج معني إلبراز مجالك .ولكن ذلك قد ال
يتناسب مع شكل وجهك؟ لذا ،عليك أو ً
ال معرفة بعض القواعد
ّ
ستمكنك من حتديد شكل وجهك حتى تستطيعي حتديد
اليت
اخليار األنسب لك.
بعد أخذ محام دافئ مليء ،ستمتلئ مرآة احلمام بالبخار ،فكل ما
عليك فعله هو النظر إىل املرآة ،ثم قومي باستخدام أصابعك
لتتبع وجهك؛ وبذلك سيتشكل وجهك على املرآة .قومي حينها
ثم تتبعي شكل
بتحديده بقلم الكحل أو قلم الشفاه اخلاص بكّ ،
لتتعرفيه:
وجهك
ّ
واسعا من األذن إىل األذن األخرى ،فأنت
وجهك
كان
-1إذا
ً
ذات وجه مستدير.
-2إذا كان طول وجهك أطول من عرضه ،ووجهك حنيلاً قليلاً ،
والذقن أضيق من اجلبهة ،فأنت ذات وجه مستطيل.
-3إذا كانت اجلبهة وعظام الوجه أوسع من الفك ،فأنت ذات
وجه على شكل قلب.
-4إذا كان عرض اجلبهة مساويًا لعرض الفك ،فأنت ذات وجه
مربع.
ّ
-5إذا كان الفك أوسع من اجلبهة ،فأنت ذات وجه على شكل
أملاسة.
ً
ً
أيضا ،فأنت ذات وجه
دائرية ،والذقن
-6إذا كانت اجلبهة
بيضوي.
ّ
وأخريا ،إذا استطعت حتديد شكل وجهك ،ستتمكنني ّ
بكل سهولة
ً
من حتديد نوع تسرحية الشعر أو املكياج أو حتى اإلطاللة املالئمة
لك.

طريقة صحيحة لتطويل
الرموش باملكياج

املكياج هو طريقة سهلة للحصول على رموش طويلة ،ولكنه قد
حيتاج إىل بعض اإلتقان وأن يكون لديك قدرة على وضع مكياج
العني بطريقة صحيحة.
وللحصول على تلك النظرة اآلسرة اليت تعتمد على الرموش
الطويلة أنت أمام طريقتني:
 .1املاسكارا البيضاء :فهذه الطريقة سهلة وبسيطة ،وغري
مكلفة فقط قومي بتغطية رموشك باملاسكارا البيضاء أولاً  ،ثم
ضعي املاسكارا السوداء حتى تبدو رموشك أطول؛ فإذا مل
متتلكي املاسكارا البيضاء فيمكنك وضع بودرة األطفال بدلاً
منها.
 .2الرموش الصناعية :حتتاج هذه الطريقة إىل عدة خطوات
وهي:
• قومي بوضع الرموش الصناعية على رمشك العلوي بواسطة األداة
اخلاصة بذلك.
• ضعي املاسكارا اخلاصة بك كاملعتاد.
• ضعي املاسكارا البيضاء أو بودرة األطفال على رموشك بواسطة
قطنة صغرية.
• ضعي املاسكارا السوداء اخلاصة بك على كافة رموشك
وستحصلني على رموش طويلة ورائعة.
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تتـمات

كنعان بعد ترؤسه...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي اهلرب والنواب:
ياسني جابر ،فؤاد السعد ،علي عمار ،سريج طورسركيسيان ،عاطف
جمدالني ،هنري حلو ،عباس هاشم ،مجال اجلراح ،انطوان زهرا،
سامي اجلميل ،حسن فضل اهلل ،حكمت ديب وكاظم اخلري ،املدير
العام لوزارة املال آالن بيفاني ،رئيس جملس االمناء واالعمار نبيل
اجلسر ،واملهندس لدى اجمللس بسام فرحات ،مستشاري وزير
البيئة غسان صباح ومنال مسلم.
بعد اجللسة ،كان لرئيس اللجنة النائب كنعان تقرير مفصل حول
ملف النفايات وما ختلله من فساد ومما جاء فيه «من الواضح
ان هناك مسؤولية تصل اىل ادانة املسؤولني وحماسبتهم يف
هذا امللف ألن احلكومات املتعاقبة هي اليت تتخذ القرارات وفقا
ملعطيات متوافرة ،إال نها اختذت القرارات معاكسة لتلك اليت
يفرتض ان تتخذها .وهذا املوضوع هو جزء من الكوارث على
املستوى القضائي والقانون والعدلي وال جيوز السكوت عنه
اطالقا .ولذلك اختذنا قرارا يف جلنة املال واملوازنة وهو استكمال
هذا امللف حتى النهاية وطلبنا اليوم مراسالت املتعهد «سوكلني»
مع جملس االمناء واالعمار ،وطلبنا ايضا حضور الوزراء مع االمانة
العامة جمللس الوزراء لكي نعرف حقيقة ما كان حيصل؟ وملاذا كل
هذه اخلطط اليت وضعت منذ العام  2006واىل العام  2010وحتى
ما قبل هذا التاريخ ومل ينفذ أي منها واتت القرارات كلها لتمديد
العقد كما هو ،وكما قلنا يف املرة املاضية «زي ما هوي».
وقال« :سأتوقف ايضا عند الديون املرتاكمة حتى اليوم ،حصلنا
على رقم من وزارة املال لكنها ستقدم الينا االسبوع املقبل جدوال
رمسيا للديون املرتاكمة جراء هذه العقود على البلديات واليت
تتخطى  2700مليار لرية لبنانية من عقود لن أصفها بأكثر مما
وصفتها اآلن .كم كانت هذه العقود جتعل االطراف املتعاقدين
يفون بالتزاماتهم وال سيما املتعهد منهم ،ولكنه يقول :انا كنت
اراقب وكانت التقارير تصدر تباعا وترفع اىل جملس الوزراء،
واجمللس كان يقرر ذلك .ان الغائب االكرب يف كل هذه اجللسات
هو احلكومة؟ اذ ال يكفي ان نستمع اىل مستشار او اىل مدير عام
او اخل ،ومشكورون الذين حيضرون ،لكن املطلوب حضور الوزراء
املعنيني شخصيا ،حتى نستمع اىل كل ما كان حيصل وخصوصا
الوزراء املعنيني بهذا امللف منذ زمن».
وسأعطيكم مثال عن جتربة تقوم بها بعض البلديات :بلدية بكفيا
 ساقية املسك قامت بتجربة كمبادرة منها مبعاجلة نفاياتها وقداطلعنا النائب سامي اجلميل على ان شركة «سوكلني» كانت
حتتسب الفاتورة على هذه البلدية مبا يقارب العشرين طن يوميا،
علما ان التجربة اليت قاموا بها مل تتعد الكمية اليت جتمع وتعاجل
يف هذه البلدية بأعلى سقف اكثر من  7اطنان .هذا مثل صغري
يف بلدة صغرية ،فكم يريدون ان يربروا او جييبوا او يتذرعوا
بأن وزير الداخلية كان يتخذ قرارات من دون ان نعرف كيف
ننزل الكميونات او وخنرجها وما هي الكميات .هذا مرفوض.
فإما ان يكون هناك استشاري يراقب وزير الداخلية والبلدية
ويراقب املتعهد ويتقاضى املبالغ الكبرية من اجل هذه الرقابة
املستقلة لكي يرفع تقريره بتجرد ،واما ال وجود لالستشاري وال
فائدة منه؟
(التفاصيل على الصفحة )2

االنرتنيت /االخرتاق
ومن ملف النفايات اىل االخرتاق يف شبكة االنرتنيت غري الشرعية
فقد عرضت كتلة «الوفاء للمقاومة يف اجتماعها الدوري يف
مقرها يف حارة حريك ،بعد ظهر امس االول برئاسة النائب حممد
رعد وحضور أعضائها ،الكتلة «ملا توصلت اليه احلكومة اللبنانية
مؤخرا من قرار بشأن حل مشكلة النفايات ,وتداولت الرأي يف
املعلومات والوقائع حول شبكة االنرتنت غري الشرعية العاملة
يف البالد وخماطرها االمنية ووضعها القانوني واجلهات املشغلة
هلا».
واشارت الكتلة اىل ان «ما كشفته جلنة االعالم واالتصاالت
النيابية حول حجم القرصنة واالخرتاق االسرائيلي يف جمال االنرتنت
املستخدم يف لبنان ،وهي تستجمع كل املعطيات واملعلومات
بدقائقها وتفاصيلها ،وتدقق يف ابعاد وخماطر الغفلة او التغافل
احلكومي عن وجود حمطات عمالقة لشبكات اتصال متوغلة يف
العديد من املناطق واملرافق والقطاعات الرمسية والشعبية من
دون أي ترخيص من الدولة ،ومبعزل عن أي رقابة أو متابعة»،
مؤكدة «يف هذا اجملال وجوب أن تبادر احلكومة فورا اىل تشكيل
جلنة حتقيق عليا ليتسنى للبنانيني الوقوف على دقائق هذا
االخرتاق  -الفضيحة ،وعلى كل ما يتصل به على املستوى املالي
واالمين والسياسي ،واحالة املرتكبني على القضاء»( .التفاصيل
على الصفحة )5

حبشي

على صعيد آخر أطلقت دائرة الشمال يف مصلحة طالب «القوات
اللبنانية» برناجمها اجلديد للعام  2017 - 2016خالل عشائها

الذي أقيم يف منتجع «فلوريدا بيتش» يف اهلري برعاية رئيس
حزب القوات الدكتور مسري جعجع ممثال برئيس التنشئة السياسية
طوني حبشي الذي القى كلمة رئيس القوات ومما جاء فيها
«لوال رفض القوات اللبنانية إلحتكار القرار السياسي جملتمعنا ملا
حصلت ثورة  14آذار .وهذا اإلقطاع السياسي الذي فضل مصلحته
العائلية على املصلحة العامة متكنت القوات اللبنانية من إسرتداد
القرار منه تباعا بعد  15كانون الثاني سنة  1986وإسقاط اإلتفاق
الثالثي وإسقاط إرادة حافظ األسد واإلرادة اإلقليمية الدولية
بفرض رئيس للجمهورية ،قاطعنا إنتخابات ال 92اليت مل تتخط
املشاركة املسيحية فيها ال 12يف املئة ،وأجرينا مصاحلة اجلبل
وكانت قرنة شهوان ويف هذا اإلطار نتمكن من فهم إطار الرفض
باإلمساك بقرارنا ومنع اخلارج من فرض رئيس للجمهورية علينا،
وبهذا اإلجتاه وبهذا اإلطار نتمكن من فهم ترشيح القوات اللبنانية
للعماد ميشال عون لرئاسة اجلمهورية».
أضاف« :إن الذي حيصل اليوم دقيق جدا ،فبعد إتفاق الطائف
الذي يتألف من شقني ،شق مرتبط بالتوازن الداخلي وشق
مرتبط بسيادة لبنان ،لكن مل يتم إحرتام التوازن الداخلي ومل
تتم احملافظة على سيادة لبنان ال يف زمن الوصاية وال بعدها،
والتوازن الداخلي بات ضرورة ألنه ال ميكن بناء وطن يف ظل غنب
ألحد مكوناته وسيادة لبنان باتت ضرورة ألنه مل يعد مسموحا
ألي فريق أن يستفرد بقرار اآلخرين وجرهم اىل حروب خارج
أرضهم .لذا قررت القوات اللبنانية وعلى غرار  12آذار ال85
و 15كانون الثاني  86و 18كانون الثاني  2006بعد حنو  30سنة
تستمر مسرية رفضنا لتعليب القرارات خارج بالدنا لنؤكد انه ال
ميكن ألحد ان يرهن مصري الدولة اللبنانية .رفضنا لنقول نريد
قانونا إنتخابيا يسمح للناس بإنتخاب من ميثلهم وال يفرض عليهم
برأس املال أو بالبندقية أشخاصا ال ميثلونهم»( .التفاصيل على
الصفحة )5

بوتني :الطريان الروسي...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
حول طبيعة االنسحاب وانعكاساته على العالقة مع النظام ،وقال إن
بالده «جنحت يف تقليص اخلطر اإلرهابي ،وإطالق عملية سياسية».
وأكد أنها «ستواصل تقديم كل أشكال الدعم مبا فيه العسكري
واالستخباراتي إىل اجليش (النظامي) السوري الذي استعاد
املبادرة االسرتاتيجية ويواصل التقدم ،لضمان توازن القوة يف
سورية ،حتى بعد سحب التشكيالت الروسية».
ويف تهديد صريح ،قال إن بالده أبقت املنظومات الصاروخية من
طرازي «إس »400 -و «بانتسري» على األراضي السورية ،و «ال
حيق ألحد انتهاك اجملال اجلوي السوري» .كما لوح بأن روسيا
«قادرة على زيادة عديد قواتها يف سورية خالل ساعات إذا دعت
الضرورة».
لكنه استدرك أن «التصعيد العسكري ليس خيارنا ونعول على
التفكري السليم للقيادة السورية واملعارضة».
وأعلن بوتني للمرة األوىل أن تكاليف احلملة الروسية يف سورية
بلغت  33بليون روبل (حنو نصف بليون دوالر) أنفقت من موازنة
وزارة الدفاع ،وفاخر بأن احلرب يف سورية مكنت روسيا من جتربة
أسلحة وتقنيات كثرية مل يكن من املكن اختبارها يف ظروف أخرى،
و «كانت فرصة نادرة ومهمة أن خنترب يف ميدان املعركة تقنياتنا،
وهذا ستكون له فوائد كربى».
وأشاد رئيس املفوضية األوروبية جان-كلود يونكر بقرار بوتني
سحب قسم من قواته ،معتربًا أن ذلك ميكن أن «خيفض عدد
الالجئني» الذين يريدون الوصول إىل االحتاد األوروبي.
وقال يونكر يف مؤمتر صحايف مشرتك مع رئيس الربملان األوروبي
مارتن شولتز« :أشيد باملبادرات اليت اختذها املسؤولون الروس
لالنسحاب يف سورية ،وذلك ميكن أن يؤدي إىل خفض عدد
الالجئني الذين يسعون للمجيء إىل أوروبا» .لكنه أضاف أن «من
املبكر احلديث» عن تأثري االنسحاب الروسي يف أزمة اهلجرة.
يف جنيف ،استمرت بصعوبة املفاوضات بني دي ميستورا وممثلي
احلكومة واملعارضة .وعقد دي ميستورا لقاء ثانيًا مع ممثلي
«اهليئة التفاوضية العليا» املعارض مساء أمس ،لطلب توضيحات
عن لقاء املبعوث الدولي شخصيات معارضة من مؤمتري املعارضة
يف موسكو والقاهرة مساء االربعاء.
والتقى دي ميستورا األربعاء للمرة األوىل منذ انطالق مفاوضات
جنيف وفدًا من املعارضة القريبة من موسكو كان يف عداده نائب
رئيس الوزراء السوري سابقًا قدري مجيل وشخصيات من معارضة
الداخل بينها فاتح جاموس ،إضافة إىل جهاد مقدسي.
وتعارض اهليئة العليا للمفاوضات اليت متثل فصائل عدة من
املعارضة السياسية والعسكرية ،مشاركة أي وفد معارض آخر
يف مفاوضات جنيف ،معتربة أن الوفد املعارض الثاني ال ميلك
«متثي ًال حقيقيًا على األرض» ،وأنها كانت الطرف املعارض الوحيد
املشارك يف اتفاق وقف األعمال القتالية يف سورية الصامد منذ
نهاية الشهر املاضي.
وقال مصدر قريب من الفريق احلكومي ،إن وفد موسكو الذي
يضم شخصيات معارضة مقبولة من النظام« ،هو وفد تفاوضي»،
وإن فريقه «ينتظر من دي ميستورا أن ينهي يف اليومني املقبلني
الشكليات ،أي تسمية وفود املعارضة» ،الفتًا إىل أن األكراد
«سيشاركون يف املفاوضات يف مرحلة الحقة» .وأضاف أن

«االنطباع العام لدى الوفد احلكومي يف جنيف هو أننا دخلنا مرحلة
أكثر جدية».
وخبالف وفد اهليئة العليا للمفاوضات الذي يصر على رحيل
الرئيس بشار األسد مع بدء املرحلة االنتقالية ،ال تطالب املعارضة
القريبة من موسكو أو تلك املقبولة من النظام واملوجودة يف الداخل
السوري ،برحيله الفوري ،إمنا تدافع عن انتخابات دميوقراطية تقرر
مصريه.
وقال ديبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته لوكالة «فرانس
برس» ،إن مسالة وجود وفد ثان من املعارضة يف املفاوضات
«واحدة من النقاط األكثر أهمية» .وأضاف أن جمرد اقرتاح مشاركة
هذا الوفد «يدعم فكرة أن هناك معارضة غري موحدة ويشكك يف
شرعية اهليئة العليا للمفاوضات» ،مضيفًا أن حضوره «مسألة
مثرية للجدل».
وقال مقدسي« :سنجلس على الطاولة كوفدين ،وفد ميثل مؤمتر
الرياض وآخر ميثل مؤمتري القاهرة وموسكو» ،موضحًا« :حنن
ال نأخذ شرعيتنا من هذه الدعوة لكن دي ميستورا طلب لقاءنا
ليسمع أفكارنا يف شان احلل السياسي ،وال ميكننا تفويت هذه
الفرصة».

االكراد يعلنون قيام...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
باحتوائها النفط والغاز والزراعة ومرور نهر الفرات فيها .وتصح على
هذه املناطق جمتمعة تسمية «سورية املفيدة» وليس مناطق النظام
اليت متتد من دمشق اىل طرطوس الساحلية وتضم مدنًا ومصانع
وجتارة ومطارات وموانئ ،وال مناطق «داعش» الصحراوية.
وقال رئيس «االحتاد الدميوقراطي الكردي» صاحل مسلم ،إن
«سورية ذات احلكم الواحد واحلكم املركزي انتهت ،وبدأت أمس
خطوة رئيسة يف تأسيس سورية الفيديرالية الدميوقراطية .حنن
ضد احلكم الواحد وضد املركزية املطلقة ،ونؤيد الالمركزية،
وإعالن الفيديرالية يعزز وحدة سورية على أساس عالقة جديدة
بني األقاليم ودمشق -املركز».
وحبسب رئيس «االحتاد الدميوقراطي» ،جرى يف « ٢٠١٢حترير
مناطق روج آفا» ،أي مناطق ذات غالبية كردية مشال سورية
ومشاهلا الشرقي قرب حدود تركيا ،ويسميها األكراد «غرب
كردستان» ،حيث «بقيت مناطقنا حمررة لسنة من دون إدارة
ومن دون نظام إىل أن أعلنا يف نهاية  ٢٠١٣اإلدارات الذاتية
الدميوقراطية يف إقليمي اجلزيرة وكوباني شرقًا وعفرين مشا ً
ال».
ومع مرور الوقت «تطورت مؤسسات اإلدارات العسكرية
واالقتصادية واألمنية» وتطورت «وحدات محاية الشعب» و
«وحدات محاية املرأة» اليت تضم أكثر من  ٥٠ألف مقاتل (هناك
خطة لرفع العدد اىل مئة ألف) وكان هلا «دور رئيسي يف حترير
املناطق من داعش ،بينها مناطق ذات غالبية عربية ،مثل تل أبيض
(على حدود تركيا) والشدادي يف ريف احلسكة» .وأضاف مسلم:
«كان ال بد من التفكري يف طبيعة العالقة بني روج آفا واملناطق
العربية ،فاجتمع يف اليومني املاضيني حواىل  ٢٠٠شخص ملناقشة
فيديرالية وتوصلوا إىل إعالن االحتاد بني روج آفا ومشال سورية»
على أن تشمل الحقًا مدينة الرقة بعد طرد «داعش» منها بدعم
التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

وعقد املؤمتر يف نادي العمال ،الذي كان مركزًا حلزب «البعث»
احلاكم يف مدينة الرميالن اليت تضم أحد أكرب آبار النفط السورية،
وناقش وثائق الفيديرالية.
وتتحدث مسودتا وثيقيت «اجمللس التأسيسي» عن خلفيات
تارخيية و «الدمار الذي سببته الدولة القومية» للوصول إىل
أن «احلل الواقعي هو منوذج األمة الدميوقراطية والفيديرالية
الدميوقراطية».
وقال مسلم إن املؤمترين انتخبوا رئيسني لالحتاد واختاروا جلنة من
 ٣١شخصًا لوضع أسس «الفيديرالية» خالل ستة أشهر يف مؤمتر
تأسيسي يعقد حبضور  ٣٠٠-٢٠٠شخص.
وبالنسبة إىل مسلم ،فان الفيديرالية جيب أن تقوم على «املكونات
وليس اجلغرافيا» ،األمر الذي يشكل خالفًا جوهريًا مع احلكومة
السورية واملعارضة ،إضافة إىل خالف آخر يتمثل يف تفضيل
الطرفني األخريين «مبدأ الالمركزية» بدل «الفيديرالية» لقلقلهما
من «التقسيم» ،علمًا أن بيانات «اجملموعة الدولية لدعم سورية»
والقرار الدولي  ٢٢٥٤أكدوا على وحدة سورية وسط أنباء عن
اجتاه إلصدار قرار دولي جديد يتضمن مبادئ دستورية ،بينها
«الالمركزية».
وأوضح مسلم« :حنن مع الالمركزية ،لكننا ضد املركزية املطلقة
ونظام احلكم الواحد» .وزاد« :دمشق عاصمة البالد ومركز االحتاد
الفيديرالي ،لكن صالحيات إدارة البالد والتنسيق بني األقاليم
خاضع للحوارات مستقب ًال مبا ذلك السياسية اخلارجية والدفاع
وإدارة ثروة البالد».
وأطلع مسلم ومسؤولون أكراد مسؤولني أمريكيني وروسًا على
وجهات نظرهم إزاء اإلدارات الذاتية والفيديرالية باعتبارها مناذج
لسورية املستقبل.
لكنه حرص على التأكيد «أننا مل نأخذ إذن احد وأي دولة» ،وأن
أي اتصاالت رمسية مل جتر بعد إعالن أمس االول «سوى ما مسعناه
باإلعالم» ،مع العلم أن موسكو أكثر املتحمسني لـ «اخليار الكردي»
سياسيًا وعسكريًا.
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كتابات

معنى اخللود

املركز الثقايف االسرتالي العربي  -منتدى بطرس عنداري
يك ّرم كوكبة من السيدات يف اليوم العاملي للمرأة

فتحضر
ينتابين معنى اخللود
ُ
تتبخرت
أم البيان بضادها
ُ
ّ

ً
شفيفة
تزهو على شفة اجملاز

مضمر
وجه
وهلا على التأويل
ٌ
ُ
ٍ
ّ
وكأنها
خصوبة
سيمياء
هي
ُ

الدكتور عماد برّو يلقي كلمته ويبدو الدكتور اميل شدياق

الشاعر شربل بعيني

ٌ
أخضر
أفق على طرق البالغة
ُ
أفق ّ
ٌ
ومربد
تلقفه عكاظ
ٌ
عبقر
ورعاه يف حلم األوائل
ُ
ُ
حيوية اإليقاع يف أجراسها

مبهر
مياني الصبابة
نغم
ٌ
ّ
ُ
ٌ
َ
الشرق من ناياتها
تنز
لغة ّ
وتدمر
رطبًا لتنداح احلجاز
ُ

السيدات املكرمات

فصحى يعنونها الشمول لسفره

ٍ
حتصر
عوملة وال هي
بنت
ال َ
ُ
ٌ
نكهة
لك يا ابنة الضاد األنيقة

وأسكر
من فرط رقتها أذوب
ُ
ولك اعتذار قصيدتي من شاعٍر
ّ
يتعثُر
مثل بأشالء الرؤى
ٍ

يا أيها املعنى الذي ينتابين
ينقر
حلمًا على وتر املفازة
ُ

ٌ
غضة
هذي فصولي يف رحابك

هيهات يعلو بي لشأنك من ُرب

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

د .مصطفى علم الدين يسلم الدرع الحدى الفائزات ويبدو السيد جورج ديوب

جانب من الحضور

كتب عباس علي مراد
تقديرًا منه للمرأة ودورها يف اجملتمع وعلى كافة املستويات
العائلية ،االجتماعية ،الثقافية ،االعالمية ،الطبية ،االقتصادية
والسياسية ،نظم املركز الثقايف األسرتالي العربي منتدى بطرس
عنداري احتفاله السنوي لليوم العاملي للمرأة اخلميس /10آذار-
مارس 2016/برعاية البنك العربي واالحتاد العام لعمال فلسطني
وكان شعار احلفل هلذا العام قول االعالمي الراحل بطرس عنداري:
إن إلغاء دور املرأة يعين أن اجملتمع يعمل بنصف قدراته فقط.
قدم احلفل الدكتورعماد برو عارضًا لدور املرأة املهم يف اجملتمع
ودعى اىل ربيع نسائي حتى تنال النساء حقوقهن ،ومن ثم كانت
كلمة املركز الثقايف اليت القاها رئيس املركزالدكتور مصطفى
علم الدين ،الذي ركز يف كلمته على مسلسل الكفاح النسائي
 ،ودعى اىل العمل مببدأ املساواة بني جناحي اجملتمع ،والقى
الشاعر شربل بعيين قصيدة من وحي املناسبة بعنوان « :إنيت
املرا» وقد القت االستحسان من احلضور ،ومن ثم كانت وصلة

طربية على ايقاع العود للفنان مالك الرفاعي.
بهن الدكتور اميل الشدياق
قدم الدروع التقديرية للمحتفى
ّ
والدكتور مصطفى علم الدين وأمني سر املركز الثقايف االستاذ
جورج ديوب وقد مشل التقدير هذا العام عدة فئات ،اخلدمات
االجتماعية واالنسانية ،االعمال اخلريية ،االعالم ،الفن ،االدب
والطب.
هن :الناشطة واملرتمجة
السيدات اللواتي حصلنا على الدروع
ّ
اروى ابو مسرا ،رئيسة جلنة مرياث يف البال شادية حجار،
الدكتورة نادين بيضون األخصائية يف عالج االورام باإلشعاع،
الفنانة املبدعة واالديبة مرسيل منصور ،الناشطة االجتماعية
السيدة نهى مرحبا ،الناشطة الشابة سناء قرانوح اليت تدير
منظمة خريية ومدافعة عن قضايا الالجئني وقضية فلسطني،
واالعالمية املعروفة سوزان حوراني ،وقد ُقدم شهادتي تقدير
لكل من السيدة فيفيان ملكون من البنك العربي والسيد عبد
القادر قرانوح من األحتاد العام لعمال فلسطني تقديرًا من املركز
لدعم مؤسستيهما الدائم لنشاط املركز الثقايف االسرتالي العربي
منتدى بطرس عنداري.
بهن العديد من ابناء اجلالية
حضر احلفل اىل جانب احملتفى
ّ
ومؤسساتها االجتماعية والثقافية واالعالمية وقد متثلت قنصلية
لبنان العامة بالقنصل العام جورج البيطار غامن ممث ًال بقرينته
الكتورة بهية ابو محد لتعذر حضوره.
ويف كلمة الشكرمن املكرمات اعتربت كل واحدة منهن التقدير
لفتة مهمة ومشجعة شاكرات للمركز الثقايف االسرتالي العربي
منتدى بطرس عنداري هذه اللفتة متعهدن مبواصلة نشاطهن على
كافة املستويات.
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تتــمات

ترأس قداسا يف معهد عينطورة ملناسبة عيد مار يوسف

الراعي :ال نزكي مرشحا للرئاسة وال نضع فيتو على أحد وحنن مع النزول اىل اجمللس لالنتخاب
تتمة املنشور على الصفحة 6
األحوال الشخصية ،قيمة لبنان هي كما قاهلا
البابا يوحنا بولس الثاني :لبنان أكثر من بلد،
لبنان رسالة للشرق والغرب .ولبنان مثال ،عرف
كيف يفصل الدين عن الدولة دون حذف اهلل».
وعن نص اتفاق الطائف يف املساواة بني
املسيحيني واملسلمني ،ودور البطريركية
املارونية يف هذا الشأن ،قال الراعي« :على
القوى السياسية أن حتافظ على الوجود املشرتك
يف احلكم واإلدارة .هناك خلل وظائف لدى
املسيحيني ،وهنا أطلب منكم تشجيع طالبكم
على اإلخنراط داخل الدولة ،هذه الدولة
دولتنا ،وهذا الوطن وطننا وأجدادنا حافظوا
عليه على مدى التاريخ .لقد نكلوا باللبنانيني
مع بطاركتهم ،وحتديدا على رأسهم املوارنة.
ال حيق للمسيحيني أن يعتربوا أن ال عالقة هلم
بالدولة وأهلهم يشجعونهم على ذلك .واألب
طوني خضرا مشكور ،لتأسيسه مؤسسة البورا،
اليت تساعد الطالب كي يتهيأوا للدخول يف
مالك الدولة .طالبنا ال تنقصهم الكفاءة والبورا
تساعدهم لعلمها بطبيعة األسئلة للتوظيف يف
املرافق السياسية».

القداس

بعد ذلك ،ترأس الراعي القداس اإلحتفالي بعيد
القديس يوسف يف كنيسة الدير ،حبضور السفري
البابوي الكردينال غابرييل كاتشا ،فاعليات
اجتماعية وعسكرية وقضائية وثقافية ،اضافة
اىل اهليئتني التعليمية واإلدارية يف املدرسة
وعدد من الطالب .وانضم اىل الوفد البطريركي
املطرانان بولس عبد الساتر وحنا علوان.
وقبل البدء بالذبيحة ،رحب األب زياد حداد
بالبطريرك املاروني ،وشدد على «العالقة
التارخيية والبنوية اليت تربط هذه املدرسة
ببكركي» ،واصفا الراعي بأنه «االب العطوف
واملرشد احلكيم الذي يبذل ذاته إلعالء جمد لبنان
وعزته وكرامته من اجل محاية شعبه من الذئاب
املقنعة بثياب احلمالن».
وقال« :رغم نداءاتكم املتكررة يا صاحب الغبطة،
ال تزال حالة لبنان السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية ترتاجع يوما بعد يوم حنو األسوأ».
العظة
بعد ذلك ،أقيمت الذبيحة االهلية ،وبعد قراءة
االجنيل ،ألقى الراعي عظة بعنوان «يا يوسف ،ال
ختف أن تأخذ مريم امرأتك ...فستلد ابنا تسميه
يسوع» (متى  ،)21-20 :1قال فيها« :بهذا
الوحي يف احللم إمتن اهلل يوسف ،مع مريم ،على
السر اإلهلي «املكتوم منذ الدهور» (أفسس :3
 .)9فيه كشف اهلل ذاته هلما شخصيا بتجسد
االبن الوحيد وأعلن سر إرادته ،كمدخل للناس
إىل اهلل باملسيح الكلمة املتجسد ،وبفعل الروح

القدس ،فيصبحون شركاء يف الطبيعة اإلهلية
(راجع أفسس18 :2؛  2بطرس .)4 :1هو سر
عظيم يفوق إدراك البشر يعلن ليوسف يف احللم
ببساطة كلية« :يا يوسف ،ال ختف أن تأخذ مريم
امرأتك ،فاملولود منها هو من الروح القدس،
فستلد ابنا تسميه يسوع» (متى .)21-20 :1هذا
السر الذي يعجز وصفه مكشوف لنا حنن أيضا،
لكي ندخل يف مسار تاريخ اخلالص ،ونتعاون مع
اهلل يف حتقيقه عرب مسار تارخينا البشري.
يسعدنا أن حنتفل ،جريا على العادة ،بهذه
الليتورجيا اإلهلية إحياء لعيد القديس يوسف
البتول ،شفيع هذا املعهد يف عينطوره كسروان
العزيزة .فنهنئ رئيسه األب مسعان مجيل
ومجهور اآلباء اللعازريني الرتبويني العاملني
فيه ،واهليئتني اإلدارية والتعليمية والقدامى،
وسائر املوظفني والطالب وأهلهم .ونهنئ الزائر
اإلقليمي لآلباء اللعازريني األب زياد حداد اجلزيل
االحرتام .فنقدم هذه الذبيحة اإلهلية من أجلهم
مجيعا ،ومن أجل جناح هذا املعهد وتقدمه ومنوه
الدائم ،إلعداد املزيد من أجيالنا الطالعة بالرتبية
والعلم ،خلريهم وخري جمتمعنا والوطن .كما نذكر
بصالتنا مجيع اآلباء اللعازريني الذين تعاقبوا
على اخلدمة يف هذا املعهد واألسرة الرتبوية،
إدارة وأساتذة وطالبا وأهالي .نلتمس هلم مجيعا
من اهلل ،بشفاعة القديس يوسف ،كل نعمة وخري
وجناح ،وعلى األخص فضيلة اإلميان للولوج يف
عمق سر تدبري اهلل اخلالصي ،واجلهوزية الدائمة
لقبول إرادة اهلل والعمل مبوجبها بشجاعة وحب
ورجاء ،على مثال القديس يوسف ،فنبين جمتمعا
اكثر إنسانية ورقيا».
أضاف« :حيمل القديس يوسف البتول ،مربي
يسوع ،ألقابا أضفتها الكنيسة عليه ،ومن خالهلا
ترفع أنظارها حنوه ،رعاة ومؤمنون ومؤمنات
ومؤسسات ،وتستشفعه مع العذراء مريم أم
اإلله .وهلذا السبب أدرجت الكنيسة امسه بعد
اسم مريم الكلية القداسة يف مجيع صلواتها
الليتورجية .إننا خنتصر هذه االلقاب بثالثة:
 اللقب األول ،القديس يوسف هو «شفيعالكنيسة» .فبما انه زوج مريم البتول ،ابو يسوع
املسيح واحلارس واملدبر واحلامي الشرعي
الطبيعي للبيت اإلهلي ،فخليق به جدا أن يشمل
برعايته السماوية كنيسة املسيح ،ويذود عنها،
كما كان يليب حاجات عائلة الناصرة وحيوطها
حبمايته املقدسة (البابا يوحنا بولس الثاني،
حارس الفادي.)28 ،
إن الكنيسة حباجة إىل هذه احلماية من األخطار
احملدقة بها ،ولدعمها يف جهودها الرامية إىل
نشر إجنيل املسيح اخلالصي ،إجنيل احملبة
والسالم والعدالة بني الشعوب .وهي تثق
بقدرته املثلى.
 اللقب الثاني ،القديس يوسف هو صاحب«موقف اإلصغاء الورع لكالم اهلل» مع االستعداد
الكامل والدائم خلدمة إرادة اهلل اخلالصية .هذا

املوقف ميزه مثل مريم ببطولة طاعة اإلميان .وقد
سارا معا طريقها الصعب ،من فقر امليالد يف بيت
حلم ،واهلرب إىل مصر من تهديدات هريودس،
من العودة منها والتشتت ،فإىل العيش الوضيع
من مهنة النجارة يف الناصرة .ثم أكملت مريم
لوحدها طريق طاعة اإلميان حتى الصليب ،فمجد
القيامة وحلول الروح القدس ووالدة الكنيسة،
جسد املسيح السري ،وانتشار اإلجنيل على أيدي
الرسل يف كل العامل املعروف آنذاك.
«بطاعة اإلميان» ،يستطيع كل واحد وواحدة منا
التعاون املشرف مع اهلل ،بنعمة جمانية منه ،من
أجل حتقيق مراحل تصميمه اخلالصي (حارس
الفادي.)30 ،

 اللقب الثالث ،القديس يوسف هو «املؤمتنعلى حراسة أسرار اخلالص» املتجلية يف شخص
يسوع والنابعة من سر جتسده والفداء .فأحاطه
حبب والدي خالص ،وأدخله يف ساللته امللوكية،
وكرس حبه البتولي ملريم ،وبالصالة معها
واإلصغاء لصوت اهلل عرب أحداث احلياة ،تشاركا
يف مواجهة األخطار الضاغطة (املرجع نفسه،
.)31
الكنيسة بدورها تلتمس محايته بوجه املخاطر
واملصاعب اليت ترزح حتتها األسرة البشرية ،من
جراء األزمات السياسية واالقتصادية والنزاعات
واحلروب ،وبنوع خاص عندنا يف لبنان ويف بلدان
الشرق األوسط والسيما يف فلسطني والعراق
وسوريا واليمن ،وبلدان أفريقيا الشمالية التابعة
لألسرة العربية».
وتابع الراعي« :إن معهد القديس يوسف -
عينطوره ،الصرح الرتبوي العريق ،موضوع حتت
محاية هذا احلارس األمني والقدير منذ إنشائه
أوال يف سنة  1657كإرسالية لآلباء اليسوعيني
يف جبل لبنان ،ومن بعدها ملرسلي مجعية الرسالة
املعروفة باللعازريني ،كإرسالية إجتماعية مجعت
املصابني باألوبئة ،وثقافية استقطبت عددا من
األوروبيني املستشرقني ،وذلك بتفويض من
جممع نشر اإلميان يف روما سنة  ،1738إىل أن
أصبحت اإلرسالية يف سنة  1834معهدا تربويا بدأ
وضيعا بسبعة طالب ،ثم كرب سنة بعد سنة حتى
وصل إىل ما هو عليه اليوم واحدا من كربيات
مدارسنا الكاثوليكية ،ويضم حوالي أربعة آالف
طالب .وقد أدى هذا املعهد عرب تارخيه خدمات
إنسانية معروفة وخباصة اثناء احلربني الكونيتني
االوىل والثانية ،وذلك بروحانية مار منصور دي
بول شفيع الرهبانية.
مئة واثنتان ومثانون سنة وهذا الصرح خيرج
باسم الكنيسة أجياال للبنان وهذا املشرق
ولبلدان غربية :يكون الشخص البشري من أجل
حتقيق ذاته وخري جمتمعه ومصريه األبدي؛ ينمي
الطاقات الفكرية واجلسدية واألخالقية؛ يربي
على احلس باملسؤولية واحلرية احلقة؛ يوجه إىل
حسن احلياة االجتماعية بعالقات طيبة مع خمتلف

* 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

مساحات العيش معا ،وباجلهوزية للحوار مع
اآلخرين ،واإلسهام يف تعزيز اخلري العام؛ ينشئ
على معرفة سر اخلالص ،وعلى وعي متنام هلبة
اإلميان ،وعلى واجب «العبادة هلل بالروح واحلق»
(يو ،)23 :4من أجل النمو وفقا لإلنسان اجلديد
يف احلقيقة واحملبة وتقديس الذات؛ وأخريا ال
آخرا يعزز ترقي اجملتمع باملفهوم املسيحي على
أساس من القيم الطبيعية والروحية واألخالقية.
وهكذا هنا ،يف هذا الصرح الرتبوي ويف أمثاله،
تتهيأ الشبيبة لتكون أمل الكنيسة (قرار اجملمع
الفاتيكاني الثاني يف الرتبية املسيحية 1 ،و
.»)2
وقال« :هذا العمل الرتبوي الكبري إمنا هو
مشرتك .يشارك فيه األهل الذين هم املربون
األولون واألساسيون ألوالدهم ألنهم نقلوا
إليهم احلياة .يربونهم خبلق اجلو املالئم يف
البيت من حب وتقوى وقيم إنسانية واجتماعية،
وبالتعاون مع املدرسة .ويشارك فيه املعلمون
املربون الذين ال ينقلون املعرفة العلمية فقط،
بل يربون ،بالكلمة واملثل والسهر ،طالبهم على
األخالقية وروح املسؤولية وطريقة احلكم السليم
على األمور .ويشارك فيه اجملتمع املدني حبماية
حقوق الوالدين وواجباتهم يف تربية أوالدهم،
وباحملافظة على األخالق العامة واخلري العام.
وللكنيسة دور خاص يف هذا العمل الرتبوي
بصفتها «أما ومعلمة» ،إذ تعلن طريق اخلالص
جلميع الناس ،وتنقل إليهم احلياة اجلديدة
النابعة من سر املسيح (راجع القرار يف الرتبية
املسيحية.)5-3 ،
يف ضوء كل هذه االعتبارات ،إن معهد القديس
يوسف  -عينطورة ،كما سواه من املدارس
الكاثوليكية ،وسائر املدارس احلرة من أية تبعية
مذهبية أو حزبية أو أيديولوجية ،يبقى عالمة
رجاء ساطعة ،تزرع بذور األمل يف قلوب أجيالنا
الطالعة وأهلهم؛ ويشكل ضمانة ملستقبل أفضل
إذ خيرج رجاال ونساء مميزين بروح املسؤولية
والتجرد والتحرر من الذات ،حيتاج إىل أمثاهلم
لبنان الغد ،لكي ينهض من أزماته ويستعيد
وجهه املشرق ،بالصرب والثبات والتضامن يف
مواجهة التحديات الراهنة».
وختم« :فليشفع بنا القديس يوسف وأمنا مريم
العذراء ،ولريتفع من قلوب اجلميع ومن رحاب هذا
املعهد نشيد الشكر والتسبيح الدائم لآلب واالبن
والروح القدس ،اآلن وإىل األبد ،آمني».
وبعد القداس ،قدم رئيس الدير االب مسعان
مجيل هدية تذكارية اىل الراعي كناية عن برج
املدرسة.
ثم كان زياح القديس يوسف.

مأدبة

بعد ذلك ،أوملت رئاسة الدير واملدرسة على
شرف الراعي والوفد املرافق مبشاركة اهليئتني
التعليمية واإلدارية يف املدرسة.
وألقى األب مسعان مجيل كلمة ترحيبية قال
فيها« :انه تقليد تارخيي ان نستقبلكم يا صاحب
الغبطة بيننا يوم عيد شفيع الدير القديس
يوسف .وحضوركم اليوم بيننا يقوي ويوطد
عالقة مدرستنا بالكنيسة .لقد أحببنا هذا العام
اإلحتفال بعيد القديس يوسف بطريقة خمتلفة،
فتشاركنا واياكم العيد مع عائلة عينطورة املؤلفة
من اهليئة التعليمية والطالب واالهل واملوظفني.
نعم لقد تطور بناء املدرسة ولكن تأكدوا نيافتكم
بأن روحه واسلوبه ال يزاالن على حاهلما».
أضاف« :صورة القديس يوسف لطاملا أشعت
يف مدرستنا لدوره اهلام كأب أرضي ليسوع
املسيح وخطيب ملريم العذراء .وهو جيمع يف
شخصه صورة األب واملعلم املضحي الذي يسعى
أساتذتنا للتشبه به .عاش القديس يوسف يف
خوف اهلل وهو مثال العائلة الفاضلة .لنتسلح
باإلميان واألمل والرجاء واحلب والتضحية.
لنكن بنائي جسور بني التالمذة ،ولنعمل على
هدم جدران الفصل بينهم .لنكن رجال ونساء
مصاحلة ،ولدينا الكثري لتقدميه لطالبنا».
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Turnbull walks away from tax reform: only caps on su- Special account to fund
$5b NDIS shortfall
per, 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.

The federal government
wants to create a special
account to pay for a $5 billion shortfall in national disability insurance scheme
funding.
The coalition will pour in
budget savings to top up
the $6.3 billion in existing
disability spending that will
be redirected to the NDIS by
2019/20.
Under a bill introduced to
parliament on Wednesday,
the cash would be earmarked for the NDIS but
would sit within the government’s consolidated revenue fund.
Social Services Minister
Christian Porter accused
the previous Labor government of failing to set aside
enough money to pay for
the scheme.
The special account would
provide a sustainable way

to meet the funding gap
without borrowing, he told
parliament.
The coalition will allocate
$162 million this financial
year to open the account,
with more deposits expected as soon as the 2016
budget.
Mr Porter also introduced
a bill to expand the board
of the scheme’s transition
body, known as the NDIA,
from eight members to 11.
The NDIA is responsible for
transitioning from the trial
scheme - which involves
about 20,000 people - to
the full roll out of 460,000
people.
The government argues
more board members will
be required as the NDIA
expands its operations and
staff numbers, and wants to
appoint a “broader range”
of skills and experience.

The Andrews Labor Government today released
the state’s draft water plan
‘Water for Victoria’ for consultation.
Speaking at CEDA On
wednesday , Minister for
Environment,
Climate
Change and Water Lisa
Neville invited community
feedback to ensure Victoria has the best possible
plan to prepare for critical
challenges such as climate change, population
growth, an increased demand for water and water
security.
Water for Victoria outlines
the need to balance agricultural, industrial, recreational and environmental
needs, to get the most out
of one of our most precious resources.
The plan recognises that
the sector needs to work
closer with local communities when making critical
decisions about their water supplies.
For the first time, the plan
proposes to establish an
Aboriginal Water Program
which will help identify Aboriginal values and uses
of water and help build the
capacity of the sector to
ensure the involvement of

Traditional Owners.
The Government will work
to ensure we respect and
recognise the cultural connections Aboriginal communities have to land, water and resources through
their associations and
spiritual relationships with
Country.
The Government will not
change entitlements but
wants to work with farmers to identify the best way
to support them adapt to
reducing water availability
and build resilience of water supply.
The plan will now be tested with Victorian communities over the next six to
eight weeks through online and face to face consultations.
To have your say or join a
community session, visit
haveyoursay.delwp.vic.
gov.au/water-for-victoria
Quotes attributable to Minister for Environment, Climate Change and Water
Lisa Neville
“We know that by 2051
Victoria’s population will
almost double, that we will
continue to face drying
conditions and that there
will be an increased demand for water.”

Help Shape Water For Victoria
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Wealthy primed for Turnbull’s superannuation tax hit

Treasurer Scott Morrison in question time yesterday. Picture: Kym Smith

High-income earners face
superannuation tax hikes
in the ¬Turnbull government’s tax package, with
one proposal calling for
the threshold beyond
which contributions are
taxed at 30 per cent,
rather than the standard
15 per cent, to be lowered, possibly as far as
$180,000.
Scott Morrison yesterday
flagged that superannuation tax reforms would
be announced in the May
budget or earlier and
would reflect the government’s view that superannuation should aim to reduce dependence on the
Age Pension and should
not be a vehicle for “estate planning”.
A proposal to reduce
the threshold at which
the contributions tax
rises to 30 per cent from
$300,000 to the top marginal tax rate of $180,000
could raise up to $1.5 billion a year and has support from elements in the
superannuation industry.
It would go further than
the policy proposed by
Labor, which has promised to lower the threshold from $300,000 to
$250,000. But the government will not match Labor’s policy to tax earnings above $75,000 in
superannuation accounts
at 15 per cent.
Mr Morrison also played
down the prospect of an
early budget as the Senate began debate on voting reform measures calculated to eliminate the
micro-parties. Although
the Greens are holding
firm to their deal with
the government to back

the voting reform, they
declared that they would
block any moves to bring
forward Senate sittings to
allow for an early vote on
the Australian Building
and Construction Commission Bill, which the
government wants as a
double-dissolution trigger.
Among tax changes, the
government has also left
open the prospect of raising the tobacco tax, copying a Labor plan to raise
the excise to cut smoking
rates.
But the superannuation
and tobacco tax considerations risk alienating conservative members of the
Coalition after Tony ¬Abbott this month attacked
Bill Shorten’s five new
taxes. Mr Abbott dubbed
increases to tobacco taxes a “workers’ tax’’ and
changes to superannuation concessions a “seniors’ tax’’.
The Treasurer, in a speech
to a Melbourne conference, also moved to play
down expectations that
the government would be
able to fund personal income tax cuts, reductions
in the top marginal rate
and company tax cuts in
the May budget.
“I think there’s an explanation that every single
one of those boxes is able
to be ticked in one budget,
but I think that’s unrealistic,’’ Mr Morrison said. He
said it would have to be
tackled over many budgets.
As it considers changes
to the superannuation
system, the government is
also examining cutting the
cap on non-concessional

contributions, which currently stands at $540,000
over three years.
While the government is
likely to tighten the contribution caps for superannuation it will maintain
generous concessions to
encourage small business
owners to pump windfall
gains into their retirement
accounts.
The government is also
examining cuts to the
concessional cap on super contributions from
$30,000 to $20,000. But
cutting the concessional
cap is meeting resistance
from the industry on the
grounds that it would restrict workers such as
mothers, who have had
absences from the workforce to have children,
from making catch-up
contributions to bolster
their retirement incomes.
However, the measure
could also raise more
than $1bn a year as the
government seeks savings to fund income tax
cuts to reduce the effects
of bracket creep.
One measure being considered to mitigate this is
allowing half the unused
portion of the annual cap
to be carried forward to allow greater contributions
in future years.
“How tax incentives are
structured will no doubt
form part of these changes but the changes will be
about delivering a fairer
and more sustainable retirement income system
for our 21st-century economy building on the pension reforms in last year’s
budget,’’ Mr Morrison told
the conference. “It’s not
about revenue raising. It is
not about higher taxes for
funding higher spending.
It’s about a better retirement incomes system.”
Sources suggest the government has ruled out a
proposal to tax superannuation contributions at
a person’s marginal tax
rate, less 15 per cent,
which Treasury believes
is too complicated.
Mr Morrison said the su-

perannuation
reforms
would be announced in
or before the budget after
consultations with the industry, which would take
place over the next few
weeks.
At the heart of the
govern¬ment’s reforms
are efforts to maintain
incentives for workers to
contribute to superannuation to fund an adequate
retirement and to reduce
the 80 per cent of retirees
who currently rely on a
full or part pension.
But the government wants
to crack down on highincome earners parking
excess savings in superannuation. “It’s not an estate-planning tool. That is
not what superannuation,
we believe, was designed
to be,’’ Mr Morrison said.
The superannuation debate came as Malcolm
Turnbull left open the
prospect of increasing the
price of cigarettes.
The government is likely
to opt for a lower rise than
the 12.5 per cent annual
excise rise promised by
Labor — 10 per cent is under consideration — but
the move could still push
a packet of 25 cigarettes
towards $40.
Asked in question time
about the possibility of
increasing tobacco taxes,
the Prime Minister said the
opposition would have to
wait for the budget.
“I have to remind the Leader of the Opposition that
increasing tax on tobacco
is not an original idea. In
fact, I proposed it in my
budget reply speech in
2009,’’ Mr Turnbull said.
In an appearance at the
National Press Club, Bill
Shorten said the government was copying Labor
policies on superannuation and tobacco tax.
“I say to Mr Turnbull and
Mr Morrison, you’re welcome. You’re welcome
to look at our tobacco
excise, you’re welcome
to look at how we have a
sustainable superannuation tax system,’’ the Opposition Leader said.

Budget, tax cuts as vague as
ever

Budget day remains a
moving beast.
Just when the federal
government appears to
have decided on a date,
vague statements set
the speculation ball rolling again.
Likewise, the release
date of the government’s tax package and
much-promised tax cuts
are also up in the air.
Labor is demanding the
government come clean
with the Australian people over the budget timing.
“It’s a pretty chaotic and
dysfunctional way to run
the government and to
run what is the most important set of economic
decisions a government
makes,” Labor Senate
leader Penny Wong told
ABC radio on Wednesday.
The day after Treasurer
Scott Morrison gave
the clearest signal yet
that the budget would
be released on May 10,
another cabinet minister
was not so definite.
Manager of government
business in the Senate
Mitch Fifield told ABC
radio on Wednesday
that May 10 was the
“time frame I’m working
to”.
Reports suggest the
government is considering bringing parliament’s lower house
back a week earlier so it
can clear the decks for a
double dissolution election on July 2.
Senator Fifield also contradicted Prime Minister
Malcolm Turnbull over
the release of the tax

package, saying it would
be before the budget.
Mr Turnbull told parliament on Tuesday “all the
government’s tax policy,
all of it, will be set out in
full in the budget”.
Just as confusing is
whether the package
will include personal income tax cuts to counter the scourge of bracket creep, which risks
pushing middle-income
earners into the second
highest tax bracket just
through wage inflation.
While Mr Morrison had
left the impression that
tax cuts were still on
the agenda in a speech
on Tuesday, he said
later they could only be
achieved within “budget
after budget”.
Opposition Leader Bill
Shorten said the prime
minister has to make
some decisions on tax.
“For the last six months,
his hapless, beleaguered
treasurer has promised
and promised a new age
of tax cuts ... but we find
the government is walking away from (them),”
he told reporters in Canberra.
“How can anyone trust
him on anything?”
Liberal Democrats senator David Leyonhjelm
said the government
knows income tax cuts
are needed but lacks the
courage of its convictions.
“It is bizarre, the economic narrative that we
were promised is missing in action,” he said.
Originally
published
as Budget, tax cuts as
vague as ever
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Premier sorry to Tas people for comments

Premier Will Hodgman has
apologised in parliament
to the people of Tasmania
for his unacceptable and
offensive comments made
toward the state’s opposition leader.
The Liberal leader on
Tuesday, during a sitting
of the Tasmanian lower
house, told Labor leader
Bryan Green to “slit your
wrists, mate”.
“Yesterday in this place
I made comments which
are entirely unacceptable
and deeply offensive,”
the premier said during a
statement on indulgence
on Wednesday.
Soon after the gaffe, Mr
Hodgman recoiled from
his comment.
“While I did apologise then
to the leader of the opposition, an apology which
was sincere, and an apology which I repeat to the
leader now and to all members of this parliament,”
he said on Wednesday.
“My unconditional apology also extends to the
broader Tasmanian people who I’ve let down.
“There’s no excuse, my
comments were inappropriate, insensitive and unacceptable and I will now

make every effort to right
the wrongs I have caused
by my comments.”
The remark sparked an
outburst on social media with many comments
slamming the state leader.
Criticism came from further afield with beyondblue chairman and former
Victorian Liberal premier
Jeff Kennett labelling Mr
Hodgman’s remarks unfortunate and inappropriate.
“It’s inappropriate, and its
not something Will would
normally do,” Mr Kennett
told Fairfax.
“It just shows that as public figures we’ve got to be
very, very careful.”
A short time after making
the comment, Mr Hodgman told reporters that
sometimes “in the heat of
the moment” people say
things they don’t mean.
“The usual rough and
tumble of parliament often
causes all members of the
place to say things they
perhaps shouldn’t and this
is one such occasion.”
Since coming to power
in 2014 the Tasmanian
Liberal government has
championed its support
of depression and suicide
support services.
* Readers seeking support
and information about suicide prevention can contact Lifeline on 13 11 14
or Beyond Blue on 1300
224 636.
Originally published as
Premier sorry to Tas people for comments
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MPs write to PM over bullying program
A group of coalition
MPs will ask the prime
minister to axe federal
funding for a controversial
anti-bullying
schools program or
have it suspended until a “full blown” parliamentary inquiry is
held.
Nationals backbencher
George Christensen,
a strident critic of the
Safe Schools Coalition
program, expects a majority of his backbench
colleagues to sign a
letter he is drafting on
Wednesday.
The MPs are not happy
with an independent
review of the program,
which Mr Christensen
said operated under a
tight terms of reference
drafted by Education
Minister Simon Birmingham.
They were briefed on
the findings of the review on Tuesday night,
but left the confidential
meeting unimpressed.
“Nothing that was
advised to me has
changed my opinion,
it’s probably strengthened the concerns
I have about it,” Mr
Christensen told ABC
radio, citing program
materials, some of the
online links children
are being directed to
and what they were being taught about sexual
and gender diversity is-

Family visa sponsor crackdown
The federal government
is cracking down on the
sponsors of family visa
holders.
Legislation introduced to
parliament on Wednesday means sponsors will
be scrutinised before visas are issued and those
who don>t properly assist the new arrivals will
be punished.

Immigration
Minister
Peter Dutton said little
focus on character had
led to people with a violent history, including
against family members,
being able to sponsor
people.
While sponsors had to
promise to support the
people they were sponsoring for two years,
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there were no consequences if they reneged.
Mr Dutton said the measure would fix these
shortcomings by requiring sponsors to be assessed and imposing
penalties for breaches of
obligations.
Originally published as
Family visa sponsor
crackdown

sues.
“It’s really moved beyond an anti-bullying
program to something
else.”
Mr Christensen says
“gravely concerned”
parents and teachers
should be allowed to
air their concerns to a
parliamentary inquiry
into the program.
Former cabinet minister Eric Abetz said the
review had not changed
his mind about the program.
“It has more to do with
pushing an agenda and
not anything to do with
genuine anti-bullying
programs,” he told reporters.
Cabinet minister Mitch
Fifield said everyone in
parliament was at one
on not wanting to see
children bullied.
“Colleagues were very
happy that Simon Birmingham initiated the
review, we’ll see what
the result is and then
we’ll make a decision,”
he told ABC radio.
Labor leader Bill Shorten accused the MPs of
being a “tin foil hat brigade” who wanted to
second guess school
councils and principals.
He called on Prime Minister Malcolm Turnbull
to show some leadership and back the education minister over the
“lunar right” of his government.
Greens senator Robert
Simms urged coalition
MPs to drop their attack on the program
and move on.
“This review was pointless to begin with and
now we’ve got coalition
MPs throwing a tantrum
because they don’t like
the outcome,” he said.
Originally published as
MPs write to PM over
bullying program

Vic govt says no to merging fire services

Review of Vic fire services to be released

A review of Victoria’s
fire services has recommended merging the CFA
and the MFB but the government has rejected the
proposal.
The Fire Services Review
released on Wednesday
has made 20 recommendations with the government accepting all but
two of them.
In its response, the government said it has “made
it clear we would not
amalgamate the CFA and
MFB at any level.”
The review was finalised
in October but has been
kept under wraps while
the government formed
its response to former
Tasmanian emergency
services minister David
O’Byrne’s report.
The report recommends
merging the CFA and
MFB to foster better management and improve operations.
However, Mr O’Byrne also
says merely changing the
structure of the state’s
fire services won’t bring
about the changes needed to improve them.
Leadership needs to “step
up and create a culture
of trust and respect”, he

concludes.
Emergency
Services
Minister Jane Garrett acknowledges the “tough”
report highlights a workplace culture that hinders
the state’s fire services.
“We want to stamp out
what has become a dysfunctional culture,” she
told reporters on Wednesday.
The review should encourage firefighters, managers and the government
to take a good, long, hard
look at themselves, Ms
Garrett said.
“This report ... leaves no
party untouched in terms
of things that need to
change.”
Mr O’Byrne says ongoing
cultural and management
issues within the state’s
fire services are impacting on the overall effectiveness of its operations.
“Victoria’s fire services
were once regarded as
the best in the world,” the
report says.
“Due to some of the difficulties outlined they cannot confidently make the
same claim today.”
Originally published as
Vic govt says no to merging fire services

Reveal budget, election date: Shorten
Bill Shorten has urged
the prime minister to
come clean on the dates
for the budget and election.
The Labor leader said
chaos had engulfed the
Turnbull government as
it toyed with the idea of a
double-dissolution election and bringing forward
the budget by a week.
“If Mr Turnbull is in the

mood ... he should just
say that the budget is on
May 10 and if Mr Turnbull
is feeling really bold and
excited about governing
he might even tell us the
date of the election,” Mr
Shorten told reporters
in Canberra on Wednesday.
Originally published as
Reveal budget, election
date: Shorten
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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
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Conservative MPs demand Safe Schools an- Best and worst health insurers revealed
ti-bullying program be defended despite re- in AMA report card
view finding few concerns

AMA president Brian Owler Photo: Andrew Meares

Medibank is not the most generous insurer in the
AMA’s report card. Photo: Bloomberg

Bill Shorten says Malcolm Turnbull has to stand up Some MPS are demanding the Safe Schools antito the “lunar right” in his party. Picture: AAP/Lukas bullying program be defended. Picture: Chris HopCochSource:AAP
kins/Getty Images

CONSERVATIVE MPs who
demanded a review into the
Safe Schools anti-bullying
program, have now said it
should be suspended despite a senior academic
largely giving the initiative
the green light.
While the review has yet
to be made public, some
MPs — who were given a
briefing on the findings
on Tuesday — continue to
be opposed to the initiative and have demanded
Education Minister Simon
Birmingham change the
program or resign.
But opposition leader Bill
Shorten said Prime Minister Malcolm Turnbull needs
to stand up to the “tin foil
hat brigade in the Liberal
right wing”.
The $8 million Safe Schools
education program was
launched under the Abbott
Government and is now
operating in 490 schools
Australia-wide.
Last week, hundreds of
people marched in Melbourne in support of the
program while a rainbow
was chalked outside Mr
Turnbull’s home to draw
attention to the issue.
Supporters say it’s a
school program designed
to curb bullying and establish a safer school culture
by teaching high school
students about gay, lesbian and transgender issues.
Opponents say it’s propaganda forced upon Year 7
and 8 students and raises
sexual issues inappropriate for the age of participants.
Last month, a review of the
program was requested

amid growing criticism
from some Coalition backbenchers.
The review reportedly
found that while there
should be more guidance
for teachers when it came
to class room exercises,
the overall program had
merit and should continue.
This has done little to calm
the Safe Schools’ critics
who have now demanded
a full parliamentary inquiry
saying the review was too
short and did not go into
enough depth.
Nationals’ backbencher
George Christensen said
he expects a majority of
his backbench colleagues
to sign a letter he is drafting on Wednesday in opposition to the program.
“Nothing that was advised to me has changed
my opinion, it’s probably
strengthened the concerns
I have about it,” Mr Christensen told ABC radio,
citing program materials,
some of the online links
children are being directed
to and what they were being taught about sexual
and gender diversity issues.
“It’s really moved beyond
an anti-bullying program
to something else. The
minister needs to fix this
or resign.”
Former cabinet minister
Eric Abetz said the review
had not changed his mind
about the program.
“It has more to do with
pushing an agenda and
not anything to do with
genuine anti-bullying programs,” he told reporters.
But Mr Shorten told reporters on Wednesday that Mr

Turnbull had to choose
between the view of teachers and those of the “lunar
right” of his party.
“If it’s a matter of trusting Mr Turnbull or Senator (Cory) Bernardi or the
teachers of Australia, I
would pick the teachers of
Australia with the welfare
of my kids,” Mr Shorten
said.
“Is he going to back kids
and teachers or is he going
to back the Senators of the
right wing of the Liberal
Party to whom he increasingly seems hostage?”
Greens senator Robert
Simms urged coalition
MPs to drop their attack on
the program and move on.
“This review was pointless to begin with and now
we’ve got Coalition MPs
throwing a tantrum because they don’t like the
outcome,” he said.
Former Victorian Premier
and chairman of Beyond
Blue Jeff Kennett has lent
his support to the program. In a column for the
Herald Sun he said: “At
its core, the Safe Schools
program is to educate children against discrimination. BeyondBlue supports
that. And shouldn’t all politicians argue against discrimination?”
A spokesman for Mr Birmingham’s office told
news.com.au the Government was considering its
response and will release
the report.
Supporters of Safe Schools
have said that more than
30 schools have joined the
program since the review
began but only one had
dropped out.

Health insurers have been put under a microscope in an AMA report.
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The worst private health
insurers have been revealed by a new analysis
that shows some of the
leading insurers, including
Medibank and NIB, are not
the most generous of all.
A new league table created
by the Australian Medical
Association has exposed
what health insurers pay
for 22 common procedures
including cataract surgery,
tonsil removals, colonoscopies and births.
It shows a large variation
in payments for the same
procedures, suggesting
some policy holders are
more likely to face out of
pocket fees than others.
For example, HBF pays
$2150 for an uncomplicated delivery of a baby while
GMHBA pays $832 - a difference of 158 per cent.
The Private Health Insurance Report Card - the first
in a series the AMA plans
to release - found that HBF
paid the most for nine of
the 22 procedures, and
that MDHF and GMHBA
paid the lowest amount for
19 of the 22 procedures
that were compared.
The second best insurer
was AHSA (Australian
Health Service Alliance)
which includes 30 smaller
players such as Defence
Health, Australian Unity
Health, and the Teachers

Health Fund. AHSA funds
paid the most for eight of
the 22 procedures including colonoscopies, knee
replacements, breast biopsies, and coronary artery
bypass operations.
The analysis will help
people compare their
health insurance ahead of
premium rises on April 1.
While federal Health Minister Sussan Ley recently
announced that she had
approved premium rises
averaging 5.59 per cent,
consumers are reporting
increases of close to nine
per cent for funds including Bupa and Medibank.
AMA President Brian Owler said people often found
themselves paying “gap”
payments for procedures
because insurers set the
amount they pay for a
medical service. Because
different insurers pay different amounts, he said
people face varying out of
pocket fees.
However, doctors can also
charge private fees that
are higher than what their
peers charge and higher
than what the insurer pays.
This can also result in other fees.
“The AMA wants Australians to know their insurance product – and know
it thoroughly,” Professor
Owler said.

“With the cost of private
health insurance constantly rising, and with private
health insurers regularly
changing what is covered
and not covered by their
products, the AMA believes it is important that
families and individuals
are better informed about
the health insurance cover
they are purchasing.”
Professor Owler, a surgeon, said people should
be wary of health insurance policies that only
cover public hospital
treatment. He referred to
them as “junk policies” because they do not support
patient choice of doctor or
timing for health services
or procedures. In public
hospitals, all Australians
can be treated for free.
“If people have one of the
junk policies, the AMA
urges them to consider
carefully what cover they
really need.”
Professor Owler said
people should also be
cautious about misleading policy names that
imply a higher standard
of cover when they only
cover basic services. He
also warned people to be
wary of comparator sites
that can earn “exorbitant
fees per sale from the insurers”.
“The insurer may be paying a commission to the
site, either as a fixed percentage of the premium,
or as a set fee per sale.
These fees can make up a
sizeable proportion of the
total insurance premium,”
he said.
“There needs to be a
greater level of transparency, and the government
and regulators need to
scrutinise these sites.”
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العامل الروحاني د .عالء العوادي

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