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اندفاع غربي حنو بريوت يرتكز على دعم اجليش أوالً والرئاسة ال تنتظر سوريا

قرار سعودي  -أمريكي بتعطيل  6شبكات
جتمع األموال لدعم اإلرهاب

وزير اخلارجية الربيطاني« :الالجئون السوريون ضيوف مؤقتون حتى استقرار الوضع يف بالدهم»
قد يكون أغرب ما يواكب
الغربيني
الزوار
توافد
والدوليني اىل بريوت يف
حركة الفتة تكتسب الكثري
من األهمية والدالالت ان
ترصد األوساط السياسية
بعضها
مواقف
احمللية
البعض من هذه احلركة
اكثر مما حتمله من رسائل
الدعم للبنان.
ولذا رصدت أمس االول
مشاركة وزير اخلارجية
جربان باسيل يف اللقاءات
واحملادثات اليت أجراها
وزير اخلارجية الربيطاني
فيليب هاموند يف بريوت
باعتبار انها وفرت قطوعًا
جديدًا على احلكومة يف ظل

اقرتنت
انها
خصوصا
وتالقت يف الكثري من
جوانبها مع الدعم االمريكي
العسكري اجلديد للجيش
اللبناني حبيث تزامنت صور
الوزير هاموند وهو حيضر
عرضًا قتاليًا لقوات النخبة
يف اجليش يف قاعدة حامات
العسكرية حيث يشرف خرباء
عسكريون بريطانيون على

القائم باالعمال االمريكي السفري ريتشارد جونز ونائب رئيس االركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان يف
احتفال تسليم الطوافات االمريكية للجيش يف القاعدة الجوية ببريوت أمس االول( .ناصر طرابلسي)
ما واكب االسبوع املاضي
زيارة االمني العام لالمم
املتحدة بان كي  -مون
من تداعيات داخل احلكومة

بفعل مقاطعة الوزير باسيل
هلذه ازيارة.
غري ان هذا اجلانب الداخلي
الذي يؤشر لبلوغ حال التأزم

السياسي مفرتقات شديدة
التعقيد مل حيل دون قراءة
الدالالت البارزة لنتائج
زيارة الوزير الربيطاني،

خـسارة الـحوثيني آخـر مـوقع لـهم شـمال مـأرب

أعلنت القوات املشرتكة
لـ «املقاومة الشعبية»
أمس
اليمين
واجليش
االول ،السيطرة على آخر
معقل اسرتاتيجي ملسلحي
احلوثيني وقوات الرئيس

اختذت كل من اململكة
وأمريكا قرارًا أمس االول
(اخلميس) ،بتصنيف ست
شبكات خمتلفة ،على أنها
«جتمع األموال لغرض دعم
أنشطة إرهابية».
ويستهدف اإلجراء  -حبسب
وكالة األنباء السعودية
 «ستة أمساء ألفرادوكيانات جتمع األموال دعمًا
ملنظمة لشكر طيبة ،إذ قام
البلدان باختاذ إجراء مشرتك

السابق علي صاحل مشال
حمافظة مأرب بعد معارك
عنيفة معهم ،يف وقت
استمرت مقاتالت التحالف
العربي يف قصف مواقع
اجلماعة يف صنعاء وتعز

ومأرب وإب.
وطاولت الغارات قاعدة
مطار
قرب
الديلمي
صنعاء ومواقع املتمردين
يف مديرية صرواح غرب
مأرب ومعسكر «اللواء 55

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

صواريخ» يف مديرية يريم
مشال حمافظة إب ،كما

التتمة صفحة 31

قمة األمن النووي
بال «حصانة» روسية
العاصمة
حتولت
األمريكية واشنطن إىل
حصن أمين أمس االول،
مع حضور ممثلني ألكثر
من مخسني دولة بينهم
ست دول عربية قمة
األمن النووي األخرية

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

لتعطيل هذه الشبكات،
وفرض جزاءات مشلت
أربعة أفراد وكيانني،
هم :جيمس ماكلينتوك،
ومجعية الرمحة اخلريية،
نورستاني،
وعبدالعزيز
ومجعية املدرسة العصرية،
ونافييد قمر ،وحممد إعجاز
سفاريش ،وذلك وفقًا لألمر
التنفيذي رقم ،13224
الذي يستهدف اإلرهابيني

التتمة صفحة 31

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

This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
client approval only and must not be used for
any other purpose.
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April 2016
The 2Coupon
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اعالنات

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

عامل نفسي وتنجيم هندي
عامل التنجيم واملعاجل الروحاني األقوى

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

نرحب بكل األديان

CUT ME!

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

:كل هذه املسائل يف خدمتكم

BEFORE I
BURNOUT!

*

FREE BALANCING & VALVES

SAVE

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

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more

tyres purchased
 صدق يف التعامل..العمل
دقة يف

حلول الجناب االوالد
هناك حل ألي نوع
 يوما11  اىل9 ميكن حل اي مشكلة من
من املشاكل
:ألخذ موعد االتصال على الرقم

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

89

$

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

I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

%100 النتيجة مضمونة

email: sales@tyresexcel.com

LARGE
CARS

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#

TM

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

Dunlop
Monza
200R
205/65R15

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان

لتمضية أمجل واروع سهراتكم
Goodyear
اليت
أقصدوا صالة ال مرياج
Wrangler
والطرب منHTتستقطب أملع جنوم الفن
تستقبل
لبنان والشرق األوسط كما
31/10.5R15
4WD

159

$

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

:مجيع مناسباتكم
-  خطوبة- زواج
 أعياد ميالد- عمادات
.وغريها

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

HMD-163-MTH.indd 1

23/6/10 4:39:00 PM

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

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

الراعي استقبل سفريي مصر وهنغاريا ووفدا أوروبيا

حكيم :التوازن الطائفي يف وزارة االقتصاد شبه مفقود
إستقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول
اخلميس ،يف الصرح البطريرك
يف بكركي وزير االقتصاد
والتجارة آالن حكيم ،الذي أكد
أن «الشغور ال يطال رأس اهلرم
فحسب ،فالتآكل يصيب اهلرم
كله من توازن يف مناصب
الدولة اللبنانية وغريها من
القضايا ،فهناك تآكل حلصص
املسيحيني ،وقد كثرت األعذار
حول هذا التآكل والنتيجة واحدة
لسوء احلظ».
وقال حكيم« :لقد عرضنا
مع غبطته موضوع جهاز أمن
الدولة ،وهو مثال كبري على
هذا التآكل احلاصل ،بل هو
اضطهاد للمناصب املسيحية
املوجودة يف الدولة اللبنانية.
كذلك فإن التوازن املسيحي-
اإلسالمي يف وزارة االقتصاد
والتجارة شبه مفقود ،على
الرغم من أننا قد أعدنا بعض
التوازنات اىل بعض املؤسسات
التابعة للوزارة ،يف خالل هاتني
السنتني ،ولكن األمر يتطلب
انعقاد جملس الوزراء وتوقيع
املراسيم املختصة لإلتفاق على
املناصب عامة».
وختم« :نتمنى أن يكون هناك
آفاق اجيابية توصلنا إىل
انتخابات رئيس للجمهورية يف
أسرع وقت ممكن .من املؤكد
اننا نفضل أن يكون الرئيس من
بني األقطاب األربعة ،نظرا اىل
متثيلهم الشعيب ووجودهم على
األرض وحيثيتهم امليثاقية،
ولكن قد يكون رئيس اجلمهورية
توافقيا ايضا .املهم انتخاب
رئيس للجمهورية يكون فاعال
على كل الصعد».

األخت جورج ماري عازار
ومارلني حرب

واستقبل الراعي األخت جورج
ماري عازار رئيسة مدرسة
املقدسة
العائلة
راهبات
املارونيات  -عربين ،ومارلني
بطرس حرب اليت وجهت اليه
دعوة لرعاية وضع حجر األساس
ملعبد مار الياس احلي يف حرم
املدرسة حيث سيوضع فيه
رسم قديم للنيب ايليا موجود
يف املدرسة ،يعود تارخيه لنحو
مئة عام .ولفتت حرب اىل أن
«الرسم وصل إىل لبنان بواسطة
البطريرك الياس احلويك الذي
أهداه اىل الكنيسة سنة ،1924
بعدما باركه البابا .ومبا أن هذه
الصورة ال حيتضنها معبد ،وهي
موجودة داخل املدرسة ،ولكي
يتمكن التالمذة من تكرميها
الروحية
لقيمتها
وتكريسا
لذكرى
وتكرميا
واملعنوية،
البطريرك احلويك ،وملدرسة
املقدسة
العائلة
راهبات
املارونيات يف البرتون ،أردت
والشيخ بطرس حرب إطالق هذه
املبادرة برعاية غبطة البطريرك
الراعي ملتمسني بركته».

وفد أوروبي

ثم التقى وفدا برملانيا أوروبيا
برئاسة نائبة رئيس حزب الشعب
األوروبي املسؤولة السياسية

البطريرك الراعي مسقبال الوزير حكيم
حلوض البحر األبيض املتوسط
يف الربملان األوروبي ماريا
غابريال ،وضم الوفد عضو حزب
الشعب االوروبي (الدميوقراطي
املسيحي) كريستيان سيلفيواإلقليمي
الوزير
بوسوي،
السابق املسؤول عن احلماية
االجتماعية والشرطة واإلقتصاد
ستيفانو مولو ،األمني العام
للحزب واملسؤول عن احلوار
بني احلضارات يف حوض
البحر األبيض املتوسط باولو
ليخاندرو ،وفرنسوا غابرييل،
ورافقهم رئيس الرابطة املارونية
يف بلجيكا مارون كرم.
بعد اللقاء أكدت غابرييل أنه
«ال بد للحرب ان تتوقف»،
وقالت« :تشرفنا بلقاء صاحب
الغبطة اليوم ،فنحن كوفد من
حزب الشعب األوروبي يشكل
األكثرية يف الربملان األوروبي
وكمسيحيني دميقراطيني ،حنمل
القيم املسيحية اليت تشكل
السياسي.
مشروعنا
قلب
مسيحيي
كبريعن
وكمدافع
الشرق كان من الضروري جدا
ان نلتقي البطريرك الراعي
الذي تشاركنا واياه رسالة
السالم والتضامن».
وتابعت« :لقد تركز اهتمامنا
على الوضع الداخلي يف
لبنان ،ألن هذا البلد واجلماعة
املسيحية اليت تقطنه عاشت
منذ القديم قيم العيش معا،
وعلينا بدورنا بلورتها يف إطار
إقليمي ودولي منعا ألي تشكيك
فيها .بالنسبة الينا ،من املهم
جدا تأكيد دعمنا للبنان ألنه
منوذج واضح لعيش اجلماعات
مع بعضها البعض ،وللحوار بني
األديان واحلضارات ،انه مركز
اهتماماتنا .كثرية هي النقاط
املشرتكة بيننا ،ولكن علينا ان
نبقى يقظني لكي ال نفقد هذه
التجربة وهذه القيم املسيحية،
لذلك جيب ان حنرتم هذه اخلربة
العريقة من العيش .ومن املهم
جدا أن ندرك طبيعة ما جيري وما
هي تباينات التحديات اإلقليمية
والدولية لنتمكن معا من مواجهة
هذه التحديات وكل التساؤالت
املرتبطة بالسالم واألمن».
أضافت« :انه لقاؤنا األول
بالكاردينال الراعي ،ولقد تأثرنا
كثريا بصوته املشيد بهذه
التجربة من العيش املشرتك
واالحرتام بني خمتلف اجلماعات
يف لبنان .لقد حتدثنا عن الوضع
اإلقليمي ألننا مجيعنا نهتم مبا
جيري يف سوريا والعراق وندرك
مدى تأثري هذه احلروب على
الوضع العام» ،مشددة على
«دور غبطته املهم جدا ألنه ميثل
صوت السالم والتوافق الذي

بامكانه اجياد حل دائم للصراع.
انه الصوت الذي يدعو اىل اجياد
اإلستقرار ،مع األخذ يف اإلعتبار
وتاريخ
احمللية
اخلصوصية
البلدان .لقد سررنا لسماع
نداء ينبه اىل ضرورة ان تدرك
األسرة الدولية ما هي خصوصية
املنطقة قبل حتديد اسرتاتيجيات
او فرض مواقف معينة ،وهذه
رسالة قوية».
وختمت غابرييل« :حنن نثمن
اللبنانية
السلطات
تدخل
واهتمامها بالالجئني السوريني
ومساعدتهم ملقاومة الوضع
املأساوي ،وهذا ما ملسناه
يف خالل جولتنا على خميم
عنجر يف البقاع .ولكن اهلدف
األساسي يبقى عودة هؤالء
الناس اىل بيوتهم وأرضهم،
هلذا علينا كربملانيني اوروبيني
رفع الصوت عاليا وخصوصا
بعد اطالعنا على هذه الظروف
واملعطيات ،لكي تتحمل األسرة
الدولية مسؤولياتها ولكي يكون
الرهان ايضا على الشراكة مع
اوروبا ،ملا لالحتاد االوروبي من
دور مهم جدا يتمثل بالتشاور
مع كل القوى» ،الفتة اىل
أهمية «أن يبقى لبنان على
األجندة الدولية الننا نعرف ان
هذا األمر مل يكن كذلك يف
السابق ،وبالتالي اإلستماع اىل
حاجاته وال سيما تلك املتعلقة
واخلدمات
التحتية
بالبنى
الرتبوية والصحية ،لذلك جيب
تكثيف املساعدات له وإرساء
حوار دائم إليصال الوسائل
اىل حيث جيب أن تكون ،وهذه
هي الرسالة اليت سنحملها اىل
االحتاد األوروبي».

سفرياء

كذلك استقبل البطريرك سفري
هنغاريا السلو فارادي وسفري
مصر الدكتور حممد بدر الدين
زايد
ومن زوار الصرح الوزير السابق
جان عبيد ،ثم رئيس احتاد
بلديات البرتون طنوس فغالي.

وفد من املستقبل يف اجلنوب زار اجلماعة االسالمية وتأكيد اهمية
استقرار صيدا وأمن عني احللوة
استقبل املسؤول السياسي
لـ «اجلماعة االسالمية» يف
اجلنوب الدكتور بسام محود يف
مركز اجلماعة يف صيدا وفدا
من منسقية اجلنوب يف «تيار
املستقبل» برئاسة الدكتور ناصر
محود ،ضم منسق صيدا أمني
احلريري واملسؤول التنظيمي
احملامي حميي الدين اجلويدي
ومنسق الشؤون التمثيلية رمزي
مرجان ومنسق دائرة جزين
زياد أمني ،يف حضور املسؤول
االجتماعي يف «اجلماعة» حسن
أبو زيد وأعضاء اللجنة السياسية
بشاشة
رامي
املهندس
واملهندس هشام حشيشو.
«اجلماعة
لـ
بيان
وأفاد
االسالمية» ،ان «اللقاء كان
مناسبة لتداول األوضاع العامة
يف البالد والشأن الصيداوي
خصوصا ،اىل جانب تطورات
الوضع يف خميم عني احللوة
وكان تأكيد مشرتك ألهمية
متابعة التواصل واحلوار بني كل
مكونات املدينة من اجل احلفاظ
على سالمتها واستقرارها حتت
اشراف وسهر مؤسسات الدولة
األمنية والعسكرية وحدها مرجعية
لألمن فيها».
ولفتت اىل أنه جرى «التطرق
اىل موضوع االنتخابات البلدية
حيث ابدى اجلانبان ترحيبهما
وارتياحهما الكامل لقرار رئيس
بلدية صيدا املهندس حممد
السعودي الرتشح لوالية جديدة،
واتفق على متابعة التنسيق يف ما
يتعلق بكل القضايا املطروحة».

ناصر حمود

واثر اللقاء ،قال الدكتور ناصر
محود« :حنن كتيار مستقبل،
على تواصل دائم مع األخوة يف
«اجلماعة» يف صيدا وعلى صعيد
لبنان ،وهي زيارة للمباركة
باملقر اجلديد وباعادة انتخاب
القيادة اجلديدة يف اجلماعة.
وتطرقنا اىل الوضع الصيداوي
امجاال والوضعني االقتصادي
واألمين ،والكل يف صيدا وحنن
واألخوة يف اجلماعة مصرون على
أمن املدينة وان تبقى التجاذبات
ضمن نطاقها السياسي وال
تنزل اىل الشارع سواء على
شكل ظهور مسلح واستفزازات
وغريها ،وهذا األمر عليه امجاع
يف املدينة».
واضاف« :األمر الثاني هو قبول
رئيس البلدية األستاذ السعودي
بالرتشح جمددا لرئاسة البلدية،
وحنن واألخوة يف اجلماعة نرحب
بهذه اخلطوة ألنه شخص أثبت
جدارته وقربه من الناس
وانه رجل فاعل يف البلدية،
وهذا يريح املدينة من معارك
وجتاذبات ،وان شاء اهلل يكون
هناك توافق عليه سواء أكان
هناك جتديد للبلديات او كانت
هناك انتخابات ،فهو الشخص
املناسب يف املكان املناسب».

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
إعـــالن

قنصلية لبنان العامة يف سدني نهار
تقفـل مكاتب
ّ
اإلثنني  2016/4/4ملناسبة «عيد بشارة السيدة مريم
العذراء».
سـدني ،يف 2016/3/31
قنصـل لبنان العـام
جورج البيطار غامن

ورأى أن «زيارة األمني العام
لألمم املتحدة بان كي  -مون
للبنان على اهميتها مل تأخذ
حقها بسبب تصرف شخصي من
وزير اخلارجية جربان باسيل»،
وقال« :لقد فوت هذا املوقف
على لبنان االفادة من الضوء
الدولي املهم الذي تشكله هذه
الزيارة وما ميكن ان يساعد به
اجملتمع الدولي لبنان .ولألسف
اعقب ذلك قضية عدم ترشح
الدكتور غسان سالمة أمينا عاما
لليونيسكو .كل هذه الشخصنة
يف ادارة الوزارات حنن كتيار
املستقبل نرفضها».
واشار اىل ان «التقارب موجود
مع «اجلماعة» وخصوصا بعد
االجتماع الطويل بني الرئيس
سعد وقيادة اجلماعة وحنن
نعيش تفرعاتها يف صيدا وان
اختلفنا يف بعض األحيان .لكننا
يف األساس شركاء يف هذه
املدينة ولدينا أطر صيداوية
أساسية متفاهمون عليها وتعزز
التقارب بيننا».

بسام حمود

بدوره ،قال الدكتور بسام محود:
«نشكر الدكتور ناصر واألخوة
يف «تيار املستقبل» على هذه
املبادرة .صيدا قياسا بباقي
املناطق اللبنانية مميزة بأهلها
وبقواها السياسية وكلنا حرصاء
على ان تبقى صيدا حمافظة على
استقرارها ونشيطة يف حركتها
وتفاعلها مع األحداث ،وأن تكون
كما حصل يف عهد اجمللس
البلدي احلالي مميزة باجنازاتها
الكبرية والعظيمة اليت حتققت
وليس اوهلا ازالة جبل النفايات
واقامة معمل املعاجلة ولن يكون
آخرها افتتاح احلديقة العامة
وما بينهما من مشاريع كبرية
كانت ضمن الربنامج االنتخابي
منذ ستة أعوام ،وحنن و»تيار
املستقبل» خضنا جتربة ان كان
على الصعيد البلدي او على
صعيد العالقة الثنائية يف صيدا
وكانت متجانسة وناجحة استطعنا
عربها حتقيق العديد من املصاحل
لصيدا وحنن منفتحون على كل

ما حيقق هذه املصلحة للمدينة
وألبنائها».
واضاف« :اما على مستوى خميم
عني احللوة وما حصل أخريا،
فنحن نعترب ان املخيم جزء ال
يتجزأ من صيدا وأي اهتزاز
أمين يف املخيم ينعكس على
املدينة بكل األشكال سياسيا
وامنيا واجتماعيا واقتصاديا.
وحنن و»تيار املستقبل» والنائبة
بهية احلريري والدكتور اسامة
سعد ومعظم الفاعليات واألجهزة
األمنية بادرت اىل االتصال
بفاعليات املخيم للضغط من
اجل انهاء ذيول ما حصل وهو
مرفوض .اراقة دم الناس
وقتلهم بهذا الشكل وبدم بارد
امر مرفوض وال يقبل به ال عقل
وال دين وال شرع وال قانون
وال انسانية .ونعترب ان على
اهل املخيم وقواه السياسية
واحلزبية والشعبية ان تدرك
ان املخيم برمزيته مستهدف من
كثري من قوى خارجية تهدف اىل
الغاء القرار  194وحق العودة
وهي مادة لألسف تستخدم
يف السجال السياسي الداخلي
اللبناني ويستغلها البعض حتت
عنوان التوطني».
وتابع« :الشعب اللبناني مبجمله
والفلسطيين مبجمله مع حق
العودة ،ولكن علينا ان نكون
حرصاء ويقظني ومنتبهني ألي
املخيمات
الستدراج
حماولة
وعني احللوة حتديدا ألي فتنة
ال حتمد عقباها ونتحمل مجيعا
تبعات خطرية قد تنتج منها،
ويف الوقت الذي نشهد ونثين
على الوحدة الفلسطينية اليت
جتلت بالقوة األمنية املشرتكة
او املرجعية السياسية املوحدة
او حتى عرب الوقفة السياسية
واجلماهريية يف وجه االجحاف
الذي متارسه «األونروا» يف حق
الفلسطينيني ،هذه املواقف اليت
شهدناها ووقفنا معها ،جيب ان
ترتجم على ارض الواقع باستتباب
األمن يف عني احللوة حقنا للدماء
الفلسطيين
بالشعب
ورأفة
وبالقضية الفلسطينية».

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
تعميم هام
املوضوع :تجديد جوازات السفر اللبنانية
تبلـغت هذه القنصلية العامة تعميم وزارة اخلارجية
ّ
واملغرتبني رقم  12/2440تاريخ  ،2016/3/29املتضمن
كتاب املديرية العامة لألمن العام الذي يسمح للبعثات
اللبنانية يف اخلارج جتديد جواز السفر اللبناني ملدة سنة
واحدة فقط إستثنائيًا يف احلالة اليت يتقدم فيها صاحب
العالقة بطلب جواز سفر جديد وتكون صالحية جواز
السفر املوجود حبوزته قد شارفت على اإلنتهاء.
كذلك ،يطلب من مجيع اللبنانيني الراغبني باإلستحصال
التقدم بطلباتهم
على جوازات سفر لبنانية جديدة ،وجوب
ّ
من مكاتب هذه القنصلية العامة قبل ثالثة أشهر على
األقل من تاريخ إنتهاء صالحية جوازات سفرهم ،كي
يتاح هلذه القنصلية العامة إمتام معاملة منح جواز السفر
اجلديد هلم من املديرية العامة لألمن العام ويف مدة
زمنية تتناسب مع حاجتهم هلذا اجلواز.

سدني ،يف 2016/3/30
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم
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لبنانيات

جنبالط عرب تويرت :سيجري طمس فضيحة االنرتنت
ورمبا االدعاء على جمهول

اللقاء
رئيس
غرد
الدميوقراطي وليد جنبالط
عرب حسابه على تويرت قائال:
«يف ما يتعلق بفضيحة
االنرتنت ابتدا ختفيف وقع
التهريب والفضيحة ،وذلك
حبصر املوضوع باخلسائر
املالية دون حتديد من
املسؤول».
وتساءل «وكيف ال فقد
حضر يف اجتماع اللجنة
النيابية وزير الدفاع وممثل
عن اجليش وعبد املنعم
متساح عفوا يوسف».
واشار اىل «ان الفريق
املشتبه فيه والقسم األكرب
منه على األقل حضر ليحقق
مع نفسه ،طبعا بدل اقالة
هذا الفريق ،وغدا سيجري
طمس هذا املوضوع ورمبا
االدعاء على جمهول يف تهمة
تهريب وتركيب الشبكة

وسرقة املال العام ،الفتا
اىل انها «مجهورية املوز
بامتياز ،وانظروا اىل وجوه
املشتبه فيهم كم هي كريهة
ومشبوهة وواضحة فيها
معامل االزدراء بالبشر».

اخلارجية :خاطفو ميشال رزق يف انغوال
يطالبون ب  500الف دوالر الطالقه
تلقت وزارة اخلارجية واملغرتبني
برقية من القائم باألعمال بالوكالة
يف سفارة لبنان يف جنوب
افريقيا آرا خجاطوريان تتعلق
خبطف املواطن اللبناني حامل
اجلنسية البلجيكية ميشال رزق يف
العاصمة األنغولية لواندا،أوضح
خالهلا أن املعتمد القنصلي يف
لواندا  -أنغوال حممد نسر أبلغ
البعثة يوم االربعاء عن خطف

رزق ،وأن اخلاطفني يطالبون
مببلغ مخسماية الف دوالر أمريكي
كفدية من أجل إطالق سراحه.
وأكد القائم باألعمال خجاطوريان
أنه يتابع مع نسر هذا املوضوع
مع السلطات األنغولية املختصة،
وقد أجريا إتصاال مع السفري
البلجيكي املعتمد يف لواندا
كون املخطوف حيمل اجلنسية
البلجيكية.

وهاب من الرابية :ليتحل احلريري بشجاعة املبادرة ويشرح
للسعودية خطورة جتاوز االمجاع املسيحي على انتخاب عون رئيسا
التقى رئيس «تكتل التغيري
العماد
النائب
واالصالح»
ميشال عون ،قبل ظهر امس
االول اخلميس يف دارته يف
الرابية ،الوزير السابق وئام
وهاب الذي صرح على األثر:
«حبثنا مع العماد عون يف آلية
التعيينات داخل جملس الوزراء
ومنها احلياد الذي جيب ان
يتمتع به القضاء والنيابات
العامة ،واألمر االساسي الذي
يهم كل اللبنانيني هو موضوع
رئاسة اجلمهورية ،وهي مرتبطة
بامكان الرئيس سعد احلريري
اخلروج من هذه احللقة املفرغة
اليت ندور فيها اليوم واملبادرة
اىل انتخاب العماد ميشال
عون ،اىل جانب  8آذار،
لرئاسة اجلمهورية ،ومهما طال
الزمن هذا القرار ال تراجع عنه.
بعض الناس يراهن ان الوقت
ميكن ان حيل االمور ويراهن
ايضا على التسويات االقليمية.
العماد عون هو املمر الضروري
هلذا املوضوع واملرشح الوحيد
هلذا الفريق».
سعد
«الرئيس
واضاف:
احلريري مطلوب منه ان يتحلى
بشجاعة املبادرة ويذهب اىل
السعودية
العربية
اململكة
ليشرح خطورة جتاوز االمجاع
املسيحي على انتخاب الرئيس
العماد عون ،والتجاوز يعين
جرحا كبريا يف اجلسم اللبناني.
اململكة العربية السعودية جيب
ان تتفهم هذا املوضوع وهلا
مصلحة فيه».
وعن لقاء احلريري ( -وزير
اخلارجية الروسي سريغي)
الفروف ،قال« :ليس لدي
معلومات ،الروس يتواصلون مع
كل الناس يف لبنان واملنطقة
وهم جاهزون للسماع».
وردا على سؤال آخر ،قال:
«ليس هناك حل من اخلارج.
فريق  8آذار ال ميكنه الرتاجع
عن قراره واحلل جيب ان يكون

من الداخل .الرئيس احلريري
يراعي املوقف السعودي الذي
مل يفهم بعد املوقف على

حقيقته ،وعليه ايضاح املوقف
اللبناني لالفراج عن رئاسة
اجلمهورية».

سامي اجلميل :اللبنانيون مل يعطوا
نصراهلل وكالة الختيار رئيس
أوضح رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل مواقف
احلزب من استمرار تعطيل
االنتخابات الرئاسية والسياسة
اليت سيعتمدها يف االنتخابات
البلدية ،يف لقاء يف قصر
املؤمترات يف ضبيه مجع حتت
عنوان «مشروع لبناني بلدي
واختياري» ،كوادر اقليم املنت
الشمالي وقيادة احلزب وحشدا
من رؤساء البلديات واملخاتري.
وحذر اجلميل من «االستمرار يف
لعبة تعطيل االنتخابات الرئاسية
حتت حجة الرئيس األكثر متثيال،
إذ ليس صحيحا أن هناك شخصا
لديه حق مكتسب يف الرئاسة».
وقال« :أعلن السيد حسن أن
مرشحه هو العماد عون ،فإما
أن تنتخبوه وإما ال رئيس،
وهذا ما حيصل منذ سنتني
حتت هذا الشعار .وإذا وافقنا
على طلبه ووصل اجلنرال عون
اىل الرئاسة ،فبعد ست سنوات
سيقف املرشحون الطاحمون اىل
الرئاسة بالصف من الضاحية اىل
جونيه ألخذ موافقة السيد حسن،
ألنه هو من يقرر من سيكون
الرئيس املقبل».
وسأل« :منذ متى أعطينا السيد
حسن وكالة غري قابلة للعزل
الختيار رئيس مجهورية لبنان؟
وملاذا نرضى بإعطاء وكالة
كهذه؟ السيد حسن شريك يف
اختيار الرئيس وحنن مجيعنا
شركاء ،وهناك طريقة واحدة
الختيار رئيس ،منصوص عليها
يف الدستور ،تقضي بالذهاب

اىل التصويت .والوقت قد حان
لتحرير البلد ومؤسساته».
ويف موضوع االنتخابات البلدية،
رأى اجلميل أن «الالمركزية تبدأ
بالبلدية ،وأكرب برهان على ذلك
هو أزمة النفايات اليت كشفت
عقم الدولة املركزية الفاسدة».
وأوضح أن «سياسة الكتائب يف
امللف البلدي هي ترك الضيع
تفرز افضل ما لديها الدارة
شؤونها .سياستنا هي الوفاق
اوال واالتيان بشباب وصبايا
أكفياء وتشجيع النساء على دخول
اجملالس البلدية كمقدمة لتشيجيع
املرأة على العمل النيابي» ،مؤكدا
أن «الكتائب ستشارك مبشاريع
تنموية وتطويرية للضيع».
وأضاف« :هذا استحقاق حملي
ممنوع استخدامه يف السياسة
وتقسيم ضيعنا .وبالنسبة الينا
األحجام واملعارك السياسية
والتحالفات موقعها االنتخابات
النيابية».
وكان حتدث يف بداية اللقاء
رئيس اقليم املنت الشمالي
ميشال اهلراوي الذي شدد
على ضرورة تطبيق الالمركزية،
داعيا الكتائبيني اىل «أن
يكونوا عناصر فاعلة يف اجملتع
املتين واللبناني» ،والفتا اىل
التنسيق القائم بني األقليم وكل
الفاعليات املتنية.
ويف اخلتام عرض تقرير إداري
عن اقليم املنت ،وكانت توصية
ملكتب الشبابا والطالب يف
األقليم وملكتب ملرأة ،ومتت
تالوة التوصيات.

الوفاء للمقاومة :ملتزمون حضور اجللسات التشريعية
حرصا على مصاحل املواطنني
والذين تسول هلم أنفسهم
ارتكاب املوبقات على حساب
حقوق املواطنني ومصلحتهم
العامة.
إن تنامي الفساد ينذر بعواقب
كارثية على مستوى النظام العام
والسلوك االخالقي للموظفني،
وهذا الفساد يتحول اىل خطر
جدي ،خصوصا عندما ميتد اىل
األجهزة األمنية.
 لقد أثري الكثري من االلتباساتحول اهلدف العملي لزيارة األمني
العام لألمم املتحدة بان كي-مون
للبنان ،وكذلك حول العروض
املالية والطروحات السياسية
اليت تقدم بها خصوصا جلهة
موضوع النازحني السوريني.
اننا يف كتلة الوفاء للمقاومة إذ
نلتزم واجب التعاطي االنساني
مع هؤالء النازحني ,إال أننا نرفض
كل حماولة لإلستثمار السياسي
على ملفهم ,خصوصا من قبل
الدول أو القوى اليت ساهمت وال
تزال يف تفجري األزمة السورية
وتوظيف االرهابيني واستخدامهم
ضد الدولة والشعب واجليش
بهدف إضعاف سوريا وتفكيكها.
كما أننا ندعو احلكومة اىل إعالن
سياستها بشفافية ووضوح ازاء
موضوع النازحني السوريني منعا
ألي التباس ليبنى على الشيء
مقتضاه.
 تعترب الكتلة ان حترير مدينة تدمرمن االرهابيني على أيدي القوات
العربية السورية وحلفائها هو
اجناز ميداني مهم يسقط أوهام
املراهنني على تفكيك سوريا
وتقسيمها ،ويؤكد العزم على
إنهاء اإلرهاب وعصاباته ويعزز
االجتاه واجلهود املبذولة لتحقيق
تسوية سياسية تتيح للسوريني
استعادة أمنهم واستقرارهم
وتقرير نظام احلكم الذي يليب
حاجاتهم وطموحاتهم من دون أي
تدخل خارجي يف خياراتهم.

 تدين الكتلة بشدة اهلجماتوالتفجريات االرهابية املتوحشة،
سواء تلك اليت استهدفت
بروكسل عاصمة بلجيكا ،أو اليت
استهدفت الهور يف باكستان،
وأسفرت عن قتل عدد كبري من
االبرياء وجرح عدد كبري آخر.
وترى الكتلة أن داعش أو
طالبان أو غريهما من املسميات
االرهاب
لفصائل
املختلفة
التكفريي اليت تعلن مسؤوليتها
بوضوح عن مثل هذه اهلجمات،
ال تلغي على االطالق مسؤولية
النظام السعودي الذي يعترب
املنبع األساسي هلا على مستوى
الفكر والثقافة والدعم والتمويل
والتسليح.
 توجه الكتلة مبناسبة يوم األرضيف فلسطني ،حتية دعم وإكبار
للشعب الفلسطيين بكل فصائله
السياسية وشرائحه االجتماعية،
وترى يف اصراره على مواصلة
خيار الرفض لإلحتالل ومقاومة
غطرسته ووحشيته ولو بالقبضات
واحلجارة والسكاكني دليال اضافيا
دامغا على متسكه بأرضه وخبياره
املقاوم من جهة وعلى فشل كل
حماوالت االحتالل االسرائيلي
وداعميه لتطبيع عالقات الكيان
الصهيوني بالفلسطينيني أو
بأي من الشعوب العربية احلرة
والشريفة .إننا ننحين أمام
الفلسطيين
الشعب
صمود
الشجاع وتضحيات أبنائه الشهداء
واملقاومني واجلرحى واألسرى
وعوائلهم ,وجندد التزامنا بقضيته
واملشروعة
والعادلة
احملقة
ومتابعة دعمنا هلا بكل أشكال
وألوان الدعم ،حتى استعادة
كامل حقوق الشعب الفلسطيين،
وندين بشدة كل ممارسات العدو
االسرائيلي واجراءاته العنصرية
السيما منها االعدامات العشوائية
اليت ينفذها جنود العدو ميدانيا
ضد أبناء فلسطني».

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب حممد
رعد ويف حضور أعضائها.
وأفادت يف بيان أنها تابعت
«تفاصيل فضيحة االنرتنت غري
الشرعي يف لبنان ،وما تضمنته
من ارتكابات حبق القانون
واالدارة واملال العام ،وما أحاط
بها من شبهات أمنية ،وعرضت
النقاشات اليت شهدتها جلنة
االعالم واالتصاالت النيابية
وصوال اىل إحالة مجيع املعطيات
على القضاء املختص الذي يتابع
التحقيقات يف أكثر من اجتاه
بهدف الكشف النهائي عن حجم
االرتكابات وأبعادها وخماطرها
على الوضع االداري واملالي
واألمين يف البالد».
ثم حبثت الكتلة يف الزيارة اليت
قام بها األمني العام لألمم املتحدة
للبنان ،واملسائل اليت ناقشها
مع املسؤولني« ،واللقاءات اليت
أجراها وااللتباسات اليت أثارتها
خصوصا جلهة ملف النازحني
السوريني».
وناقشت اهلجمات اإلرهابية
الدامية اليت نفذتها «داعش» يف
بروكسيل ،والتفجري االنتحاري
الذي استهدف احتفاال دينيا
للمسيحيني يف باكستان وأعلنت
«طالبان» مسؤوليتها عنه.
وتوقفت عند «اإلجناز امليداني
املهم يف سوريا والذي متثل
بتحرير مدينة تدمر من أيدي
عصابات داعش التكفريية ،وما
يعنيه هذا االجناز الذي حققه
اجليش العربي السوري وحلفاؤه
من دالالت وأبعاد يف هذه
املرحلة من مراحل سري األزمة يف
سوريا».
ثم حبثت يف البنود الواردة على
جدول أعمال جلستها ،وخلصت
اىل ما يأتي:
« -جتدد الكتلة التزامها حضور
اجللسات التشريعية جمللس
النواب حرصا منها على تسيري
واملواطنني
البالد
مصاحل
خصوصا يف هذه املرحلة اليت
ينبغي أن حياذر اجلميع انعكاس
االزمة السياسية يف البالد جتميدا
للحياة العامة للبنانيني.
 إن املعلومات واملعطيات اليتتوافرت حتى اآلن عن قضية يتشــرف حــزب القــوات اللبنــانيــة سيــدنــي
االنرتنت غري الشرعي وحجم
استــراليــا بــدعــوة ابنــاء الجــاليــة عــامــة
الشبكة ومدى انتشارها والطرق
لحضــور لقــاء املقــاومــة السنــوي بــرعــايــة
املستخدمة يف استثمارها ،تكشف
عن قرصنة كربى تطاول املال
الــدكتــورسميــر جعجــع ممثــال بــالنــائــب
العام والقوانني واألنظمة املرعية
جــوزيــف املعلــوف عضــو كتلــة القــوات
اإلجراء ،وتفتح نوافذ أمنية
واسعة ميكن للعدو االسرائيلي
اللبنــانيــة وذلــك فــي 2016-04-23
أن يتسلل عربها ،للنفاذ بسهولة
الســاعــة الثــامنــة مســاء علــى العنــوان
اىل داتا املعلومات احلساسة
واخلطرية اليت ختص الدولة
التــالــي:
وأمنها واملواطنني وأوضاعهم.
إن الكتلة إذ تستهجن التباطؤ يف
Imperial Paradiso
مقاربة القضاء هلذه الفضيحة،
تؤكد وجوب املضي يف التحقيقات
58 Spencer St.
املوسعة واجلدية ،وحتذر من مغبة
Fairfield NSW 2165
أي تساهل أو تالعب أو تدخل
سياسي يف شأنها.
 تشجع الكتلة أجهزة القضاءلـالستعــالم والحجــز االتصــال علــى
وكل إدارات الدولة على التنبه
ملكامن الفساد واهلدر يف املال
0400 803 800
العام ،وعدم اخلوف من ضبطها
							
ووضع اليد عليها ومباشرة
التحقيقات النزيهة حوهلا ،إذ إن
أمــانــة أالعــالم
			
من شأن ذلك ردع املتورطني

لقــاء املقــاومــة السنــوي للقــوات
اللبنــانيــة سيــدنــي استــراليــا
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لبنانيات

الرئيس سالم يتقبل التعزية بوالدته مكتب األحدب :ما صدر عن شعراني هو بالغ
حبث وحتر وليس مذكرة توقيف

الرئيس سالم يتقبل التعازي
تلقى رئيس جملس الوزراء متام
سالم اتصاال هاتفيا للتعزية
بوفاة والدته متيمة مردم بك
من وزير اخلارجية االردني ناصر
جودة ،وتلقى اتصاال من وزير
الدولة للشؤون اخلارجية يف
دولة االمارات العربية املتحدة
انور قرقاش للغاية ذاتها.
كما استقبل يف دارته يف
جملس
رئيس
املصيطبة،

النواب نبيه بري الذي قدم
التعازي له بوفاة والدته.
كذلك عزته شخصيات سياسية
وسفراء عرب وأجانب وقناصل،
إضافة إىل فاعليات واقتصادية
وقضائية وعسكرية ودينية
ونقابية.
وتلقى الرئيس سالم برقيات
واتصاالت تعزية من عدد من
الشخصيات.

علق املكتب االعالمي للنائب
السابق مصباح االحدب على
«البيان املزعوم الذي روج له
موقع «ناشطون» عرب وسائل
التواصل االجتماعي ،املعروف
املصدر واألهداف واالنتماء»،
واشار املكتب يف بيان اىل
ان «ما صدر عن احملامي
العام األستئنايف يف الشمال
زياد شعراني هو بالغ حبث
وحتر نتيجة عدم حضور االحدب
اجللسة وليس مذكرة توقيف،
ألن هذه األخرية تصدر عن
قاضي التحقيق ،علما انه تبني
ان اهلدف من الدعوى اجلزائية
اليت تقدمت بها بالوكالة السيدة
سليمة اديب ريفي ضد االحدب
واليت مل تسلك اجملرى القانوني
الطبيعي هو تشويه مسعته،
سيما وان الوكيل القانوني
لالحدب احملامي حممد خليل قد
طلب مهلة زمنية ملعاجلة امللف

حلود :هلبة لبنانية ضد التوطني الفلسطيين والسوري وانتاج
طبقة سياسية تليق بالشعب املتوثب اىل سيادة حقيقية
أعرب الرئيس العماد اميل
عن
زواره،
امام
حلود،
استهجانه بل هوله «ملا تناوله
االعالم من موقف أممي أوحى
به االمني العام لألمم املتحدة
(بان كي  -مون) يف زيارته
االخرية للبنان ،ورئيس البنك
الدولي الذي رافقه ،والذي
وضع شروطا سياسية املنحى
على هبات وقروض ختص
النازحني السوريني ،بأن يصار
اىل توطني قسم كبري من
هؤالء يف بلدان النزوح ،وعلى
االخص لبنان ،احللقة االضعف
بينها».
وأضاف« :ان يكون لبنان متلقيا
من دون ان يكون حلكومته
موقف حازم وحاسم وجامع
لرفض التوطني بأشكاله كافة
وبالتعامل مع مالحمه بسلبية
مطلقة وبالتواصل مع الدولة
السورية الشقيقة لوأد بذور
التوطني وحل مسألة النزوح،
أمر فيه الكثري الكثري من
التواطؤ والتخاذل يف موضوع
كياني بامتياز».
وتابع« :ان الذاكرة عادت بي
اىل مرج الزهور عندما كنت
قائدا للجيش ،ورفضت دخول
بعض الالجئني الفلسطينيني
ممن طردهم كيان العدو،

الفلسطيين والسوري والذهاب
اىل انتاج طبقة سياسية تليق
بالشعب اللبناني املتوثب اىل
سيادة حقيقية وكرامة مصونة
وحياة الئقة ،ولن يكون ذلك
اال باقرار قانون انتخاب وطين
وميثاقي يعتمد النسبية على
اساس لبنان دائرة واحدة».
وختم« :أعيدوا تكوين السلطة
قبل فوات األوان!».
فمكثوا اشهرا على احلدود،
ومل يدخلوا اىل لبنان ،بالرغم
من ضغوط الطبقة السياسية
يف حينه ،وهي طبقة تسووية
متتهن سياسة النعامة ،كما
عادت بي الذاكرة اىل قمة
بريوت العربية حبيث فرض
رئيس اجلمهورية يف حينه بند
العودة يف صلب املقررات،
مبوقف وازن حتدى فيه بعض
العرب ورعاتهم االمريكيني».
وقال« :ان غياب القرار الرمسي
القاطع طيلة األعوام املاضية
وحتى يومنا هذا والتلطي يف
الفيء خوفا من التداعيات
وسياسة النأي بالنفس وما
شابه من نهج ختاذلي ساهم ال
بل أوجد هذه املعضلة وفاقمها.
املطلوب اليوم قبل الغد هبة
لبنانية واحدة ضد التوطني

وفد «لقاء التنسيق االعالمي
املقاوم»

وكان الرئيس حلود استقبل،
يف دارته يف الريزة ،وفدا
من «لقاء التنسيق االعالمي
املقاوم» ،ضم :الدكتور حممد
صادق احلسيين ،االعالمي
فيصل عبد الساتر ،بالل
عبد الساتر ،حسان فرحات،
قاسم حدرج ،عباس احللباوي
والشيخ صهيب حبلي.
وقدم الوفد اىل الرئيس حلود
املعايدة بعيد الفصح ،مشيدا
ب»مواقفه الوطنية ووقوفه
الدائم اىل جانب املقاومة اليت
قهرت العدو االسرائيلي»،
مؤكدا «ان الوطن يف هذه
الفرتة احلرجة من تارخيه ،يف
حاجة اىل رجال أمثال الرئيس
حلود».

قهوجي عرض مع وزير خارجية بريطانيا برنامج املساعدات للجيش
استقبل قائد اجليش العماد
جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة قبل ظهر امس االول
اخلميس ،وزير خارجية بريطانيا
فيليب هاموند ،وتناول البحث
األوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة ،وبرنامج املساعدات
الربيطانية املقدمة للجيش
اللبناني ،خصوصا يف جمال
جتهيز بعض وحدات اجليش
مبعدات مراقبة متطورة لضبط
احلدود الشمالية والشرقية،

من التعديات اإلرهابية وأعمال
التسلل والتهريب باالجتاهني.
«السلطات
قهوجي
وشكر
الربيطانية على املساعدات
املهمة اليت قدمتها للجيش،
والبالغة قيمتها  19.8مليون
جينه اسرتليين خالل ثالث
سنوات».
من جهته ،عرب هاموند عن
«تقديره الكبري لدور اجليش
اللبناني يف مكافحة اإلرهاب،
واحلفاظ على وحدة لبنان

واستقراره» ،مؤكدا «التزام
سلطات بالده مواصلة الدعم
العسكري له».
ثم توجه هاموند برفقة مدير
العمليات يف اجليش العميد
الركن زياد احلمصي إىل
مدرسة القوات اخلاصة -
حامات ،حيث حضرا متارين
قتالية متنوعة ،نفذتها وحدة
من اجليش مبشاركة فريق
تدريب بريطاني.

ولكن مت رفض الطلب من قبل
الشعراني ومكتب ريفي ،وهذا
ما يؤكد ان اهلدف هو التشهري
وليس حل امللف».
واعترب ان «هذا التصرف يوحي
بتفاهة وسخافة وخفة من
يدعى انه سيف العدالة وفوق
الشبهات ،وانه يريد ان يبعد
االنظار عن تدخالته الفاضحة
بكل القضاء اال الذي جيرم
ويسجن اهالي طرابلس بتهم
االرهاب».

بري استقبل هاموند ووفدين
برملانيني من اوروبا وايران
استقبل رئيس جملس
النواب نبيه بري ،بعد ظهر
اليوم يف عني التينة ،وزير
اخلارجية الربيطاني فيليب
هاموند والوفد املرافق يف
حضور املستشار االعالمي علي
محدان وعرض معه لالوضاع
والتطورات الراهنة يف لبنان
واملنطقة.
وقال هاموند بعد اللقاء:
«سررت للقاء الرئيس بري،
وكانت حمادثات جيدة للغاية
حول عدد من التحديات
السياسية واالمنية اليت تواجه
لبنان وبعض الفرص اجليدة.
وكانت لي الفرصة ايضا
للحديث عن برنامج اململكة
املتحدة ملساعدة لبنان مبا فيه
برنامج دعم اجليش اللبناني».
اضاف« :لقد حبثنا يف كل هذه
القضايا الراهنة مبا يف ذلك

فرجنية عرب تويرت :مقتل الطفلة بيتينا
رعيدي برصاص طائش امر مفجع

اعترب رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرجنية يف
تغريدة له عرب حسابه على
تويرت ان «خرب مقتل الطفلة
برصاصة
رعيدي
بيتينا
طائشة أمام منزهلا يف جبيل
مفجع .لنرفع الصوت حملاسبة
الذين
الرصاص
مطلقي
يتوهمون أنهم أبطال فيما هم
جبناء».

نتائج مؤمتر لندن وكيف ميكن
ترمجتها بالنظر اىل االلتزامات
اليت حصلت .وقد التزمت
اململكة املتحدة مببلغ مالي
للسنوات املقبلة ،ونستعجل
االخرين لتنفيذ التزاماتهم
املالية يف اطار هذا الربنامج.
سررت اليوم بلقاء رئيس
احلكومة ثم الرئيس بري،
وسألتقي وزير اخلارجية يف
اطار متابعة هذه احملادثات».

الوفد االوروبي

وكان رئيس جملس النواب
استقبل ،ظهرا ،وفدا من
الربملان االوروبي برئاسة النائبة
ماريا غربيال ،وعضوية النائبني
ستيفانو موللو وكريستيان
سيلفيو بوسوا ،ووفدا إداريا
يف حضور محدان ،وجرى البحث
يف االوضاع الراهنة يف لبنان
واملنطقة والتعاون بني جملس
والربملان
اللبناني
النواب
الزيارة
ونتائج
االوروبي،
اليت قام بها الرئيس بري اىل
بروكسيل والربملان االوروبي.

وفد ايراني
بعد الظهر ،استقبل الرئيس
بري وفدا برملانيا ايرانيا
برئاسة رئيس جلنة اجملالس
والشؤون الداخلية يف جملس
الشورى االيراني امري خجستيه
والسفري االيراني يف لبنان
حممد فتحعلي ،وجرى عرض
للتطورات يف املنطقة.

فتوش :كل معاملة يقوم بها املختار يف جبل لبنان بني  2و15
أيار منعدمة الوجود وباطلة

علق النائب نقوال فتوش
على قرار وزير الداخلية دعوة
اهليئات الناخبة يف حمافظة جبل
لبنان ،منبها إىل ما يلي:
«مبا أن انتخاب املختارين
يف جبل لبنان حصل بتاريخ
 2010/5/2وتنتهي واليتهم
بتاريخ .2016/5/2
ومبا ان معالي وزير الداخلية قرر
دعوة اهليئات الناخبة يف جبل
لبنان بتاريخ .2016/5/15
وملا كانت املادة  15من قانون
املختارين واجملالس االختيارية
املعدلة وفقا للقانون تاريخ
 1950/12/30والقانون رقم 13
تاريخ  1999/2/23نصت على ما
حرفيته:
«مدة والية املختارين وأعضاء
اجملالس االختيارية ست سنوات
تبدأ «من تاريخ االنتخاب.
جبل
خماتري
ان
يستنتج
لبنان تنتهي واليتهم بتاريخ
 ،2016/5/2وتصبح منطقة جبل
لبنان من تاريخ  2016/5/2حتى
 2016/5/15خالل ثالثة عشر
يوما بدون خماتري ألنه يصبح
ممنوعا على كل خمتار يف جبل
ان يتابع ممارسة مهامه عمال
بأحكام املادة  18من قانون
املختارين اليت نصت على أن:
«كل خمتار تنتهي مدة واليته
ويتابع ممارستها أو ميتنع عن
تسليم «املستندات اخلاصة
بوظيفته للسلطة اإلدارية يعاقب

مبقتضى املادة « 375من قانون
العقوبات.
هذا واملادة  375عقوبات نصت
على أن:
«كل موظف غري الذين ذكرتهم
املادة  603عزل أو كفت يده
وكل «شخص ندب إىل خدمة
عامة باالنتخاب أو بالتعيني
وانتهت مدته «يعاقب باحلبس
من ثالثة اشهر إىل ثالث سنوات
إذا مضى يف ممارسة «وظيفته

خالفا للقانون.
فخالل فرتة ثالثة عشر يوما
يتعطل هذا املرفق العام كليا
وكل معاملة يقوم بها املختار يف
جبل لبنان بني تاريخ 2016/5/2
و  2016/5/15منعدمة الوجود
وباطلة بطالنا كليا لصدروها
عن شخص مل يعد له الصفة
خالل هذه الفرتة.
نضع هذه احلقائق القانونية
برسم معالي وزير الداخلية».

خريس :من يرفض التشريع حبجة الفراغ
يعرقل انتخاب الرئيس
رأى عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب علي خريس يف حديث
اىل اذاعة «صوت الشعب»،
«انه من غري الطبيعي اال يدعو
الرئيس نبيه بري اىل جلسات
تشريعية خصوصا يف هذه
املرحلة الدقيقة والصعبة على
العام»،
الوطين
املستوى
معتربا «ان هناك امورا ضرورية
واساسية متعلقة بقروض طويلة
االمد حتتاج اىل تشريع» ،متهما
«من يرفض عقد تلك اجللسات
حبجة الفراغ الرئاسي بأنه
هو من يعطل انتخاب رئيس
اجلمهورية».
واعترب «ان قانون اإلجيارات

ناقص ألن اجمللس الدستوري
ابطل مادتني فيه» ،معتربا «انه
ال جيوز تطبيقه اال يف حال اقرار
قانون جديد لالجيارات يف جلسة
تشريعية عامة» ،الفتا «اىل
ان هناك اجتماعات تعقد يف
جلنة االدارة والعدل حلل هذا
املوضوع».
وعن زيارة االمني العام لالمم
املتحدة بان كي مون اىل
قال»:إن
واهدافها،
لبنان
األمني العام مل يطرح مع كل
املسؤولني موضوع التوطني»،
متسائال« :من اين جاءت هذه
الرتجيحات» ،ومؤكدا «رفضها
بالكامل يف حال مت طرحها».
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لبنانيات

باسيل استقبل نظريه الربيطاني ووفدا برملانيا اوروبيا:

توطني النازحني سيتحقق إذا مل نتصرف ..هاموند:الالجئون ضيوف مؤقتون
استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل نظريه الربيطاني
فيليب هاموند والوفد املرافق.
ثم عقد الوزيران مؤمترا صحافيا
استهله باسيل بالقول« :إنه
ملن دواعي سروري أن أرحب
بوزير خارجية اململكة املتحدة
السيد فيليب هاموند مبناسبة
زيارته األوىل إىل لبنان .ناقشنا
جمموعة من القضايا منها األزمات
اإلقليمية وآثارها ،فضال عن
التطورات األخرية يف لبنان.
لقد كررنا إدانتنا لالنتهاكات
اإلسرائيلية اليومية لسيادتنا،
وشددنا على ضرورة االنسحاب
اإلسرائيلي من األراضي اللبنانية
احملتلة ،وأكدنا على املوقف
املبدئي للبنان الذي يدعو إىل
عودة الالجئني الفلسطينيني إىل
ديارهم ،ال سيما وأن الدستور
اللبناني مينع التوطني».
أضاف« :عربنا عن تقديرنا للدور
الذي تلعبه اململكة املتحدة
يف التخفيف من حدة التوتر
يف املنطقة ،وال سيما يف
املفاوضات اليت أدت إىل اتفاق
إيران النووي ،واستضافتها
مؤخرا للمؤمتر الدولي لدعم سوريا
واملنطقة .يف هذا السياق ،حبثنا
يف تفاصيل الوسائل واآلليات
اليت تهدف إىل تنفيذ املشاريع
والربامج اليت قدمها لبنان مبوجب
إعالن النوايا يف مؤمتر لندن،
وأكدنا على أن لبنان سوف يفي
بالتزاماته إذا ما وفى شركاؤنا
الدوليون بتعهداتهم .مل حترتم
هذه الدول تعهداتها ،إن منظمة
أوكسفام الربيطانية أشارت اىل
أن الدول الغنية وهي كثرية
استقبلت فقط  67ألف نازح
سوري ،مما يشكل  1.6يف املئة
من عددهم اإلمجالي».
وتابع« :إن لبنان ،وعلى الرغم
من بلوغه نقطة االنهيار ،ما
زال يعمل على توفري مستوى
تعليم جيد جلميع األطفال يف
سن الدراسة املقيمني فيه،
من خالل برنامج تديره وزارة
الرتبية والتعليم العالي .يف
موازاة ذلك ،قمنا بتطوير برنامج
إقتصادي «ستيب» ،يهدف إىل
دعم االقتصاد وحتقيق النمو،
من خالل توجيه اإلستثمارات
األجنبية املباشرة إىل القطاع
اخلاص ،وبالتالي توفري فرص
عمل جديدة .إن هذا الربنامج
الذي يراعي القوانني واألنظمة
للعمال
مفتوح
اللبنانية،
السوريني ويوفر هلم احلوافز
للعودة اآلمنة إىل سوريا ،بغية
املساهمة يف إعادة بناء بلدهم،
وهذا العنصر مهم جدا وهو
أساسي لبناء سوريا والنهوض
بها ،وهو حجر األساس خلريطة
الطريق للحل السياسي يف
سوريا».
وأردف« :حنن نرى أن برامج
اليت
اإلنسانية
املساعدة
أنشئت لتقاسم األعباء النامجة
عن النزوح السوري الكثيف
إىل أراضينا ،ينبغي أن ترتافق
مع برامج تنموية طويلة املدى
تهدف إىل تنمية قدرتنا على
مواجهة تداعيات األزمة .وحنن

نعتقد أن تداعيات هذه األزمة
ميكنها أن تؤدي اىل مرحلة
مأسوية يف لبنان ،وحنن نتكلم
هنا عن توطني الالجئني وهذا
االمر ممنوع من قبل دستورنا،
وحنن نرفضه ،فقد حصل ذلك
مع الالجئني الفلسطينيني منذ
أكثر من  60عاما ،وحيصل اليوم
مع النازحني السوريني .هذا
الواقع املأسوي سوف يتحقق إذا
مل نتصرف» .واستذكر موقفا
للسفري الربيطاني السابق طوم
فليتشر منذ سنة قال فيه إلحدى
الوسائل اإلعالمية ان «خطر
توطني النازحني السوريني ليس
بوهم».
وقال باسيل« :اتفقنا على النتائج
اإلجيابية للعملية السياسية اليت
أطلقتها جمموعة الدعم الدولية
لسوريا ،وحنن نرى أن احلل
الوحيد لألزمة السورية هو حل
سياسي ،وأنه يعود للسوريني
تقرير شكل احلكم وطبيعة
القيادة اليت يريدونها لبلدهم.
يؤمن لبنان ،الذي يستضيف
 1.5مليون سوري ،أن عودتهم
ميكن أن تساهم يف بناء الثقة
بني األطراف املتقاتلة ،وينبغي
بالتالي أن تسبق التوصل إىل حل
سياسي شامل .لقد رحبنا بالدعم
املستمر الذي تقدمه اململكة
املتحدة إىل املؤسسات اللبنانية
والذي يساهم يف احلفاظ على
استقرار لبنان ووحدته ،وعربنا
عن امتناننا لالعالن أخريا عن
زيادة دعم اململكة املتحدة
لقواتنا األمنية (قوى األمن
الداخلي ،اجليش اللبناني ،األمن
العام) مبا يعكس أهمية تزويدها
بالوسائل الالزمة لالستمرار يف
مكافحة اإلرهاب».
أضاف« :حنن نكافح اإلرهاب هنا
يف لبنان ،وهذا األمر يصب يف
مصلحة كل شركائنا خصوصا
األوروبيني منهم .لقد تعاظمت
آفة اإلرهاب وانتشرت إنطالقا
من املنطقة إىل سائر أحناء
العامل ،وهو أمر كنا قد حذرنا
منه منذ البداية .إن مكافحة
التنظيمات اإلرهابية مثل داعش
وجبهة النصرة تتطلب جهدا دوليا
موحدا من شأنه أن يؤدي إىل
جتفيف مصادر متويلها ،ووقف
تدفق املقاتلني األجانب ووضع
حد لرعاتها االيديولوجيني .إن
لبنان واململكة املتحدة شريكان
يف جممل هذه اجلهود ،واتفقنا
على ضرورة تعزيز هذه الشراكة
يف إطار حتالف من الدول اليت
واألفكار
التوجهات
تشاطر
نفسها .إن عدم استئصال آفة
اإلرهاب من منطقتنا سيعرض
تنوع جمتمعاتنا للخطر ،وسيبقي
تهديد
مواجهة
يف
لبنان
وجودي».
وتابع« :ندعو أصدقاءنا وشركاءنا
إىل دعم النموذج اللبناني الفريد
القائم على التسامح والتعايش،
على أساس املساواة يف
التمثيل واحلكم بني املسلمني
واملسيحيني ،وذلك دون التدخل
يف شؤوننا الداخلية .إن لبنان
القوي مبؤسسات فعالة وقيادة
شرعية تعكس خيار الشعب،
سوف خيدم هذا الغرض ،يف

حني أن الدولة الضعيفة سوف
جتر املنطقة بأسرها حنو املزيد
من عدم االستقرار .واقتبس
قوال لرئيس احلكومة الربيطاني
ديفيد كامريون جاء فيه خالل
عيد الفصح األخري« :عندما نرى
املسيحيني يف العام 2016
يضطهدون ملعتقداتهم علينا أن
نقف اىل جانب من ميارس معتقده
بشجاعة ،وكذلك عندما يهدد
اإلرهاب طريقة حياتنا وعيشنا».
هذه الكلمات كانت فعال مؤثرة
بالنسبة لي .حنن اللبنانيني نكافح
من أجل معتقداتنا يف دولة حيث
على املسيحيني واملسلمني أن
يعيشوا مع بعضهم البعض».
وأردف« :ختاما ،أكرر تقديرنا
لدعم اململكة املتحدة الذي
يعكس العالقات الثنائية املتميزة
اليت جتمع بلدينا ،وأثنينا على
جهود اململكة املتحدة يف بناء
شبكة أوروبية ودولية للتضامن
مع لبنان ،مما يدل على حرص
اململكة املتحدة على استقرار
بلدنا».

هاموند

بدوره ،قال هاموند« :أنا سعيد
بلقاء الوزير جربان باسيل وسعيد
بهذه الفرصة اليت سنحت لي
زيارة بريوت ،لكي أرى بنفسي
مرونة وشجاعة اللبنانيني .أريد أن
أنتهز هذه الفرصة لكي أشكركم
عن رحابة الصدر اليت عربمت عنها
لالجئني الذين تستقبلونهم يف
دولتكم ،وأكدت اليوم للقادة
اللبنانيني الذين التقيتهم أن
بريطانيا ستؤدي دورها عرب
جهودنا السياسية املتواصلة
مبد اجليش اللبناني بالدعم ،ومع
تضامنها مع الشعب اللبناني.
كانت لنا حمادثات ممتازة مع
الوزير باسيل وسوف نتابعها
بعد املؤمتر الصحايف ،كررت
خالهلا دعم بريطانيا املتواصل
ألمن واستقرار لبنان والسالم
فيه».
اضاف« :شكرت الوزير باسيل
على مساهمته البناءة يف
املؤمتر حول سوريا الذي عقد
منذ بضعة أسابيع يف لندن،
وأرحب خصوصا بربنامج «خطوة»
الذي هو برنامج عمل على املدى
القصري للنازحني السوريني
الذي يقر أنه عندما جنعل من
الالجئني أكثر اكتفاء فإن
ذلك يساهم يف ختفيف األعباء
االقتصادية عن لبنان ،ويصب
يف مصلحة الالجئني واجملتمعات
املضيفة .علينا أيضا أن نقر بأن
الالجئني هم ضيوف موقتون
اىل حني استقرار األوضاع يف
بالدهم ،وقد ركزنا على أهمية

توفري الظروف املالئمة واآلمنة
يف سوريا من أجل عودتهم
واملشاركة يف إعادة إعمارها».
واشار اىل ان «بريطانيا قدمت
مبلغ  140مليون جنيه اسرتليين
هذا األسبوع لدعم برنامج
«خطوة» ،وقامت دول أخرى
بتعهدات مماثلة خالل مؤمتر
لندن ،وسنقوم مبا ميكننا من
أجل أن تفي بإلتزامها وتدفع
املبالغ نقدا .من هنا ،فإن جمموع
ما قدمته بريطانيا اليوم من أجل
دعم االستقرار يف لبنان يصل
اىل  385مليون جنيه اسرتليين،
وهي مستمرة يف أن تكون من
بني أكرب الدول املاحنة للدول
املتضررة من األزمة السورية».
وقال« :حنن نعمل عن كثب مع
احلكومة اللبنانية من أجل تفعيل
فرص االقتصاد اللبناني مبا
خيدم الشعب اللبناني والالجئني
املقيمني على أرضه ،وذلك من
أجل خري البلد ومتكني الالجئني
باملهارات اليت سوف حيتاجون
اليها لدى عودتهم اآلمنة اىل
بالدهم إلعادة بنائها .وتقر
بريطانيا أيضا أنه من املهم
جدا احملافظة على املؤسسات
دعمنا
وسنواصل
اللبنانية،
للقوات املسلحة اللبنانية لتأمني
محاية سيادة وسالمة حدود
لبنان ،وسعدت اليوم بتقديم
مبلغ  19.8مليون جنيه اسرتليين
من أجل دعم هذه القوات،
وسنقوم بتدريب مخسة آالف
عنصر منها يف منطقة حامات .إن
هدفنا اليوم أن يتمكن لبنان من
إحالل األمن مئة يف املئة ،على
كل حدوده مع سوريا ،ونريد
أن ندرب اجليش اللبناني على
كيفية مكافحة اإلرهاب ،وحتى
العام  2019نكون قد دربنا حنو
 11ألف عنصر على تقنيات خاصة
ملكافحته .وحنن نقدم املساعدات
للجيش اللبناني منذ العام 2012
من معدات وتدريبات من أجل
محاية سيادة لبنان ومساعدته
يف مراقبة حدوده ومنع التوغل
عربها ،وأريد هنا أن أحيي شجاعة
وبطولة عناصر اجليش اللبناني
الذين يصدون بنجاح العملية
تلو األخرى ،وحماوالت «داعش»
للدخول اىل لبنان».
اضاف هاموند« :عقدت أيضا
اجتماعا ممتازا مع رئيس احلكومة
وأكدت له أننا سندعم كل جهوده
لكي تعمل احلكومة اللبنانية
بشكل فعال .كما التقيت
الرئيس نبيه بري وناقشت معه
الفراغ الرئاسي وضرورة أن
ينتخب اجمللس النيابي رئيسا
للجمهورية ،لكي يكون ممثال يف
األسرة الدولية .بالنسبة لنا ،إن

لبنان ال ميكنه اإلنتظار لكي يتم
التخفيف من التوترات اإلقليمية.
إن بريطانيا تتطلع للعمل مع
الرئيس اللبناني املستقبلي.
بالطبع إن هذه األيام صعبة
بالنسبة للبنان ،ولكنين أعرف
أنكم على إلفة مع هذه األوضاع،
ومثة أمور إجيابية جدا مثل شجاعة
القوات املسلحة ،وقد مسعت عن
ابتكار الشباب اللبنانيني ورأيت
أيضا مثار املبدعني اللبنانيني».
وختم« :أنتم فعال شعب مقاوم
ومتكنتم من املضي بدولتكم
رغم الصعوبات ،وأؤكد لكم
أن بريطانيا ستبقى شريكا
قويا للبنان بينما يطمح بلدكم
إلحالل السالم واالستقرار يف
املستقبل».

أسئلة

وقال هاموند ردا على سؤال
حول أي حكومة تدعم بريطانيا
يف سوريا ،وطنية أم إنتقالية:
«إن موقف بريطانيا واجملموعة
الدولية لدعم سوريا حباجة اىل
حكومة إنتقالية يف سوريا .إن
بشار األسد يتكلم عن وحدة
وطنية هذا يعين أنه سوف خيتار
بعض اجملموعات املعارضة،
ولكن حنن ال نقبل بهذا األمر ،إذ
ال بد من تأليف حكومة متثل كل
الشعب السوري وأطيافه ،وحنن
نرفض مثل هذه احلكومة اليت
ينوي بشار األسد أن يقودها يف
املستقبل».
سئل :حتدثتم عن أهمية اجليش
اللبناني يف حماربة «داعش»،
ومثة فصائل أخرى لبنانية مثل
«حزب اهلل» حتارب هذا التنظيم،
كيف نتظرون اىل هذا األمر؟
أجاب« :من وجهة نظري كدولة
أجنبية ختوض شراكة مع احلكومة
اللبنانية ،نرى أن املؤسسات
تواجه التحديات نفسها اليت
يواجهها البلد ،لكننا نعرف أن
الوضع هنا معقد ،وميكننا رفع
حتدي داعش بطرق عدة .على
احلكومة والشعب اللبناني أن
يقررا الطريقة الفضلى لرفع هذا
التحدي».
وقال باسيل ردا على سؤال
عن استعمال التعبريين «العودة
الطوعية» «والعودة االمنة»
أو تعديلهما« :إن التعابري
واملصطلحات تشتتنا عن اهلم
األساسي الذي هو البقاء الطويل
أو الدائم للنازحني السوريني يف
لبنان ،ويف كليت احلالتني إنه
شكل من أشكال التوطني ،وهذا
أمر مرفوض من لبنان وينص
عليه دستورنا .املهم عدم
رفضه يف الكالم وعلى الورق
فقط ،إمنا ترمجة هذا الرفض
من خالل األفعال اليت يقوم بها
لبنان واجملتمع الدولي إلعادة
السوريني سريعا عودة آمنة ال
تكون إختيارية ألنه عندما يكون
هناك حل سياسي أي استتباب
للوضع االمين وتطبيع للوضع
السياسي وتأمني حياة كرمية
وآمنة للسوريني ،عليهم أن
يعودوا اىل بلدهم وذلك حفاظا
عليهم وعلى حقوقهم».
سئل :الشعب اللبناني متخوف
اليوم من التوطني ،هل ينوي

اجملتمع الدولي توطني حنو نصف
مليون نازح سوري يف لبنان
ألننا مسعناه يقول إنه يبحث عن
بلد ثالث إلعادة توطينهم؟
أجاب هاموند« :كما قلت سابقا،
على اهلدف ان يكون إجياد حل
يف سوريا يؤدي اىل استقرار
وسالم دائمني فيها ،ويسمح
ملن هرب من العنف والفوضى،
العودة اليها واملشاركة يف
بنائها .الكثري منهم لديهم
املهارات اليت ستكون ضرورية
ملستقبل سوريا .وفيما يتعلق
بربيطانيا ،لقد أعلنا عن برامج
حمدودة إلعادة التوطني إذ
سوف نستقبل  20الف الجىء
سوري خالل السنوات األربع
عندنا.
وسنوطنهم
املقبلة،
وسيتم استقبال األكثر ضعفا
والذين ستختارهم األمم املتحدة
من بني الالجئني داخل سوريا
والدول اجملاورة أيضا ،وسنبحث
عن أشخاص حباجة اىل إعادة
توطينهم يف دولة ثالثة بسبب
احتياجاتهم اخلاصة مثال الصحية
منها».

وفد برملاني أوروبي

ثم استقبل باسيل وفدا نيابيا
برملانيا أوروبيا برئاسة ماريا
غربيال اليت أكدت بعد اللقاء
أنه «جرى البحث خالل اللقاء يف
العالقات اللبنانية  -األوروبية يف
إطار الوضع السوري والنازحني
السوريني ومكافحة اإلرهاب».
وقالت« :شددنا على رسالة
السالم والتعاون وعلى أهمية
األعمال املشرتكة اليت ميكن أن
نتخذها بهدف تأمني االستقرار
يف املنطقة .جيب اليوم أكثر
من أي وقت مضى إجياد حل
سياسي لألزمة السورية ،ووضع
حد للصراع القائم هناك.
وبالنسبة لنا كإحتاد أوروبي،
ال بد من التعاون مع السلطات
اللبنانية ملواجهة هذه التحديات،
واألخذ باالعتبار اخلصوصية اليت
تشكل القيمة الكربى للبنان
واحرتام التعددية اليت يتمتع بها
لبنان ،وهذا ما جيعلنا نعمل معا
بسياسات ملموسة أكثر يف إطار
سياسة اجلوار اليت راجعناها.
واتفقنا مع الوزير باسيل على
أهمية احلفاظ على الغنى الثقايف
والنموذج الذي ميثله لبنان
لتأمني االستقرار يف املنطقة».
وردا على سؤال عما حيكى عن
توطني النازحني السوريني يف
لبنان ،قالت النائبة األوروبية:
«جيب أن نكون حذرين عندما
نتحدث عن التوطني ،هذا هو
اهلدف ،وضع حد للصراع يف
سوريا لكي ال تصبح هذه األزمة
أبدية .ما هو واضح أن هؤالء
موجودون يف لبنان ،طاملا أن
الصراع مستمر وعليهم العودة
وإجياد منازهلم .هلذا ،فعلى
اجملتمع الدولي أن يستمع
للسلطات اللبنانية إلجياد هذا
احلل .السؤال املطروح اليوم
هو عدم مساعدة النازحني
السوريني لكي يبقوا بل السماح
هلم بالعودة اىل ديارهم ،عرب
التوصل اىل حل سياسي يف
سوريا ،والقضاء على داعش،
لتقديم رؤية واضحة للمنطقة».
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لبنانيات

القاضي عويدات طلب اإلعدام للموقوفني الثالثة

تفاصيل جرمية قتل إبراهيم ياسني والعاملة لديه يف «الرملة البيضاء»
سبع طعنات بالسكني كانت
حد حلياة املغدور
كفيلة بوضع ّ
والعاملة
ياسني
ابراهيم
«دانا» يف منزله يف الرملة
البيضاء الذي شهد على اجلرمية
البشعة املزدوجة  .اما الدافع
فكان سرقة بضعة االف من
الدوالرات ومسدسني.
وامام قاضي التحقيق االول
يف بريوت غسان عويدات،
روى القاتل بالل ابو اجلود
العاملتان
«ومعاونتاه»
السريالنكيتان «راجنني« اليت
سبق هلا ان شاركت يف جرمية
قتل يف بالدها ،و»ماريانا»
تفاصيل اجلرمية اليت اقرتفوها
فجر الثاني عشر من شباط
املاضي ،وكيف خططوا هلا بقتل
الضحيتني مبادة «التينر»
وهو االمر الذي مل يسر على
الضحية ياسني الذي تلقى
طعنات سكني قاتلة بعد ان
قاوم القتلة.
وبعد اقل من  24ساعة على
اجلرمية متكنت القوى االمنية من
كشف مالبساتها وهوية الفاعلني
الذين تقامسوا «الغنائم» يف
ما بينهم ،قبل ان يتم القاء
ويقروا جبرميتهم
القبض عليهم
ّ
البشعة.
وكان القاضي عويدات قد
اصدر قراره يف القضية فاتهم
املوقوفني الثالثة بالقتل العمد
طالبا هلم عقوبة االعدام.
واوردت وقائع القرار انه بتاريخ
 2016/2/12ويف قرابة الساعة
احلادية عشرة والنصف ظهرًا
قصد املدعي ياسني ابراهيم
ياسني منزل والده املغدور
ابراهيم ياسني الكائن يف حملة
الرملة البيضاء والذي يقيم
فيه مع العاملة لديه املغدورة
جوناواتيه بياساينا دراماتي
بوياالجي املعروفة بـ دانا من
التابعية السريالنكية ،ولدى
وصوله إىل باب البناية قرع
جرس اإلنرتفون إال أن أحدًا مل
جيب فاتصل برقم هاتف املنزل
الثابت وبرقم هاتف والده اخللوي
فلم يلق جوابًا أيضًا ،عندها توجه
إىل غرفة الناطور فأعلمته زوجة
هذا األخري أنها حاولت مع زوجها
قرع باب الشقة يف الصباح فلم
يلقيا جوابًا كما أنهما مل يشاهدا
ابراهيم ياسني أو اخلادمة
خيرجان من املنزل ،فصعد
إىل املنزل الكائن يف الطابق
التاسع وطرق الباب من دون
جدوى وحضر يف هذه األثناء
أخوه املدعي عصام ياسني،
وتبينّ أن زوجة هذا األخري لديها
نسخة عن مفتاح باب الشقة
فتم االستحصال عليه والدخول
إىل املنزل ليجد عصام وشقيقه
ياسني والدهما يف غرفته مضرجًا
بالدماء ومطعونًا طعنات عدة
يف صدره والعاملة ملقاة على
أرض املطبخ وقد ُأدخل رأسها
بكيس من النايلون عليه شعار
املخازن الكربى .وعلى الفور
جرى االتصال بالقوى األمنية
فحضرت دورية من فصيلة
الرملة البيضاء إىل مكان وقوع
اجلرمية وباشرت التحقيقات ومت

تكليف الطبيب الشرعي ومكتب
احلوادث ملعاينة اجلثتني.
وتوىل فرع التحقيق يف شعبة
األولي
التحقيق
املعلومات
وانتقلت دورية من املكتب
املذكور إىل مسرح اجلرمية،
وأعادت جتميع الزجاج املكسور
من املصعد وجنحت يف رفع
آثار حذاء عنه ،كما عملت على
تفتيش املصعد فتمكنت من
العثور على أداة اجلرمية وهي
عبارة عن سكني مطبخ ذات
قبضة خشبية بنية اللون وطوهلا
مخسة وعشرون سنتمرتًا عليها
آثار دماء كانت خمبأة عرب فتحة
صغرية موجودة فوق باب
املصعد.
وبعد يوم من احلادثة ،اوقفت
دورية من قوى األمن بالل
أبو اجلود يف حملة ساقية
اجلنزير ومت تسليمه إىل مركز
فرع املعلومات بعد تفتيشه،
وبالتحقيق معه ومواجهته مبا
توافر لديها من معلومات اعرتف
بإقدامه على قتل ابراهيم ياسني
والعاملة السرييالنكية لديه
دانا باالشرتاك مع امرأتني من
التابعية السرييالنكية ،مريان
الكشيكا كوريارا املعروفة بـ
ماريانا اليت تساكنه يف اجلناح،
والثانية نيلوشا بريا كوماري
ديسانياكي املعروفة براجننني
وبـ راجنيين وتقيم يف حملة
اجلناح أيضًا ،كما اعرتف بقيامه
وإياهما بسرقة مبلغ من املال
ومسدسني حربيني من منزل
املغدور.
ومتت مداهمة منزل بالل أبو اجلود
يف حملة السلطان ابراهيم حيث
مت إجياد مريان الكشيكا كوريارا
املعروفة مباريانا ،وبتفتيش
املنزل عثرت القوة املداهمة
على كيس من النايلون حيمل
شعار املخازن الكربى مشابه
للكيس الذي مت استعماله يف
خنق العاملة املغدورة غوناواتي
بدانا
واملعروفة
بوالياالج
وبداخل الكيس ُعثر على مبلغ
قدره  6400دوالر باإلضافة إىل
مبلغ  3000000لرية ومسدسني
مع ممشطني بداخل األول تسع
طلقات والثاني سبع طلقات
صاحلة لالستعمال باإلضافة إىل
مخسة وسبعني طلقة صاحلة
لالستعمال ،كما مت ضبط احلذاء
الذي كان ينتعله املدعى عليه
لدى تنفيذ اجلرمية والثياب اليت
كان يلبسها وهي عبارة عن
جاكيت سوداء وسروال جينز.
وبسؤال القائم بالتحقيق عن
مكان تواجد املدعى عليها
نيلوشا بريا كوماري ديسانياكي
املعروفة براجننني وبراجنيين
نفى بالل ومريانا علمهما مبكانها
ولدى التحري عن منزهلا تبينّ
أنها موجودة يف أحد املنازل
اجملاورة ،فتم توقيفها ولدى
تفتيشها ُعثر حبوزتها على
كيس من النايلون بداخله علبيت
مصاغ مع فاتورة صادرة عن
حمل للمجوهرات بقيمة 1450
دوالرًا.
وبالتحقيق مع املدعى عليه بالل
حممد خمتار أبو اجلود اعرتف

بإقدامه على قتل املغدورين
موضحًا أنه على عالقة بالعاملة
السرييالنكية ماريانا واليت
تتواجد على األراضي اللبنانية
وتعرف من
بصورة غري شرعية
ّ
خالهلا على راجننني واليت أخربتهما
أنها تعرف املغدور كونه ميسور
احلال وترتدد بني احلني واآلخر
إىل منزله الكائن يف حملة الرملة
البيضاء بسبب عالقتها بالعاملة
لديه وأنه يصحبها أحيانًا إىل
منزله يف اجلنوب لتنظيفه،
وأنه منذ حنو مثانية أيام قبل
وقوع اجلرمية أخربته ماريانا بأن
راجننني طلبت منها أن تساعدها
يف قتل املغدورين لتتمكن من
سرقة األموال من داخل غرفة
نوم املغدور ابراهيم ياسني
وأن تقابله شخصيًا إلطالعه
عن خمططها موضحًا أن مريانا
طلبت منه ،بناء على إيعاز من
راجننني ،أن يستأجر سيارة أثناء
تنفيذ العملية ولكنه مل يتمكن
من ذلك لتعذر وجود سيارات
شاغرة ،وأنه قام باستدعاء
راجننني إىل منزله ملناقشتها
حول تنفيذ العملية وإبالغها
بعدم متكنه من استئجار سيارة
فأبلغته هذه األخرية أنه للتخلص
من ابراهيم ياسني يتوجب دس
كمية من دواء «ريليف»
يؤدي إىل موته كونه يعاني
من أمراض يف القلب وبدس
كمية أكرب من الدواء عينه يف
طعام العاملة لديه ُملحة على
ضرورة قتلهما نظرًا ملعرفتها
باملغدورين ولوجود كره هلا
جتاه العاملة دانا.
وبتاريخ  2016/2/9حضرت
راجننني إىل منزله وأحضرت
معها كمية من دواء «ريليف«
وطحنتها ووضعتها يف كيس
من النايلون وقام بتزويدها
مببلغ مخسة آالف لرية إلحضار
املزيد كون الكمية املوجودة
ال تكفي ،وأنه بعد إنهاء عمله
ذهب إىل حملة الرملة البيضاء
زودته راجننني بعنوان
بعد أن ّ
منزل املغدور الستطالع الشارع
ومكان تواجد كامريات املراقبة
فأشار عليهما بضرورة إخفاء
وجهيهما عند الدخول.
ويف اليوم التالي حضرت راجننني
جمددًا إىل منزله وحبوزتها املزيد
من الدواء املذكور وقامت
بطحنها ،وبتاريخ 2016/2/11
ذهبت راجننني ومريانا إىل شقة
املغدور قرابة الساعة احلادية
عشرة من قبل الظهر ،وقرابة
الساعة الواحدة من بعد الظهر
أبلغته ماريانا هاتفيًا أن املخطط
مل ينفذ ألن العاملة دانا مل تنم
على الرغم من دس الدواء هلا
يف الطعام وأنهما ستعودان إىل
حملة اجلناح وتنويان العودة لي ًال
إىل منزل املغدور بعد أن أخربتا
اخلادمة لديه أنهما مالحقتان
من القوى األمنية لعدم شرعية
إقامتهما وتريدان النوم عندها،
وعلى أثر ذلك استحصل على
مادة التينر لتسهيل عملية
اخلنق كما اشرتى ثالث قفازات
اعطاها للمدعى عليهما اللتني
وضعتا وشاحًا على وجهيهما كي

ال تظهر مالحمهما على كامريات
املراقبة واستقلتا سيارة أجرة
باجتاه منزل املغدور فيما حلق
بهما هو سريًا على األقدام
بانتظار أن يرده منهما اتصال
عند دخوهلما للشقة األمر الذي
مت يف الساعة  11و 40دقيقة
بتاريخ  2016/2/11عندها راح
يتجول يف احمللة بانتظار اتصال
ّ
آخر للصعود إىل املنزل.
ويف الساعة الثانية والنصف
توجه
من فجر يوم ّ ،2016/2/12
جمددًا إىل احمللة وبقي منتظرًا
حتى الساعة الثالثة والنصف أي
وقت اتصال ماريانا به واليت
طلبت منه الصعود وفتحت له
باب البناية وصعد عرب املصعد
إىل الطابق التاسع حيث فتحت
له راجننني باب املنزل وأرشدته
إىل املطبخ فاختبأ خلف بابه كون
اخلادمة دانا مل تنم بعد فخرج إىل
شرفة املنزل وحضرت مريانا مع
قطعة من القماش اليت سوف
يستخدمها يف خنق اخلادمة،
وأثناء خروجها من املطبخ ارتطمت
بقبضة الباب حمدثة ضجيجًا يف
املطبخ فقامت اخلادمة دانا
باستطالع األمر ،وعند دخوهلا
اىل املطبخ شاهدته خمتبئًا خلف
الباب ولدى مشاهدتها لقفازاته
خافت وراحت تصرخ فقام بوضع
قطعة القماش على فمها وأنفها
بعد ان كان قد أشبعها مبادة
التينر اال ان هذه الطريقة مل
تكن ناجحة فأحضرت له راجنني
خمدة صفراء اللون ومعرقة
وسكبوا عليها مادة التينر
ووضعوها على وجهها وألقوها
على ارض املطبخ فأمسكت بها
مريانا من رجليها وراجننني من
يديها وبقيت تقاوم اكثر من
ربع ساعة اىل ان فارقت احلياة
خمتنقة وبعدها احضرت راجنني
كيسًا من النايلون عليه شعار
املخازن الكربى من إحدى خزائن
املطبخ وأعطته اياه ثم ساعدته
يف وضع رأس اخلادمة دانا
بداخله وربطته باحكام حول عنقها
فعلموا حينها انها فارقت احلياة
فع ًال كونها مل تعد تتنفس.
ثم توجه الثالثة اىل غرفة
املغدور بعد ان طلب من
راجننني ان حتضر له سكينًا
من املطبخ بغية استعماهلا يف
حال مل ينجح عرب مادة التينر،
علمًا ان قنينة التينر كانت قد
فرغت فأحضرت راجننني مادة
«الفالش« وقامت بتعبئتها
فيها ووضعتها على املخدة
عينها اليت استخدمت يف قتل
اخلادمة دانا ،وعند دخوهلم
الغرفة اقرتب من املغدور الذي
استفاق فجأة فدفعه بشكل
اصبح نائمًا على ظهره وحاول
خنقه باملخدة فلم يستطع ذلك
وبدأ املغدور بالصراخ عندها
أعطته راجننني السكني وقام
بطعنه عدة طعنات يف صدره
بينما كانت راندنني متسك برجليه
ومريانا تقف قرب السرير ،وأنه
بعد وفاته فتش على مفاتيح
اخلزانة يف جيب املغدور فلم
جيدها ،عندها قام خبلعها
بالسكني ثم بواسطة مفتاح

انكليزي اتت به ماريان معها
من منزهلا بناء لطلبه وسرق من
اخلزانة مسدسني حربيني ،وهما
املسدسان اللذان ضبطا حبوزته
لدى مداهمة منزله يف حملة
اجلناح ،كما قاموا بسرقة مبلغ
حواىل عشرة آالف و 500دوالر
من اخلزانة املوجودة بقرب
السرير ومبلغ ثالثة ماليني لرية
لبنانية ووضعوا املسروقات يف
حقيبة مريانا ومحل السكني يف
يده بغية استعماله عند خروجهم
ويف حال اعرتضهم أحد ،وأن
راجننني فتحت الباب متهيدًا
للخروج لكنهم مسعوا صوت
طلب املصعد فعادوا ادراجهم
اىل الداخل وخرج اىل الشرفة
ليستطلع األمر وشاهد سيارة
سوداء تغادر موقف البناية
عندها أشار عليهما باخلروج
فطلبوا املصعد اىل الرقم
«صفر» وقالت راجننني
انه ال يؤدي اىل مدخل البناء
امنا اىل املوقف فكبس على
زر «ستوب» عندها توقف
املصعد ما بني الطابقني
السادس والسابع ،ولدى طلبه
الطابق األول مل يتحرك املصعد
فأصيبوا مجيعًا حبالة من اهللع
مما دفعه اىل كسر زجاج املصعد
وختبئة السكني يف زاوية سقفه
وخرجوا من املصعد عرب الفتحة
وغادروا البناء ثم افرتقوا وغادر
هو باجتاه فندق املاريوت سابقا
ومريانا وراجننني باجتاه فندق
السمرالند ،ثم عادوا واجتمعوا
يف منزله وتقامسوا األموال
فحصلت راجننني على مبلغ
مخسة آالف دوالر فيما احتفظ
هو ومريانا باألموال األخرى
املسروقة.
وبالتحقيق االستنطاقي اعرتف
املدعى عليه بالل أبو اجلود
مبا اسند اليه وكرر ما ورد يف
افادته األولية وتبنى مضمونها
موضحًا ان راجنني كانت ترتدد
على ماريان منذ سنة وتعرض
عليها فكرة قتل املغدور ابراهيم
ياسني وخادمته.
وبالتحقيق مع املدعى عليها
ماريانا ـ اعرتفت يف التحقيق
األولي واالستنطاقي باقدامها
على قتل املغدورين مؤكدة ما
أفاد به املدعى عليه بالل أبو
اجلود حول تفاصيل ارتكاب
اجلرمية واضافت ان راجننني
فاحتتها عن نيتها بسرقة اموال
ومصاغ املغدور الذي كانت
ترتدد اىل منزله للتعرف على
خادمته دانا كونها مل تكن على
معرفة بها وبقيتا عندها قرابة
ساعتني من الوقت ثم غادرتا
املنزل ،ويف اليوم التالي ذهبتا
جمددًا اىل منزل املغدور حواىل
الساعة احلادية عشرة ظهرًا
وأخذتا الدواء الذي قامتا بطحنه
وأن اخلادمة دانا عرضت عليهما
ان يأكال معها فطلبتا منها
حتضري طعام سريالنكي ،وقامت
راجننني بدس الدواء يف صحن
اخلادمة دانا ويف وعاء احلساء
العائد للمغدور اال ان دانا مل
تكمل طعامها الذي دس فيه
الدواء ومل تقم باطعام املغدور
ابراهيم ياسني احلساء فغادرتا
املنزل عائدتني اىل حملة اجلناح
واتصلت ببالل وأخربته بفشل
املخطط.
وأضافت انها وراجننني اخربتا
اخلادمة دانا أنهما ستعودان اىل

املنزل جمددًا لي ًال لغسل ثيابهما
واملبيت لديها كونهما مالحقتني
من القوى األمنية ،وبالفعل
وصلتا عند الساعة احلادية
مساء من يوم اخلميس يف
عشرة
ً
 2016/2/11اىل منزل املغدور
وفتحت هلما دانا الباب وحواىل
منتصف الليل دخلتا معها اىل
غرفة نومها بانتظار ان تنام
فتقومان خبنقها باملخدة غري
انها مل تنم ،فاتصلت راجننني
ببالل ملساعدتهما يف قتلها
وحضر بالل اىل املنزل واختبأ
يف املطبخ عندها ذهبت للتكلم
معه وشاهدت بيده سكينًا
تبني هلا ان راجننني اعطته
اياه فأخذته منه ووضعته على
الشرفة ووضعت مادة التينر
على قطعة القماش لونها ابيض
الستعماهلا يف خنق دانا.
وكررت أقوال ابو اجلود جلهة
كيفية تنفيذ اجلرمية املزدوجة
واعرتفت راجننني باقدامها على
قتل املغدورين وأكدت على ما
ورد يف افادة كل من املدعى
عليهما بالل ومريانا وأوضحت
انها عملت يف منزل املغدور منذ
حواىل األربع سنوات فرتة حواىل
شهر اثناء سفر اخلادمة دانا اىل
بلدها ثم اصبحت تساعد دانا
مرتني يف السنة لتنظيف منزل
املغدور يف النبطية ،وأنها
تعرفت باملدعى عليها مريانا
كونهما تقيمان يف احمللة عينها
يف منطقة اجلناح واصبحت
ترتدد اىل منزهلا الذي تقيم
فيه مع املدعى عليه بالل ابو
اجلود فأخربتها عن نيتها بسرقة
أموال ومصاغ املغدور وقتله مع
خادمته وطلبت مساعدتها كون
وضعها املادي سيئًا ،فقامت
مريانا بإخبار بالل مبا ختطط له
فوافق على الفكرة واتفقوا على
ان يتم التنفيذ نهار اخلميس
الواقع فيه  ،2016/2/11مكررة
ما ورد يف افادة كل من مريانا
جلهة ما حدث ليل 2016/2/11
واضافت بأن مريانا احضرت
معها باالضافة اىل قطعة
القماش ذات اللون األبيض
وقارورة التينر اليت اعطاها
اياها بالل مفتاح انكليزي وسلك
كهربائي خلنق دانا بواسطته بعد
افقادها وعيها بواسطة التينر،
وأنه لدى وضع بالل املخدة
املشبعة مبادة التينر على فم
وأنف اخلادمة دانا حاول خنقها
بواسطة الشريط الكهربائي
الذي أحضرته مريانا معها فلم
يفلح عندها سارعت الحضار
كيس النايلون الذي يوجد عليه
شعار املخازن الكربى باأللوان
األخضر واألمحر ومت احكامه حول
عنق دانا اليت فارقت احلياة على
ارض املطبخ مكررة ايضا ما افاد
به املدعى عليهما اآلخرين حول
تفاصيل قتل املغدور ابراهيم
ياسني ،واضافت ايضا بأنه
سبق هلا وشاركت يف سريالنكا
مع عدة اشخاص آخرين على
قتل شخص يدعى كومار عمره
حواىل  27عاما انتقامًا منه لقتله
والدها.
كما اعرتفت انها هي من
وضعت خطة القتل والسرقة
واليت كانت تقضي بأن تدس
الدواء يف طعام املغدورين
فينامان ويقدمون على قتلهم
وسرقتهم واضافت بأن بالل
وماريانا حاوال خنق اخلادمة.

صفحة 8

Saturday 2 April 2016

السبت  2نيـسان 2016

Page 8

عرب وعالم

العميد عسريي عن اهلبة السعودية :العبادي يستثين الدفاع والداخلية من «داعش» حيض على هجمات يف أملانيا
األسلحة كانت ستذهب إىل
التعديل احلكومي

«حزب اهلل»

قال املستشار يف مكتب
وزير الدفاع السعودي العقيد
الركن أمحد عسريي خالل مؤمتر
صحايف عقده يف باريس عن
إيقاف اهلبة السعودية للجيش
اللبناني ،إن «لبنان بلد مهم
للسعودية ولفرنسا ،ولكن ال
ينفع أن نعطي أسلحة ستصبح
يف أيدي حزب اهلل يف سورية
لقتل الشعب السوري».
ورأى أن «هناك عم ًال جيب
أن تقوم به الدولة اللبنانية
واجليش اللبناني ،حزب اهلل
ميليشيا خارج القانون ،فكيف
تسيطر على مطار لبنان واملرفأ
ومؤسسات الدولة؟ كيف يقبل
القانون الدولي أن تكون
ميليشيا مسيطرة على الدولة
وتكون دولة داخل الدولة من
دون أن يدين أحد ما يقوم به
احلزب يف لبنان؟» ،معتربًا أنه
«ال ينفع تزويد اجليش اللبناني
سالحًا يساعد حزب اهلل على
تعزيز ما ميلكه».
وسأل عسريي عن سبب تأجيل
فرنسوا
الفرنسي
الرئيس
هوالند زيارته لبنان ،مؤكدًا أن
السعودية وفرنسا تعمالن من
أجل لبنان .وإذ ذكر أنه يف
 ٢٠٠٦سارعت األمم املتحدة إىل
نشر  ٣٠ألف جندي يف جنوب
لبنان بعد العدوان اإلسرائيلي
عليه ،رأى أن «اليوم ال أحد
يتكلم عن اجلزء املتبقي من
قرار جملس األمن الذي نشر
القوات آنذاك وينص على إزالة
سالح حزب اهلل ،وهذا عمل
مجاعي».
وعما إذا كان ذلك يعين حربًا
داخل لبنان ،كون «حزب اهلل»
األقوى بسالحه ،رأى أن «حزب
اهلل ميليشيا مدعومة من دولة
وينبغي قطع متويله من إيران»،
وقال إنه «لسوء احلظ دفع
اللبنانيون مثن صفقة سالح
إيران النووي مع الدول الست،

ما جعل اجلميع يرتك اإليرانيني
يستمرون يف أعماهلم .حتى
الفرنسيون اآلن يقبلون التصرف
اإليراني يف حني أنهم أول من
تأثر بالتصرف اإليراني».
وأضاف قائ ًال« :ال أحد ينسى
الرهائن الفرنسيني يف إيران
يف الثمانينات ،ينبغي التذكر،
فمن يرى اليوم يف إيران
تصرفًا معتد ً
ال جيب أن يرى أن
إيران متول حزب اهلل ،فهل هذا
مقبول؟» .وتوقع «أن يتحول
مقاتلو احلزب مستقب ًال داعش
أخرى لكسب معيشتهم يف
مكان آخر .بدأوا بالعمل يف
سورية واليمن والحقًا يف أماكن
أخرى».
وعما إذا كانت السعودية يف
هذه احلال تتخلى عن أصدقائها
يف لبنان ،قال« :الدول ال
تتخلى عن اجلهود اليت بذلتها،
عملت مع أصدقائها يف لبنان وال
نتكلم عما نقوم به يوميًا ،وال أحد
ميكنه أن يزايد على السعودية
بالنسبة إىل ما فعلته يف لبنان
مع احلريري .والسعودية املمول
األول للدولة اللبنانية ،ولكن ال
ميكننا القبول أن تصبح حكومة
لبنان آلية الستخدامها من حزب
اهلل ،هناك عمل على اللبنانيني
أن يقوموا به ملساعدة أنفسهم
لكي تتم مساعدتهم .واليوم
اجليش اللبناني ضعيف جدًا أمام
حزب اهلل ،والعالقة الفرنسية-
السعودية اسرتاتيجية ال تقاس
مبسألة السالح الفرنسي واهلبة
السعودية للجيش اللبناني.
فلماذا مل جيرد حزب اهلل من
سالحه يف ٢٠٠٦؟ وملاذا ال يتم
توقيف متويل إيران حلزب اهلل؟
اذا مت قطع التمويل عن حزب
اهلل ال ميكنه أن يعمل .املقاتلون
الذين مت اعتقاهلم يف سورية
قالوا إن حزب اهلل يعطيهم
أجورًا وتأمينًا صحيًا ومدارس
ألوالدهم».

انهى الزعيم الديين مقتدى
الصدر اعتصامه أمام املنطقة
اخلضراء يف بغداد ،بالتزامن
مع موافقة الربملان على إمهال
رئيس الوزراء حيدر العبادي ١٠
أيام أخرى الستكمال تشكيلته
احلكومية ،وتغيري املسؤولني
يف املناصب العليا ،ورؤساء
اهليئات املستقلة يف غضون
شهر.
وبدا العبادي مرتاحًا وهو يلقي
خطابه أمام الربملان ،داعيًا
النواب إىل التصويت على
مؤكدًا
وأضاف
املرشحني.
االستغناء «عن أكثر من 100
مدير عام ،والتغيري سيشمل
اهليئات والوكاالت كافة».
وتابع« :نشيد بالدور الكبري
لزعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر يف الدعوة إىل اإلصالح
واالنضباط الكبري للتظاهرات
السلمية».
إىل ذلك ،قال عضو اهليئة
السياسية لـ «احتاد القوى»
السنية النائب أمحد املشهداني
لـ «احلياة» ،إن «العبادي أبلغ
إلينا قبل اجتماعه بهيئة رئاسة
الربملان أنه اختذ كل احللول اليت
يطمح إليها الشارع العراقي،
وسلم ملفًا بأمساء املرشحني
الوزارية،
املناصب
لتولي
وفيه  ١٦وزيرًا ،إىل رئيس
الربملان .واألخري تكفل بتعميمها
ملناقشتها والتصويت عليها
شرط أن مننح العبادي مهلة
عشرة أيام الستكمال تعديالته.
ووافق اجلميع على ذلك ،وأعتقد
بأن ما طرحه رئيس احلكومة
كان بالتنسيق مع زعيم التيار
الصدري املعتصم يف املنطقة
اخلضراء».
وأكد رئيس جملس النواب
سليم اجلبوري ،أن التصويت
على التعديل الوزاري اجلديد
«مرحية».
غالبية
يتطلب
وأوضح« :هناك ضوابط ،ال
بد من التصويت على الوزراء
بسحب الثقة بالغالبية املطلقة أو

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

اإلقالة بالنصف زائد واحدًا».
وتداولت وسائل إعالم أمساء
الوزراء اجلدد وهم :علي عالوي
لوزارة املالية ،عبد الرزاق
العيسى للتعليم العالي ،الشريف
علي بن احلسني للخارجية ،نزار
سامل للنفط ،يوسف األسدي
للنقل ،هوشيار أمني لإلعمار
واإلسكان والبلديات ،حسن
واملوارد
للزراعة
اجلنابي
املائية ،علي اجلبوري للرتبية،
عقيل يوسف للشباب والثقافة،
حممد نصر اهلل للعدل ،وعالء
دشري للكهرباء.
وقرر الصدر إنهاء االعتصام
أمام املنطقة اخلضراء ،ودعا
أنصاره إىل التظاهر يف كل
احملافظات عقب صالة كل
مجعة إىل أن يصوت الربملان
احلكومية
التشكيلة
على
اجلديدة .وطالب يف خطاب
تاله من خيمته ،املعتصمني
إىل االنسحاب املنظم و «توديع
قوات األمن من بعد» .وقال إن
«دخولي إىل اخلضراء سيكون
األخري وغالبية ساكنيها نزعت
من قلوبهم الوطنية» .وهدد
بتجميد عمل كتلة األحرار النيابية
التابعة له ،وبسحب الثقة من
العبادي إذا مل يصوت النواب
على التشكيلة اجلديدة ،مهددًا
بالتصعيد .وشكر املعتصمني
الذين جتمعوا أمام شاشات
عرض كبرية ملتابعة خطابه،
وأكد أن «الفاسدين سيقدمون
إىل احملاكم».

كشف موقع «سايت» الذي يرصد
مواقع اجلماعات املتشددة ،عن
أن تنظيم «داعش» نشر صورًا
وشعارات على اإلنرتنت مصدرها
مركز الفرات لإلعالم التابع له،
تدعو املسلمني األملان إىل
شن هجمات مماثلة لتلك يف
بروكسيل يف  22آذار (مارس)
املاضي واليت أسفرت عن
 32قتي ًال .وذكر خصوصًا مقر
املستشارة األملانية أنغيال مركل
ومطار بون.
وأظهرت إحدى الصور متشددًا
وحيدق يف
مموهًا
يرتدي زيًا
ّ
ّ
بوابة مطار بون ،بينما يقول
للصورة:
املصاحب
التعليق
«ميكن أن تفعلوا ما فعله إخوانكم
يف بلجيكا» .وعرضت صورة
أخرى اندالع النريان يف مبنى
املستشارية يف برلني ،مع وقوف
مقاتل من داعش ودبابة ونشر
تعليق «أملانيا ساحة معركة».
وتضمنت الصور أيضًا رمسًا
لطائرة «تورنيدو» اليت يستخدمها
سالح اجلو األملاني وخلفها منطقة
جبلية ووجوه نساء وأطفال ملطخة
بالدماء ،يف مشهد يبدو ميثل
مدنيني يقول التنظيم إنهم قتلوا
يف الغارات اجلوية على مناطق
خاضعة لسيطرته .وأورد التعليق:
«هل ستستمرون يف احلزن أم
ستتحركون يف النهاية؟».
وانضمت أملانيا بعد اعتداءات
باريس يف  13تشرين الثاني
(نوفمرب) املاضي واليت أسفرت
عن  130قتي ًال ،إىل احلملة اجلوية
اليت تقودها الواليات املتحدة
ضد «داعش» يف سورية ،لكنها
حصرت دورها يف تنفيذ عمليات
استطالع وتزويد طائرات بوقود.

وأكدت الشرطة الفيديرالية
األملانية اليت تراقب متشددين
مشبوهني حيملون جوازات سفر
حملية وآخرين عائدين من القتال
يف العراق وسورية ،إنها تعلم
مبحتوى الصور الذي رأت أنه ال
يتطلب اختاذ تدابري أمن إضافية.
وقالت« :واضح أن أملانيا هي
حمور تركيز اإلرهاب الدولي ،وقد
حتدث هجمات لكن هذه املواد ال
تغري من تقومينا األمين».
وكان هولغر مونش قائد الشرطة
الفيديرالية ،قال بعد هجمات
بروكسيل يف  22آذار« :يبدو أن
داعش يسعى إىل شن مزيد من
اهلجمات االستعراضية يف أوروبا،
يف وقت يعاني انتكاسات يف
معاركه بسورية والعراق».
يف بلجيكا ،نفذت الشرطة عملية
دهم يف حي رودنربغ السكين
مبدينة كورتري (مشال غرب)
القريبة من احلدود الفرنسية،
على صلة برضا كريكت الذي
اتهم بتخطيط اعتداء «وشيك»
إثر اعتقاله يف منطقة باريس
يف  24آذار ،أي بعد يومني على
هجمات بروكسيل .لكن الشرطة
البلجيكية مل تشر إىل توقيفات.
قاض باريسي متخصص
وجه
ّ
ٍ
يف قضايا اإلرهاب إىل الفرنسي
كريكت ( 34سنة) تهمة االنضمام
إىل عصابة إجرامية على عالقة
مبخطط إرهابي إجرامي ،علمًا أنه
كان حكم عليه غيابيًا يف بلجيكا
يف متوز (يوليو) املاضي بالسجن
 10أعوام بتهمة جتنيد مقاتلني
إسالميني للقتال يف سورية،
ويشتبه يف أنه التحق بصفوف
«داعش» يف سورية بني نهاية
 2014ومطلع .2015
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لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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متفرقات

صدامات مع الشرطة خالل احتجاجات ضد مشروع إصالح قانون العمل الفرنسي
غداة النكسة السياسية الكبرية
للرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند إثر اضطراره إىل التخلي
عن مشروع إصالح دستوري
كان أعلنه بعد اعتداءات باريس
يف  13تشرين الثاني (نوفمرب)
املاضي ،اندلعت صدامات بني
متظاهرين ضد مشروع لتعديل
قانون العمل ورجال األمن
يف مدينيت نانت ورين غرب
فرنسا ،ورشق عشرات منهم
رجال الشرطة حبجارة وزجاجات
فردوا عليهم بإطالق غاز مسيل
ّ
للدموع .كما أوقفت شرطة
باريس حواىل عشرة أشخاص
«ملثمني اندسوا بني متظاهرين
بعد مشاجرات».
وقد نزل مئات آالف األشخاص
اىل الشوارع بدعوة من نقابات
مشروع
بسحب
للمطالبة
القانون .وكتب على الفتات
«نريد
املتظاهرون
رفعها
افضل من ذلك ،وقفزة كبرية
اىل األمام».
وقدرت السلطات تظاهر حواىل
ّ
 20ألف شخص يف تولوز
(جنوب غرب) و 6آالف يف
روين (مشال غرب) و 7آالف
يف غرونوبل (شرق) و 5آالف
يف كلريمون فريان (وسط).
وكان الطالب الذين تواجدوا
بقوة يف الشارع يف صلب
حركة االحتجاج االجتماعية،
فيما وضعت السلطات شرطيًا
باريسيًا قيد احلجز االحتياطي
يف اطار حتقيق حول اعمال
عنف ارتكبت ضد طالب على

هامش تظاهرة مماثلة األسبوع
املاضي.
احتجاجات
مواجهة
ويف
النقابات واملوظفني ،تراجعت
احلكومة عن بعض النقاط
اخلالفية الواردة يف مشروعها،
خصوصًا يف شأن وضع سقف
للتعويضات اخلاصة بالصرف
الكيفي .لكن النقابات احملتجة
ال تزال تطالب بسحب مشروع
اإلصالح بالكامل «باعتباره لن
وسيعمم
يؤدي اىل خلق وظائف
ُ
الشعور بانعدام األمان الوظيفي
وسيفاقم التفاوت املهين ال
ُ
سيما حيال النساء والشباب».
ويفرتض أن يؤمن اإلصالح
مزيدًا من الليونة لسوق العمل مع
ضمان املسار املهين للموظفني
يف بلد بلغت نسبة البطالة
فيه عشرة يف املئة ،وترتدد
الشركات الصغرية واملتوسطة
يف التوظيف .وهو يهدف
خصوصًا اىل تعزيز التفاوض
داخل املؤسسات خصوصًا حول
تنظيم أوقات العمل ،وتوضيح
قواعد التسريح االقتصادي.
وكررت وزيرة العمل مريم
ّ
اخلمري بأنها «تستمع إىل قلق
الشبان ،لكنها تتمسك بقانون
ضروري ومنصف» .أما رئيس
الوزراء الفرنسي مانويل فالس
فقال« :ليس واردًا سحب
هذا اإلصالح الذكي واجلرىء
والضروري».
ّ
وأثرت اإلضرابات يف وسائل
النقل املشرتك إذ تباطأت
حركة القطارات ،وواجهت حركة

خالل املواجهات بني طالب متظاهرين ورجال أمن (أ ف ب)
املالحة اجلوية اضطرابات بسبب
إضراب املراقبني اجلويني.
وسياحيًا ،بقي برج إيفل مغلقًا
طوال أمس االول بسبب حركة
االحتجاج.
وكان أكثر من مئيت ألف متظاهر
شاركوا يف حترك مماثل يف 9
آذار (مارس) املاضي ،ثم
عشرات اآلالف من الشبان يف
تظاهرة  24آذار.
ويشكل حجم التعبئة اختبارًا
للحكومة االشرتاكية ورئيسها
هوالند اللذين ُأضعفا بسبب
معارضة قسم من ناخيب اليسار
هذا اإلصالح قبل  13شهرًا من

االنتخابات الرئاسية .وأشار
استطالع للرأي أجراه مركز
«أيبسوس  -سوبرا سترييا»
سيستبعد من
إىل أن هوالند
ُ
الدورة األوىل لالنتخابات أيًا
يكن خصمه اليميين.
تعرضت وزيرة
على صعيد آخرّ ،
حقوق املرأة لورانس روزينيو
إىل انتقادات شديدة بسبب
احملجبات
تشبيهها املسلمات
ّ
بـ «عبيد سود يفضلون
االستعباد» ،واتهمها التماس
على اإلنرتنت وقعه  18ألف
شخص بالعنصرية ،وشجب
عبد اهلل زكري ،رئيس املرصد

الوطين ضد رهاب اإلسالم
(إسالموفوبيا) «تصرحياتها اليت

توصم املسلمات».
وقالت روزينيو حملطة «بي
إف أم» التلفزيونية« :ختتار
نساء ارتداء احلجاب ،فيما كان
هناك أفارقة وأمريكيون زنوج
يفضلون العبودية .أعتقد بأن
متشددات
منهن
نساء كثريات
ّ
ّ
اإلسالم
عن
الدفاع
يف
مشروعهن
السياسي وأواجه
ّ
االجتماعي وما ميثلن».
وتردد الحقًا أن الوزيرة اعتذرت
ّ
عن استخدام كلمة زنوج ،لكنها
متسكت باملقارنة اليت أوردتها
بني ارتداء احلجاب واالستعباد.
وروزينيو مدافعة قوية عن
مبادئ فرنسية راسخة تسعى
إىل فصل الدين عن السياسة
واحلياة التعليمية .وأثارت هذه
املبادئ توترات يف شأن ارتداء
الرموز الدينية يف املدارس
واألماكن العامة .وفرنسا هلا
تاريخ كاثوليكي لكنها تضم
أكرب جاليتني مسلمة ويهودية
يف أوروبا.

اجليش الرتكي يكسر صمته ويستبعد علناً أي انقالب
خرج اجليش الرتكي عن صمت
طويل ،وعاد إىل إصدار بيانات
ووسائل
الساسة
ختاطب
اإلعالم ،إذ ندد بتقارير إعالمية
طرحت احتمال تنفيذ املؤسسة
العسكرية انقالبًا على الرئيس
اإلسالمي رجب طيب أردوغان،
يروج هذه
معلنًا مقاضاة َمن
ّ
ُ
األنباء.يف غضون ذلك ،قتل

ستة أشخاص بينهم أربعة
وجرح  20بتفجري
شرطيني،
ُ
بسيارة مفخخة استهدف باصًا
ينقل أفرادًا من القوات اخلاصة
يف دياربكر ،كربى مدن جنوب
شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية
من األكراد .ويأتي اهلجوم عشية
زيارة لرئيس الوزراء أمحد داود
أوغلو إىل املدينة.

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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Australian News

حمتفالً مع املؤمنني بأسبوع اآلالم وعيد الفصح اجمليد

املطران طربيه :فلتنِر قيامة الرب العقول املظلمة فتنطلق مسرية السالم رمحة باالنسان املعذب والشعوب املضطهدة

املطران طربيه خالل رتبة غسل االرجل يف كنيسة مار يوسف

املطران طربيه خالل قداس احد القيامة يف كاتدرائية سيدة لبنان

املطران طربيه مرتئسا قداس منتصف الليل يف كنيسة مار شربل

املطران طربيه واالب سليمان مع لفيف من الكهنة خالل قداس القيامة يف مار شربل

املطران طربيه متوسطا الكهنة يف رعية مار يوسف

املطران طربيه متوسطا الكهنة يف رعية مار يوسف

يف كاتدرائية سيدة لبنان

رتبة دفن املسيح يف كاتدرائية سيدة لبنان

خميس الغسل يف رعية مار يوسف

مع جماعة املؤمنني يف كنيسة مار شربل

قداس منتصف الليل يف كنيسة مار شربل

قداس احد القيامة يف كاتدرائية سيدة لبنان

ترأس راعي أبرشية أسرتاليا
املارونية ،املطران أنطوان
شربل طربيه قداس أحد
القيامة يف كنيسة سيدة لبنان
يف هاريس بارك حبضور أبناء
الرعية وحشد من فعاليات
اجلالية يف سيدني ،وعاونه
بالذبيحة االهلية رئيس كهنة
كاتدرائية سيدة لبنان االب
طوني سركيس ولفيف من
الكهنة .وكان املطران طربيه
قد احتفل بقداس نصف الليل
يف كنيسة مار شربل بانشبول
مع مجهور دير مار شربل وعلى
رأسهم رئيس الدير االب
يوسف سليمان.
وبعد االجنيل املقدس ،توجه
املطران طربيه اىل املؤمنني
برسالة الفصح وجاء فيها»:
ان حقيقة القيامة اليت نقلتها
املالئكة يف صباح اليوم الثالث
للمرميات ومن خالهلن للرسل
وبالتالي لنا مجيعًا ،هي حقيقة

ساطعة وواضحة كالشمس
ومنها تطل الكنيسة على العامل
واحة رجاء وخالص .فقيامة
الرب يسوع من بني األموات
هي جوهر امياننا ومصدر فرحنا
وهي احلدث األعظم واألبقى
ّ
تشكل
يف تاريخ االنسان ألنها
حجر الزاوية يف بناء الكنيسة
واميان أبنائها».
وأكمل املطران طربيه عظته
قائ ًال« ،احتفالنا بعيد القيامة
هذه العام يقع يف قلب السنة
اليوبيلية للرمحة ،واليت أرادها
لنا قداسة البابا فرنسيس
منطلقًا لتجديد االميان بالتوبة
وانفتاحًا حقيقيًا على اآلخرين
ودعوة مفتوحة لاللتفات اىل
املهمشني
واخواتنا
اخوتنا
والفقراء واحملتاجني ،فننطلق
اليهم ونكون هلم واحات رجاء
وحمبة حنمل اليهم رمحة اهلل لنا
بيسوع املسيح الذي يتماهى
ومريض ومضطهد
فقري
مع كل
ٍ
ٍ

وغريب».
وعن النشاط األبرشي  ،أشار
طربيه اىل «اننا نصبو لعيش
فرح القيامة يف عائالتنا
ورعاينا كل يوم ،وننطلق
معا متسلحني بالعزم واالرادة
الرعوية
باملشاريع
للقيام
ملبني احلاجة الروحية ألبنائنا
ّ
املوارنة املنتشرين يف كل
احناء هذا الوطن االوسرتالي
العزيز ،بإنشاء رعايا جديدة يف
مناطق جديدة .ويتكامل العمل
الرعوي مع العمل الرسولي
مارونيتكري
يف مؤسسة
 ،MaroniteCareاليت ترعى
املشاريع اإلنسانية يف األبرشية
وخصوصًا تلك املتعلقة بالزواج
والعائلة وباملسنني واملدمنني
الالجئني
جتاه
وبرسالتنا
والفقراء ،مستلهمني وحي
العناية االهلية ومتكلني على
صالتكم الدائمة وتعاونكم
احملب ودعمكم السخي ،أنتم

ابناء مارون االوفياء».
وختم املطران طربيه عظة العيد
ضارعًا مع املؤمنني «أن تنري
قيامة الرب يسوع العقول
املظلمة واليت ختطط لالرهاب
والقتل واحلروب بني الشعوب
وخصوصا يف منطقة الشرق
االوسط املتأملة ،فيعودوا
اىل ضمريهم ويعملون اليقاف
احلرب فورا ،فتنطلق جمددا
مسرية السالم ،رمحة باالنسان
بالشعوب
ورأفة
املعذب
املضطهدة واملقهورة, .لتشرق
على العامل امجع مشس القيامة
وحيل السالم والفرح احلقيقي
مكان احلزن والكابة ،فنهتف
معا وبصوت واحد :املسيح
قام ...حقا قام!»
وكان املطران طربيه قد أحيا
اجلمعة العظيمة يف كاتدرائية
سيدة لبنان يف هاريس
بارك حيث شاركه املئات من
أبناء الرعية يف مسرية درب

الصليب اليت انطلقت من أحد
اقدم البيوت األثرية يف هاريس
بارك باجتاه الكاتدرائية .وبعد
واالجنيل
القراءات
تالوة
ألقى طربيه عظة حتدث فيها
عن « موت وقيامة السيد
املسيح واهميتهما يف حياتنا
مات
فاملسيح
املسيحية،
ليخلصنا ويعطينا احلياة األبدية
«.كذلك تطرق طربيه يف
عظته اىل اهمية تالوة املسبحة
الوردية سيما وانها تأخذ
املؤمن عرب مراحل حياة يسوع
املسيح على هذه االرض من
والدته اىل آالمه وموته على
الصليب وصوال اىل قيامته
وصعوده اىل السماء .ويف
هذا االطار ومبناسبة اجلمعة
العظميمة دعا طربيه املؤمنني
اىل التأمل بأسرار احلزن من
املسبحة الوردية واليت ختتصر
مراحل آالم وصلب املسيح:
أوهلا صالة يسوع يف بستان

الزيتون ،ثانيها جلد يسوع على
العمود بالسياط ،ثالثها وضع
اكليل الشوك على هامة يسوع
املقدسة ،رابعها محل يسوع
ّ
مسلمًا ذاته
لصليبه بصرب
ملشيئة اهلل اآلب وخامسها
موت يسوع على الصليب
ُم ِ
سلمًا روحه ألبيه.
بعد ذلك ،أقيم زياح بنعش
املسيح ثم تبارك املؤمنون من
الصليب والنعش.
ويف كنيسة سيدة لبنان يف
مالبورن أحيا املطران طربيه
صالة ثالثاء اآلالم مع الؤمنني
كما ترأس صالة أربعاء اآلالم
يف كنيسة القديس جرجس
يف ثورنلي  .أما قداس ورتبة
الغسل فقد أحياها املطران
طربيه يف كنيسة مار يوسف
كرويدن حيث أعيد مشهد
غسل املسيح ألرجل تالميذه
عنوانًا للتواضع حبضور حشد
كبري من ابناء الرعية.
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أسرتاليا  -تورنبول وحافة اهلاوية اإلنتخابية

تعيش البالد منذ عدة سنوات حرب املناكفات
السياسية بكل ما للكلمة من معنى ،وتأخذ هذه
احلرب عدة أشكال ،لكن أخطرها النزاعات الداخلية
يف احلزبني الكبريين ،عمال وأحرار من أجل تولي
السلطة (عمال راد  -غيالرد \ أبوت  -ترينبول أحرار)
ومبا أن السلطة أصحبت اهلدف ،إفتقدت البالد
زعيمًا يستطيع أن يضع النقاط على احلروف وميأل
الفراغ القيادي ويعطي األولوية لإلصالح اإلقتصادي
واإلجتماعي واملالي والرتبوي وغريها ،حيث أصبحت
البالد حباجة ماسة إىل تلك اإلصالحات وكل الدالئل
تشري إىل أن استمرار األمر كما هو قد يؤثر على
مستقبل األجيال القادمة وإداء اإلقتصاد األسرتالي
الذي ما زال يعترب من أقوى إقتصاديات العامل.
عندما إنقلب رئيس الوزراء احلالي مالكوم تورنبول
على زعيمه رئيس الوزراء السابق طوني أبوت
يف أيلول  ، 2015استبشر الكثري من املراقبني
السياسيني ورجال اإلقتصاد والصحافة وحتى
املواطنني العاديني خريًا ،وانعكست موجة التفاؤل
تلك يف استطالعات الرأي حيث وصلت شعبية
ترينبول اىل  %69من أصوات الناخبني واستطاعت
احلكومة أن تعدل ملصلحتها استطالعات الرأي ألول
مرة منذ انتخابات عام  2013وأصبحت يف موقع
إنتخابي أفضل متقدمة على حزب العمال.
لكم ماذا فعل مالكون ترينبول خالل الستة أشهر
تلك؟
عدا بعض اإلجراءات والتغيريات الشكلية كإلغاء
األلقاب الشرفية (رتبة فارس وسيدة) اليت كان
أبوت قد أعاد العمل بها ،إعالن نيته عن متويل بناء
البنى التحتية للنقل العام عكس سلفه الذي كان
يؤيد بناء الطرقات ،إعادة السماح بإستخراج الكهرباء
من الرياح ،رصد  100مليون دوالر حملاربة العنف
املنزلي ،علمًا ان أبوت كان بصدد اإلعالن عن هذه
اخلطة قبل اإلطاحة به ،وأخريًا أعلن عن بعث الروح
يف أحباث الطاقة املتجددة والنظيفة.
وبعكس ما كان متوقعًا منه ،فقد أخفق تورنيول يف
ملحة منها اإلصالح الضرييب
البدء يف معاجلة قضايا ّ
ّ
متقلبة ومتعارضة مع وزير اخلزينة
حيث كانت مواقفه
سكوت موريسون خصوصًا يف ما يتعلق بضريبة
السلع واخلدمات (جي أس تي) اليت قرر تورنبول
عدم مقاربتها حلساسيتها اإلنتخابية وكذلك فعل
بالنسبة إىل اإلستثمار السليب املعروف (نيغاتيف
غريينغ) والضريبة على أرباح رأس املال ويف نفس
الوقت هناك مؤشرات على نية احلكومة ختفيض
الضريبة على الشركات الكبرية من  %30اىل %28.5
اليت حتظى بدعم  %3فقط من تأييد الناخبني وعدم
ختفيض ضريبة الدخل الفردي ،مع العلم أن الناخبني
من ميني الوسط يريدون هذه اإلصالحات وأيضًا هذه
رغبة قطاع اإلعمال واإلقتصاديني ،باإلضافة إىل ذلك
أخفق تورنبول وحكومته بإختاذ أي إجراء يف ما يتعلق
بقضايا التغيريات املناخية وتعديل قوانني الزواج
لإلعرتاف بزواج املثليني وقضايا الالجئني وحتويل
أسرتاليا إىل مجهورية وبعدم إقدامه على أي إجراء يف
تلك القضايا مما جعل أسهمه ترتاجع عند ناخيب يسار
الوسط الذين يؤيدون تلك التغيريات.
ملاذا حصل ذلك ومل يبادر تورنبول؟
إلتزم تورنبول اخلط البياني حلكومة سلفه أبوت ألنه
ال يريد إغضاب جناح احملافظني يف احلزب ،لكن
تورنبول حياول إعادة التموضع سياسيًا بعد إقرار
جملس الشيوخ تغيري قوانني إنتخاب جملس الشيوخ
املعمول به منذ مثانينات القرن املاضي ،وذلك بعد
اإلتفاق مع النائب املستقل نيك زينافون وحزب اخلضر
الذي يطمح إىل التحكم مبيزان القوى يف اجمللس يف
حال إقدام احلكومة على حل مزدوج جمللسي النواب
والشيوخ ،كما هدد رئيس الوزراء يف حال عدم
إقرار جملس الشيوخ إعادة العمل مبفوضية اإلنشاء
والتعمري حيث كما هو معروف فقد قرر ترينبول دعوة
النواب للعودة من عطلتهم يف  18نيسان القادم
وتقديم موعد عرض ميزانيته على جملس النواب إىل
 3أيار بد ًال من  10أيار كما هو العرف.
إىل ذلك أطلق تورنبول مقولته الشهرية (إنتهى وقت
اللعب).
هل صحيح أنتهى وقت اللعب أم بدأ وقت اللعب
اجلدي وهل شرب رئيس الوزراء حليب السباع أم أنه
ّ
سيعود إىل حجمه السياسي الطبيعي؟
خطوة رئيس الوزراء القت بعض التأييد واحلذر ،لكن
التساؤالت مل تتبدد وملاذا اختار ترينبول مفوضية
اإلنشاء والتعمري اليت حتارب الفساد يف قطاع البناء
الذي ميارسه بعض أعضاء نقابات العمال .ولكن

Page 11

السؤال ماذا عن الفساد يف القطاع املصريف وقطاع
تعرضت هلا
التأمني خصوصًا بعد الفضائح اليت
ّ
شركة (سفن إيليفن) بدفع رواتب دون احلد األدنى
وشروط عمل غري قانونية باإلضافة إىل ما حصل
مؤخرًا مع شركة التأمني (كوم انشورينس) اليت
رفضت تعويض زبائنها املصابني بأمراض تغطيها
بوليصات التأمني اليت حيملونها ،وماذا عن النصائح
قدمها موظفو البنوك واليت أدت إىل
الغري سليمة اليت ّ
خسارة املواطنني مدخراتهم وجنى العمر حيث وضعت
مصاحل البنوك وموظفيها قبل مصلحة الزبائن.
ماذا عن الفساد يف نظام التربعات اإلنتخابية اليت
تفوح منها روائح الصفقات والسرية اليت قد
تودي بالوزير الرابع من حكومة ترينبول الوزير آرثر
سينودينوس بعد أن وجدت مفوضية اإلنتخابات يف
نيو سوث ويلز أن حزب األحرار أخفى امساء املتربعني
ومل ّ
يبلغ عن مصدر تربعاته واليت بلغت قرابة 700
ألف دوالر حيث كان سينودينوس املسؤول املالي
يف فرع احلزب يف نيو سوث ويلز ويصر سينودينوس
على عدم قيامه بأي عمل غري قانوني ،واملعلوم أن
املفوضية حجزت مبلغ  4.4مليون دوالر للحزب من
التكاليف اإلنتخابية حتى احلصول على تفاصيل
التربعات .وماذا عن التمييز ضد النساء يف أماكن
العمل الذي أظهرته احملامية (أنيكا ويلز) يف مقالة
هلا يف ذي صن هريالد  2016/03/27ص  38بعنوان:
(القوانني األسرتالية ال تنصف نساءنا) ماذا عن
الفساد القانوني يف قطاع اإلستثمار العقاري حيث
 90ألف شقة ومنز ًال يف نيوسوث ويلز و  83ألفًا
يف ملبون غري مؤجرة من أجل حتقيق أرباح يف رأس
املال ،وحيصل أصحابها على إعفاءات ضريبة بواسطة
اإلستثمار السليب ،ماذا عن الفساد السياسي الذي
أورث البالد الفراغ والتناحر احلزبي من اجل املراكز
والسلطةعلى حساب املصلحة الوطنية.
السؤال األساسي الذي يطرح نفسه هنا هل هذه هي
حكومة القرن الواحد والعشرين كما أمساها ترينبول؟
تقدم يفيد عكس ذلك وظهرت ردة الفعل من
ما ّ
خيبة األمل تلك يف استطالعات الرأي حيث استطاع
العمال إعادة توازنهم السياسي حيث أظهرت تلك
اإلستطالعات مؤخرًا تعادل العمال واألحرار (50/50
) من األصوات لكل منهما وإن بقي ترينبول مفض ًال
كرئيس للوزراء متقدمًا على بيل شورتن زعيم
املعارضة.
وأعتقد أن الرياح ال تسري كما تشتهي سفن رئيس
الوزراء ألن من ال يقدم ّ
سلة إصالح متكاملة ومتوازنة
عليه أن يدرك أن الثمن السياسي سيكون باهظًا
هذه باإلضافة إىل أن رئيس الوزراء أمام أطول محلة
مدتها أكثر من  100يوم علمًا أن احلمالت
إنتخابية ّ
العادية تستغرق  35يومًا هذا باإلضافة إىل أن رئيس
الوزراء يواجه يف محلته اإلنتخابية زعيمني للمعارضة
بيل شورتن العمالي وطوني أبوت األحراري حيث
يعتقد أن أبوت سيشكل عام ًال سلبيًا يف احلملة
اإلنتخابية وهذا ما اكده زعيم االحرار السابق جان
هيوسن يف مقالة نشرتها جريدة الغاردين االسرتالية
االلكرتونية يف ( )2016/03/28عدا ذلك فهناك
معلومات تتحدث عن متلمل سياسي داخل حزب
نية اجلناح احملافظ اإلنشقاق وتشكيل
األحرار وعن ّ
حزب جديد بالتحالف مع احلزب الوطين ،إىل جانب
ذلك هناك األحزاب الصغرية اليت يستهدفها رئيس
الوزراء ،واليت أعلنت عن نيتها عدم مواجهة بعضها
البعض بل تكريس كل جهودها حملاربة احلكومة
أيدوا
وحزب اخلضر ،باملناسبة هناك  3ماليني ناخب ّ
تلك األحزاب يف اإلنتخابات األخرية عام .2013
إذن رئيس الوزراء يسري على حافة اهلاوية اإلنتخابية
وحتى وقت تقديم امليزانية لنرى على ماذا ستشتمل
من إنفاق واقتطاعات ووعود قد نكون أمام معطيات
جديدة ،وما هو اخلط الذي ستسري عليه احلملة
اإلنتخابية والنتائح اليت قد تأتي بها أهي حكومة
َّ
معلقة ،أم حكومة بأكثرية ضئيلة وجملس شيوخ أقل
عدائية او حكومة برئاسة بيل شورتن رغم تكهن
بعض املراقبني بقاء احلكومة احلالية؟
وأخريًا ،أختم مبا قاله رئيس وزراء والية فكتوريا
هم
السابق جيف كنيت وهو أحراري باملناسبة أن ّ
ترينبول هو املصلحة الشخصية وإن هذه احلكومة
بدون خطة مستقبلية وأن احلديث عن إنتخابات مبكرة
ما هو إال دليل فشلها وما قاله كنيت قد ينطبق جزئيًا
ميزت نفسها ببعض السياسات
على املعارضة اليت ّ
الضريبية والتغيريات املناخية.

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

Australian News
ثورة تورنبول الضريبية:
اعطاء صالحيات ضريبة
الدخل للواليات
الواليات
قادة
استجاب
واملقاطعات بفتور على دعوة
تورنبول ألخذ أقل يف منح مقيدة
من كانبريا يف مقابل حصوهلم
على صالحيات ضريبة دخل خاصة
بهم لتليب مباشرة ارتفاع تكاليف
املستشفيات والتعليم.
وهذا االقرتاح اجلريء ،األكثر
لصالحيات
راديكالية
هيكلة
الكومنولث والواليات الضريبية
منذ احلرب العاملية الثانية ،من
املقرر ان يكون خضع لللمناقشة
امس اجلمعة يف اجتماع جملس
احلكومات االسرتالية يف كانبريا.
وأعلن السيد تورنبول ان الشيء
الوحيد يف توفري إمدادات كافية
يف النظام احلالي ،الذي يشهد
الفيدرال
مسؤوليات
تداخل
والواليات ،كان «توجيه أصابع
االتهام واللوم» .وقال «لقد طفح
الكيل لدينا مجيعا من ذلك».
ولكن احلل التورنبولي يواجه
معارضة شديدة من الناحية
العملية ،حيث دان رؤساء الواليات
االقرتاح.
ويتوقع ان تكون الواليات
ُ
الصغرية اكثر حرمانا والواليات
االخرى تشعر بالقلق من ان يؤدي
ذلك إىل عبء ضرييب كبري.
وبينما ظاهريا يظهر ذلك بناء،
يشكك زراء بعمق إزاء هذه
الفكرة ،فيما يتعلق بتنفيذها
يف املستقبل على أنها إشكالية
للغاية ،وظهورها على جدول أعمال
الجتماع قادة الكومنولث والواليات
اآلن ء قبل االنتخابات متعمد من
قبل احلكومة الفيدرالية اهلدف منه
«رمي عظمة (عضمة) للواليات»
للحفاظ على سكوتها.

We condemn the latest terrorist attack in Pakistan: Mr, Hafez Kassem

to eliminate terrorism, we
need to employ a greater
effort to address the root
catalysts that render people vulnerable to recruitment and transformation
into violent murderers.
We need to improve public awareness that terrorism exploits vulnerable
people only to advance
the political ambitions of
the recruiters.” Said Keysar Trad, recently elected
treasurer of Muslims Australia.
Authorised by: Hafez Kassem
Media contact: Keysar
Trad 0410 336 922

Mr Kassem

“Our heartfelt sympathies
and condolences are extended to the victims of
the latest terrorist attack
in Pakistan.” Said Mr.
Hafez Kassem, president
of Muslims Australia.
“We categorically condemn all murder of civilians regardless of race
and religion.” Said Mr
Kassem.
“We praise the unity that
the international community has established in
combatting terrorism. We
offer all our resources and
skills to assist in identifying terror recruiters and
prosecuting them. In order

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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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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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

فضيحة اختالس مليارات يف األمن الداخلي :طرد وسجن ضباط فاسدين
رضوان مرتضى
تضج قوى األمن بـ»فضيحة»
ّ
سرقة ماليني الدوالرات بالنصب
واالحتيال من ميزانية املديرية.
جمموعة ضباط وعناصر اختلسوا
املرضية
املساعدات
أموال
ّ
ويف
للمتقاعدين.
املخصصة
األسابيع املاضيةُ ،أعيد فتح
التحقيق يف هذا امللف.
تزامن ذلك مع سجن عدد من
الضباط والعناصر وطرد آخرين
من السلك
ُأحيل أكثر من  20ضابطًا يف
قوى األمن الداخلي على اجمللس
التأدييب ،متهيدًا لطرد بعضهم من
سلك الشرطة .بني هؤالء الضباط،
متورطون يف قضايا فساد ورشوة
وخمدرات .ويف هذه امللفات،

استـُمع إىل أكثر من  400عسكري وضابط مشتبه فيهم ،وإىل شهود
( مروان طحطح)

ُفتح حتقيق هو األضخم داخل أروقة املديرية،
ّ
مت مبوجبه االستماع إىل أكثر من  400عنصر بني
رتيب ودركي وضابط ،ينقسمون بني شهود
ومشتبه يف تورطهم يف ملفات الفساد.
وعلمت «األخبار» أن بني الذين جرى استدعاؤهم
للتحقيق ،الرئيس السابق لوحدة اإلدارة املركزية
العميد حممد قاسم احملال على التقاعد منذ أكثر
لكن األخري
من  3سنوات ،لالستماع إىل إفادته،
ّ
رفض املثول ،طالبًا إبالغه بواسطة القضاء،
بأن استدعاءه عرب القضاء يستوجب ُحكمًا
القتناعه ّ
استدعاء رئيسه السابق اللواء أشرف ريفي ،وهذا
ما لن حيصل باعتقاده .العميد املذكور مل يكن
الوحيد الذي احتمى بتقاعده وانقطاعه عن اخلدمة.
هناك العديد من املتقاعدين الذين حذوا حذوه،
رافضني املثول أمام احملققني يف املديرية.
يقبع اليوم عدد من الضباط والعناصر يف السجن
لتورطهم يف قضايا سرقة واختالسات مالية.
من أبرز هؤالء ،أحد ضباط
شعبة الشؤون اإلدارية
املقدم م .ق .واملعاون
أول ب .ت .ويتداول
ّ
عناصر يف املديرية ّ
أنه

عُثر يف حساب
ضابط على مبلغ
يفوق العشرة
مليارات لرية

ُ
مسجل بامسه،
اكتشف لدى األخري مبنى بأكمله
ّ
فيما يزخر حساب األول مبليارات اللريات (يحُ كى
عن مبلغ يفوق الـ 10مليارات لرية) .بدأت
أسس املشتبه فيهم
القضية منذ سنوات .وقد ّ
هلذه احلالة يف عهد العميد أمحد حنينة ،عندما
كان رئيسًا لشعبة الشؤون اإلدارية .يومها ُأعطي
وسِّلم ملف املساعدات
املقدم صالحيات واسعةُ ،
االجتماعية واملرضية للمتقاعدين .آنذاكُ ،
ابتدع
ما سمُ ّ ي «فشل توطني» ،أي أن األموال العائدة
للمتقاعدين من مساعدات اجتماعية أو غريه ال
تودع يف حساباتهم الشخصية يف املصارف،
فتقرر وضع األموال املصروفة يف حساب
املقدم الشخصي ،على أن يقوم هو باالتصال
باملتقاعدين املستفيدين من هذه املساعدات،
ليسلمهم األموال العائدة هلم .وعلى مدى 10
سنوات ،أوكلت له هذه املهمة .فماذا كان
جيري؟
يتقدم بطلب مساعدة
كان العسكري املتقاعد
ّ
مرضية للمركز الطيب التابع لشعبة الشؤون
ّ
اإلدارية واملرتبط بالضابط ق .وبدورها ،حتدد
جلنة ّ
مكلفة يف املركز قيمة املساعدة ،ثم ُترسلها
إىل وحدة اإلدارة املركزية .يف هذه الوحدة،
صدر قرارات املساعدات مبوجب رقم تسلسلي،
ُت ّ
ثم ُترسل إىل وزارة املالية .ومن هناكُ ،تصرف
املساعدات ليتم إرسال األموال إىل الضابط ق.
أن هذه اآللية كانت
ليدفعها للمستفيدين .ومبا ّ
تستغرق سنوات أحيانًا ،ومعظم املتقاعدين ال
يتابعون سري طلباتهم ،كان املقدم ق .يخُ في
العديد من القرارات ،فال ُيبلغ أصحاب الشأن
بوصول املبالغ املقررة هلم ليرتكها يف حسابه
الشخصي .ومل تتوصل التحقيقات إىل حتديد
ّ
سئل
تاريخ بدء املقدم بهذه العملية.
وملا ُ
عن القرارات اليت قبض قيمتها ودفعها إىل
مستحقيها ،تبينّ أنها مفقودة .املقدم القابع

يف السجن ومعاونه مطالبان بإعادة األموال
املختلسةُ .يريد املدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص حماسبة مجيع املتورطني
وإعادة املال املسروق واملهدور من العسكر
والضباط .وقد بدأ بصبوص محلة احملاسبة هذه
بعقوبات مسلكية ،فسجن بعض من ثبت تورطه
ونقل آخرين من مراكزهم إىل مراكز أخرى .لكن،
هل سيكتفي بهذه التدابري؟ وهل جترؤ املديرية
على رفع دعوى قضائية حبق الضباط والرتباء
الذين تقاعدوا أخريًا وتبني أنهم كانوا متورطني
لتجر املئات إىل التحقيق؟
يف هذا الفساد
ّ
وماذا عن الضباط الكبار احملميني سياسيًا؟ ترد
املصادر األمنية ّ
أنه بعد احتماء عناصر وضباط
بالتقاعد ،أحالت قيادة املديرية امللف على
القضاء ملتابعته حتى النهاية ،بطلب من وزير
الداخلية نهاد املشنوق.
التحقيق يشمل عمليات اختالس من نوع آخر .إذ
مل يقتصر األمر على سرقة املساعدات َ
املَرضية
للمتقاعدين فحسب ،بل وصلت السرقة إىل
َ
املرضية واالجتماعية املخصصة
املساعدات
لعناصر اخلدمة الفعلية .وأظهرت التحقيقات
وجود عناصر حتايلوا على القانون .فقد كان
يزور فواتري األطباء .فيما يقدم البعض
البعض ّ
اآلخر الفواتري عينها شهريًا ليقبض على الفاتورة
وأدت التحقيقات إىل سجن
نفسها مرات عديدةّ .
املؤهل أول ح .ح .ملدة شهر ،بسبب االشتباه
يف تورطه يف اختالس أموال مساعدات اجتماعية
خمصصة لعوائل شهداء.
القضية تتفاعل سياسيًا اليوم .يف السياسة،
يحُ كى عن حرب وزير الداخلية نهاد املشنوق ضد
اللواء أشرف ريفي ،وزير العدل املستقيل .كما
ُيقال إن الرئيس سعد احلريري يريد االنتقام من
ريفي ،بواسطة رئيس فرع املعلومات العميد عماد
عثمان الذي خترج من عنده معظم املعلومات عن
است ّ
ُ
دل على ما يحُ كى
قضايا الفساد املفتوحة.
ُ
بأن أغلب العقوبات ذ ّيلت
عن نية ضرب ريفي ّ
َ
ّ
«استغل الفوضى العارمة».
املعاقب
بعبارة أن
ُ
وق ِ
صد من ذلك الفوضى اليت كانت سائدة يف
إن عمليات االختالس هذه حصلت
عهد ريفي .إذ ّ
يوم كان ريفي مديرًا عامًا لقوى األمن الداخلي.
وبالتالي ،هي تركته اليت ُيريد احلريري ــ املشنوق
ــ عثمان تصفيتها.
لكن أحد أعضاء جملس قيادة األمن الداخلي
ينفي الطابع السياسي لعملية حماسبة الضباط
والعناصر املتهمني باالختالس .يقول إن كل ما
جيري يقوده املدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،الذي جترأ على حماسبة
ضباط ،واختذ ،دون غريه ،قرارات بطرد بعضهم.
ّ
مصر على
وحبسب الضابط نفسه ،فإن بصبوص
ّ
اعتماد مبدأ الثواب والعقاب يف آن معًا .فإىل
جانب توقيف عشرات الضباط والعناصر بقضايا
قرر بصبوص صرف مكافأة مالية (تراوح
اختالسّ ،
بني  ٥٠٠ألف لرية ومليون لرية) لكل ضابط أو
عنصر يحُ قق إجنازًا.
جتدر اإلشارة إىل أن املديرية ،يف سابقة من
سددت منذ حنو شهر كامل املبالغ
نوعها،
ّ
املر َ
ض ّية املستحقة لضباطها
الواجبة للمساعدات
َ
وعناصرها حتى نهاية عام .2015

صحافة لبنان ...وقوت األرض
رامي طويل
يف نهاية مثانينيات القرن املاضي ،وحتى
منتصف التسعينيات منهّ ،
كنا يف مدينة الالذقية،
ّ
كل صباح وصول
الصغرية ،اهلادئة ،ننتظر
الصحف اللبنانية إىل املكتبات .نهرع للحصول
عليها ،واصطحابها إىل املقاهي ،حيث سنفلفشها
سريعًا ،قبل أن نعود بهاّ ،
كل إىل بيته ،حيث
سنقرؤها كلمة كلمة ،مبا فيها صفحات الوفيات
واإلعالنات املبوبة .كانت تلك الصحف نافذتنا
ضيقة ال تسهم
على العامل الشاسع ،يف مدينة
ّ
الصحف الوطنية الثالث ،مضافًا إليها صحيفة
املدينة احمللية ،سوى بتضييق حدودها أكثر.
كنا نقرأ ّ
آنذاك ّ
كل الصحف اللبنانية اليت تصلنا،
ّ
ّ
اخلاصة ،ويف كل منها
لكل منها نكهتها
وكان
ّ
أن جريدة السفري،
مما نتوق ملعرفته .غري ّ
بعض ّ
آنذاك ،وألسباب كثرية ،كانت بالنسبة إلينا
الصحيفة األهم ،اليت حنتفظ بها لتكون خامتة
القراءات.
يف زمن البطء ذاك مل نكن نكرتث أننا نقرأ عدد
األمس من الصحيفة .كانت الصحف تصل مدينتنا
عرب العاصمة ،متأخرة  24ساعة عن تاريخ صدورها،
فنقرأ اليوم عدد األمس ،وهي لعبة ذهنية بسيطة
يف التعامل مع اخلرب ،إذ يكفي أن تضيف كلمة
«أول» إىل ّ
مرة ترد فيها كلمة «أمس» يف
ّ
كل ّ
أول أمس.
اخلرب لتدرك أنك تعرف اآلن ما حدث ّ
وإن ّ
للتعرف إىل األخبار عرب
كنا آنذاك فضوليني
ّ
فإن ولعنا الرئيس كان هو
الصحافة اللبنانية،
ّ
الثقافية
الصفحات الثقافية .ومع صدور املالحق
ّ
حتولت صناديق
حتول ذلك الولع إىل شغف ،كما ّ
ّ
الكرتون يف بيوتنا إىل مستودعات لتخزين ملحقني
رئيسني «السفري» أو ً
ال ،و»النهار» تاليًا ،قبل أن
يستفرد ملحق السفري بصناديقنا وحده.
مع وصولي إىل بريوت يف  ،1993كانت خيبة
صغرية بالتعرف إىل املدينة ،املعشوقة يف
ّ
أقل وهجًا ،كما كل األحالم
املخيلة ،واليت بدت
أن فرحة ال توصف كانت يف
اليت تتحقق .غري ّ
املقدرة على قراءة الصحف يوم صدورها ،دون
طول انتظار ،ودون احلاجة إىل اللعبة الذهنية
البسيطة .كذلك كان امتياز إغاظة األصدقاء يف
الالذقية بأنين أقرأ الصحيفة قبلهم بيوم ،وقبل
وصوهلا إىل دمشق أيضًا .أولئك األوغاد الصغار
الذين كانوا يتطلعون ألن يكونوا ّ
كتابًا أو شعراء،
والذين راحوا يرسلون كتاباتهم إىل ملحق السفري
نص
أول ّ
ليعلنوا أنفسهم كتابًا معرتفًا بهم مع ّ
ينشر هلم .كانوا ينتظرون مهاتفيت هلم ألخربهم
أن نصوصهم نشرت اليوم ،فيتحضرون لشراء
ّ
الصحيفة يف الغد ،بعدما يوصوني أن أحتفظ
هلم بنسخة أو نسختني ،فرمبا مينع العدد ،لسبب
ما ،من دخول سوريا .وكانت األعداد املمنوعة،
علي
ألسباب جمهولة غالبًا بالنسبة إلينا ،هي ما
ّ
أن أمحله هلم معي أثناء زياراتي املتقطعة .اليوم
أتذكر صديقنا الذي قضى يف التسعينيبات ،يف
حادث سري ،أثناء عودته من بريوت إىل الالذقية،
وعثر يف حقيبته ،إضافة إىل عدد كبري من الكتب
الصادرة يف بريوت ،على جمموعة كبرية من أعداد
جريدتي السفري والنهار ،وملحقيهما الثقافيني.
باختصار ،ودون مبالغة ،زمن البطء ذاك كان
زمن بريوت .بريوت اليت منت يف خميلتنا كحلم
حلم له هيئة امرأة خملوقة من
عصي على التحققٌ ،
ّ
موسيقى وشعر ونثر وآمال سياسية .امرأة تعيش
احلرب لكنها تغين بصوت فريوز ،ويصل جسدها
إلينا نضرًا على هيئة كتب وصحف وكاسيتات
موسيقية .لقد كانت الثقافة جسد بريوت،
وكانت السفري ،مبلحقها الثقايف ،آنذاك ،عالمته
املميزة .بريوت اليت انتهت فيها احلرب األهلية
ً
تاركة من بقي
ملتهمة ما استطاعت من فقرائها،
لتجار احلرب ،يشهدون مصاحلات
منهم ضحايا
ّ
زعماء أبدعوا بابتكار شعارات جوفاء قتلت
الكثري من أبنائهم .بريوت اليت تفنن رأمسال
بتشويه مالحمها ،وتغطية وجهها بأقنعة حداثوية
استهالكية ال تشبهها .بريوت اليت تضاءل أثرها
يف حميطها تدرجييًا ،بعدما كانت نافذته على
ّ
ومتنفسه الوحيد حني يرغب أن يتحقق
العامل،
وترهل
من إنسانيته .بريوت اليت تآكلت بصمت،
ّ
جسدها (الثقايف والسياسي) ،حتى شهدنا آثار
تشوهات كبرية تصيب أعرق صحفها .بريوت اليت

اجتهد كثريون إلفراغها من قيمتها احلقيقية ،وما
يزالون جيتهدون يف حماولة حتويلها إىل سوبر
ماركت مبساحة وطن .بريوت اليت عايشت يف
السنوات األخرية صخب ما يصيب صحافتها،
وكأن يدًا متتد إلطالق رصاصة
وآخرها السفري،
ّ
فتيتم بذلك أجيا ً
ّ
ال
رمحة على جسدها املنهك،
قادمة ستولد وسط هذا التيه.
*****
تعيد احلروب فكرة األوطان إىل التداول ،تضعها
حتت جمهر البحث وسط الدمار وأصوات الرصاص.
الوطن الذي كان ،حتى وقت قريب ،يقال إنه
جغرافيا وتاريخ وجمموع ذكريات .الوطن الذي
حتوله احلروب فكرة جيتهد
كان سهل املنال،
ّ
اجلميع يف تفسريها.
تقسم احلروب أبناء الوطن مجاعات متناحرة ،تصارع
ّ
املتخيل ،فتتالشى من
كل منها يف سبيل وطنها
ّ
وهمية لطاملا اجتهدوا حلفظها
حدود
اجلميع
رأس
ّ
على أنها تؤلف جغرافيتهم الواحدة ،وتارخيهم
املشرتك .يغادر امليسورون أوطانهم ساعة اندالع
احلروب ،فأعماهلم ختتزل هلم مفهوم الوطن،
ّ
حتط رحاهلا ميكنهم االستمرار دون السهو
وحيث
عن نشرات األخبار بني احلني واآلخر ،والبكاء على
أطالل وطن كانوا حتى األمس القريب جزءًا رئيسًا
مهد الطريق للحرب .ينشق
من بنائه املرتهل الذي ّ
قادة عسكريون وسياسيون عن أنظمة ساهموا
بتكوينها وترسيخها معلنني انتماءهم للمنتفضني،
مكرسني أنفسهم من جديد ناطقني بامسهم .خيرج
إىل النور أثرياء احلرب الصغار ويكربون بسرعة،
أولئك الذين كانوا حتى وقت قريب يصنفون
كمجرمني أو عاطلني أو زعران ،متنحهم احلرب
حتوهلم
فرصة قيادة جمموعات من املتحاربني،
ّ
قادة قادرين على استثمار معرفتهم بالفساد،
الذي كانوا ينظرون إليه سابقًا بعني احلاسد،
ليتخذوا ألنفسهم الحقًا ألقابًا ترتاواح بني الزعيم
ورجل األعمال ،ويستعدون الستثمار ثروات احلرب
مبشاريع تقوم فوق تراب ضحاياهم من الفقراء.
وحدهم الفقراء يف احلرب يزدادون تشبثًا بفكرة
الوطن .ال مهرب أمامهم .حيملون السالح دفاعًا
عن فكرة يأملون أن تكون املنقذ هلم .تعاني
عائالتهم وحشية االنهيار االقتصادي ،وفقدانهم
الدائم قبل أن يعودوا إليها شهداء أو معاقني.
*****
إما يف
بصمت،
اليوم
ميوتون
سوريا
فقراء
وحدهم
ّ
ساحات القتال ،أو حتت وطأة ضائقة اقتصادية
جتار احلرب بتفاقمها ،مستغلني عدم امتالك
ميعن ّ
الفقراء فكرة بديلة عن الوطن .ميوت فقراء سوريا
وهم يسمعون ،مرغمني ،أصواتًا ترتفع ّ
كل يوم
حبت أصوات أجيال
مطالبة بتقسيم وطنهم ،بعدما ّ
منهم وهي تردد يف طابور املدرسة ّ
كل صباح
املوحد والدفاع
«كن مستعدًا لبناء الوطن العربي
ّ
عنه.
مستعد دائمًا» .ليسقط الوطن الصغري
ٌّ
يف براثن النظريات التقسيمية دون أن يكونوا
مستعدين لذلك.
******
الفقراء قوت األرض.
*****
الرغبة بالقضاء على الفقر مل تكن يومًا تعين قتل
الفقراء.
*****
للفقراء دومًا من يتحدث عنهم ،ومن يتحدث
بامسهم متجاه ًال ما يريدونه حقًا.
*****
للفقراء صوت مكتوم أشبه باألنني ،يطغى عليه
يف زمن السلم ضجيج االستثمارات االقتصادية،
وأصوات العبث بلقمة عيشهم .ويف زمن احلرب
يتالشى صوت من يبقى منهم على قيد احلياة
حتت ركام الدمار ،وصخب األسلحة.
ألنني الفقراء يف انتظارهم الدائم صوت يشبه
كلمات برخيت حني قال:
«أجلس على قارعة الطريق
ُ
بينما السائق يغيرّ العجلة.
أحب املكان الذي جئت منه
ال ُّ
أحب املكان الذي أذهب إليه
وال ُّ
ملاذا إذًا أراقب تغيري العجلة
بنفاذ صرب؟»...
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مقاالت وتحقيقات

أوروبـا تـخرتع عــدواً

عني «داعش» على عكار

محمود مروة

رضوان مرتضى

حتى فرتة قصرية ،كان انتشار «داعش» املمتد
من العراق حتى ليبيا ،يهدد أمن أوروبا .اعتداءات
بروكسل ،وقبلها باريسّ ،
عقدت املعطيات ،إذ
إن اخلطر اجلدي بات يأتي من الداخل! «حنن يف
حرب» ،قال بعض األوروبيني ...فيما العدو قيد
االخرتاع.
باريس ــ بلجيكا؛ ساعة ونصف ساعة تقريبًا تفصل
بني انطالق ركاب قطار «تاليس» من «حمطة
الشمال» يف العاصمة الفرنسية ،وبني وصوهلم
إىل العاصمة البلجيكية ،بعد توقف لوقت قصري يف
مدينة الشمال الفرنسي ،ليل.
رحلة عبور حلدود ال ميكن اقتفاء أثرهاُ ،
فت ِ
دهش من
يقوم بها للمرة األوىل ،وخصوصًا إن كان يأتي من
مدينة مشرقية ،وقد سبق له أن عرف عناء عبور
حدود دول املشرق العربي.
هو القطار نفسه الذي شهد يف شهر آب املاضي
عملية أيوب اخلزاني اإلرهابية .وهي احلدود
الربية نفسها اليت عربها قبل أسابيع املشتبه فيه
األول يف اعتداءات باريس ،صالح عبد السالم،
من دون أن تتعرف إليه األجهزة األمنية .وبني
هاتني العاصمتني أيضًاّ ،
تنقل خالل الفرتة املاضية
«جهاديو» تنظيم «داعش» ،األوروبيون ،فنفذوا
أكثر من عملية إرهابية.

«العدو اختارنا»

عقب اعتداءات بروكسل األخرية ،تسارعت
التصرحيات األوروبية والغربية لتدعو إىل «الوحدة»
إثر استهداف املدينة األوروبية الرمز« ،قلب أوروبا»
ّ
ومثل االعتداء اإلرهابي ،وفق
و»عاصمة احتادنا».
تصرحيات املسؤولني األوروبيني والغربيني،
«هجومًا على قيمنا وجمتمعاتنا املنفتحة» .لكن ميكن
إن الالفت يف خضم تلك التصرحيات كان
القول ّ
إعالن رئيس الوزراء الفرنسي ،مانويل فالس:
«حنن يف حرب».
فعليًا ،لقد كرر فالس ما سبق أن قاله عقب
اعتداءات باريس نهاية العام املاضي ،وما كان
قد أعلنه بدوره الرئيس الفرنسي ،فرنسوا هوالند،
يف كلمته أمام الربملان املنعقد مبجلسيه استثنائيًا
«إن فرنسا يف حرب» .ال ميكن
يف قصر فرسايّ :
توصيف حديث أكرب مسؤولني فرنسيني بأنه إعالن
للحرب بصورة رمسية ،بل هو يندرج يف إطار املوقف
السياسي .لكن يبقى السؤال :من هو العدو لتكون
احلرب ضده؟ هل مواجهة شبكات تعمل ملصلحة
تنظيم «داعش» تندرج يف سياق حرب؟
«أعتقد أن مصطلح حرب ليس مناسبًا .جيب أن
نواجه اعتداءات تصعب السيطرة عليها ،لكنها
ليست حربًا» ،يقول أستاذ العلوم السياسية يف
معهد باريس للعلوم السياسية ،غييوم دوفان،
أن «تكرار
يف حديث إىل «األخبار» .ويضيف ّ
مسؤولني سياسيني باستمرار أننا يف حالة حرب،
ينتج ،من وجهة نظري ،مناخًا تصعيديًا غري مناسب
حلل املشاكل ،بل على العكس فهو خيلق التوجس
والقلق لدى الناس ،وال تكون له يف نهاية املطاف،
كآثار جانبية ،إال تضخيم ردات الفعل املتشنجة...
ورمبا أيضًا (تلك) املعادية لألجانب ،وبالتالي
تضخيم األصوات االنتخابية املتطرفة لليمني أو
ملختلف التيارات الشعبوية».
وتتقاطع اإلعالنات السياسية هلوالند وفالس بشأن
«احلرب» ،مع آراء يتداوهلا مفكرون فرنسيون ،من
بينهم على سبيل املثال آالن فينكيلكروت ،الذي
وأن ألوروبا «أعداء»
أن «فرنسا تتفكك»،
ّ
يعترب ّ
يف الداخل ،يف إشارة إىل «اإلسالم الراديكالي».
ويسعى هذا املفكر السجالي إىل دحض «األوهام
اليت اعتقدنا بها» ،فيما يستعيد يف إحدى مقابالته
املفكر األملاني الكبري ،جوليان فروند ،ليقول:
«لسنا حنن من خيتار العدو ،بل هو من خيتارنا».
يف مقابل ذلك ،هناك رأي آخر ،يعبرّ عنه غييوم
دوفان خالل حديثه إىل «األخبار» ،ويقول إنه
«ال توجد حرب ضد أولئك الذين ميكن أن يكونوا
قد قاموا بتلك اهلجمات والذين ينتمون إىل هذه
اجملتمعات ،سواء الفرنسية أو البلجيكية» ،مشددًا
على أنه ال جيب الدخول يف مسار «تصعيد العنف
الذي من شأنه أن يؤدي إىل حرب أهلية ،إذ هذه
هي بالضبط اسرتاتيجية التوتر اليت تسعى إىل

إحداثها تلك التفجريات اإلرهابية».
رمبا من شأن التطورات املقبلة أن حتدد القدرة
أن األحاديث عن
على ضبط «مسار العنف» ،بيد ّ
«احلرب» الداخلية وعن «العدو الداخلي» قد حتيل
إىل الفرتة اليت سادت يف أوروبا ما بني احلربني
العامليتني ،وهي حقبة أطلق عليها مؤرخون تسمية
«احلرب األهلية يف أوروبا» .أبرز أولئك املؤرخني،
هما أرنست نولته ،وإينزو ترافريسو ،الذي ينقل
عن القامة الفكرية املتميزة خالل القرن العشرين،
إن هناك «شيئًا فظيعًا يف
كارل مشيت ،قوله ّ
احلرب األهلية( ...ألنها) حتدث ضمن وحدة
سياسية مشرتكة ،أي يف حيز واحد مع العدو،
وضمن النظام القانوني نفسه» ،وهو تعريف ملعنى
«العدو الداخلي».

أدوار يف «إنتاج العدو»

«العدو» هنا ليس إال «اإلسالم الراديكالي» الذي
انتشر ومنا يف أوروبا ،ال بل هو «السلفية» ،وفق
مانويل فالس ،الذي قال قبل أيام« :قمنا بغض
النظر ،يف كل مكان ويف فرنسا أيضًا ،عن انتشار
األفكار املتطرفة للسلفية» .يعرتف رئيس الوزراء
الفرنسي بهذا األمر ،يف وقت سبق فيه للعديد
من الباحثني األوروبيني أن طرحوا أسئلة جدية،
وخصوصًا حول بناء املساجد املمولة سعوديًا وخليجيًا
يف العواصم األوروبية ،وإرسال الدعاة إليها ،وهو
األمر الذي بدأ منذ سبعينيات القرن املاضي.
كذلك ،خيفي اللجوء إىل تصنيف «األعداء الداخليني»
إن باريس
يف اخلطاب السياسي ،حقيقة خارجية .إذ ّ
ضالعة يف عدد من التدخالت العسكرية اخلارجية،
تفسر ما يصفه أستاذ
وهناك عوامل موضوعية
ّ
العلوم االجتماعية الفرنسي ــ اإليراني ،فرهاد
خسروخافر ،يف مقالة نشرها قبل يومني ،بإظهار
«إرهابيني الرتدادات مناهضة لفرنسا ،هي على
ارتباط بأصوهلم» ،يف إشارة إىل «املستعمرات
أن
القدمية يف املغرب واجلزائر» ،فض ًال عن واقع ّ
بروكسل ،ذات الرمزية األوروبية الكبرية ،بدت يف
األيام املاضية ضحية السياسات اخلارجية لبعض
الدول األوروبية يف الشرق األوسط ،مبا يشمل
مشال أفريقيا ومنطقة الساحل.
ومما قد يزيد من حدة املناخات السائدة حاليًا،
أنها تتغذى بفعل التحديات اليت يواجهها االحتاد
األوروبي ،وخصوصًا تلك اليت فرضتها «أزمة
بأن
الالجئني» .ويبدي ،غييوم دوفان ،اعتقاده ّ
«مسألة اهلجرة هي حتد كبري لوحدة أوروبا ،أي
وحدة هذا البناء اإلقليمي الذي كان يرتكز منذ
البداية على جمموعة من القيم ...وهي تضع بالفعل
حتد خيترب
التضامن (األوروبي) حتت االختبار ،وهي ّ
أيضًا مستقبل التنمية االقتصادية ،وانفتاح االحتاد
األوروبي على العامل».
أحد الكتاب الصحافيني الفرنسيني ،قال قبل
يومني« :بالنسبة إىل الدميوقراطيات األوروبية،
أن األزمة
فإن أصعب ما ميكن التسليم به هو ّ
ّ
طويلة ،يف ظل ضغوط من طرفني :اإلرهابيني
واألحزاب االحتجاجية ...ليس أكيدًا أن تصمد
تعدل سياسات صناعة
مجيع الدميوقراطيات» .فهل ّ
«أعداء الداخل»؟

ثالثة أبعاد «تبدو حاسمة جداً»

يقول األستاذ احملاضر يف معهد العلوم السياسية
يف باريس ،غييوم دوفان ،إنه إزاء التحديات األمنية
الراهنة« ،فبالطبع ،جيب علينا أن ال نقف مكتويف
أن هناك ثالثة أبعاد «تبدو
األيدي» ،مشريًا إىل ّ
حامسة جدًا يف املأساة اليت نعيشها ،واالعتداءات
اليت نتعرض هلا».
(فإن
ويشرح دوفان أنه «على املستوى الوطين،
ّ
السؤال هو) كيف تنتج جمتمعاتنا أفرادًا من هذا
النوع؟ مبا أن الكثريين بلجيكيون وفرنسيون .ثانيًا،
كيف ميكن أننا ال نزال على املستوى األوروبي بصدد
البحث عن سبل أفضل لتنسيق أمننا وخمابراتنا؟»،
أن «التقدم مت ببطء شديد».
مؤكدًا ّ
يف جانب أخري ،يلفت إىل أنه «على املستوى
الدولي ،من الضروري جدًا أن تتضافر اجلهود
(خصوصًا) إلجياد أشكال لالنتقال والتسوية
السياسية يف سوريا ألن القصف العسكري ليس
ح ًال».

رغم هدوء قرى عكار على وقع اشتعال جبهة
عرسال البقاعية ،تتحدث مصادر أمنية غربية
عن نقل معركة اجلرود إىل احلدود الشمالية.
أن وجهة «داعش» ستكون
تعترب املصادر ّ
عكار ،مستعيدة سيناريو املنفذ البحري،
أن استعادة تدمر من «داعش»
لتخلص إىل ّ
خيرب هذا السيناريو ،لكنه ُيبقي احتمال
ّ
التفجريات املتنقلة قائمًا يف كل حلظة.
زار وفد أمين أمريكي منطقة الشمال أخريًا
أن دافع
مبواكبة من استخبارات اجليش .وعلم ّ
ختوف أمين من معركة مستقبلية
الزيارة وجود ّ
يف هذه املنطقة بالتحديد .ورغم اخلسائر
أن
املتالحقة اليت ُمين بها ،جُتمع املصادر على ّ
عني تنظيم «الدولة اإلسالمية» على لبنان.
التخوف وجود معطيات عن قرار لدى
ومرد
ّ
ّ
التنظيم باستعادة سيناريو حتريك خالياه يف
الشمال ،على خلفية مطامع لديه بالسيطرة
على قرى يف املنطقة للحصول على منفذ
ٌ
رغبة ال خيتلف اثنان بشأنها ،لكن
حبري.
هل ميلك التنظيم القدرة العسكرية لتنفيذها
أو حتى البدء فيها؟ وهل جيربه مسار ميدان
املعارك على إعادة حساباته؟ تساؤالت أجابت
عنها مصادر أمنية وديبلوماسية متابعة حلركة
التنظيمات األصولية على الساحة اللبنانية.
خسر تنظيم «الدولة اإلسالمية» مدينة تدمر،
متدد خالفته
فبدأ يتالشى شيئًا فشيئًا ُحُلم ّ
إىل شواطئ البحر األبيض املتوسط من خالل
األراضي اللبنانية.
ِّ
ّ
خط اإلمداد بني الرقة ،بوصفها
خمطط
«عاصمة دولة اخلالفة» ،والشمال اللبناني
باعتباره املنفذ البحري األوحد للتنظيم ُأفشل،
لكن ذلك لن ينسف مشروعه من جذوره يف
ّ
هذه املنطقة .ورغم اهلدوء السائد حاليًا
يف القرى الشمالية ،مقارنة جببهة عرسال
تتخوف أجهزة أمنية غربية ولبنانية
املفتوحة،
ّ
من معركة مرتقبة يف ّ
عكار.
تستدل هذه األجهزة مبعطيات باتت يف
مير يوم يف قرى الشمال
حوزتها ،إذ ال يكاد ّ
من دون أن تعتقل األجهزة األمنية أفرادًا
مرتبطني بتنظيم «الدولة» .وهؤالء األفراد
فإنهم حكمًا ّ
متى اجتمعواّ ،
يؤلفون خاليا نائمة
التحرك يف
قادرة على
ّ
أي حلظة.
وقد ُربطت استجوابات
مبعطيات
املوقوفني
متوافرة لدى أجهزة
ُ
وخلص
أمنية غربية،
أن قرار
املتابعون إىل ّ
إعادة إحياء املخطط
خُّ
اتذ.
املرسوم

رفض أبو مالك
الت ّلي عرض فتح
ممر آمن باتجاه
إدلب ،لكن
املصادر تكشف
أنّه سيـُرغم على
القبول

يعزز هذه املخاوف اإلصدار الرمسي األول
لـ»الدولة اإلسالمية» الذي محل عنوان« :يا
أن
أحفاد الصحابة يف لبنان» ،وال سيما ّ
املتحدثني اللذين خرجا مكشويف الوجه فيه،
ّ
هما لبنانيان من منطقة الشمال.
وهلذا األمر داللة خاصة لدى أكثر التنظيمات
تشددًا يف العامل .إذ حبسب املصادر األمنية
فإن
املتابعة مللفات السلفيني اجلهاديني،
ّ
قيادة التنظيم تريد إيصال رسالة إىل أبناء
هذه املناطق على وجه التحديد قبل غريهم.
وتكشف مصادر ديبلوماسية عن سيناريو
مرتقب خالل األسابيع املقبلة .وتتوقع احتدام
املعارك يف عرسال بني «جبهة النصرة»
و»الدولة» يف األيام املقبلة.
مساع بذهلا «وسطاء» مع النظام
وتتحدث عن
ٍ
ّ
حلثه على فتح ممر آمن ملقاتلي
السوري
«النصرة» حنو إدلب.
مقربة من أمري «النصرة» يف
لكن مصادر
ّ
ّ
ّ
التلي» تكشف أن اآلخر
القلمون «أبو مالك
رفض هذا الطرح الذي ُعِرض عليه .لكن
املصادر ترجح ّ
أنه سيقبل مرغمًا ألن عديد

تتحدث مصادر أمنية غربية عن نية«داعش» نقل
معركته من عرسال إىل الحدود الشمالية (أرشيف)
مسلحي «الدولة» أكثر من ضعفي عديد
فإن الكفة ترجح ملصلحة
مسلحيه ،وبالتالي،
ّ
جنود البغدادي.
فإن الغاية من ذلك إبعاد
املصادر،
وحبسب
ّ
خطر «النصرة» عن القرى اللبنانية املمتدة
على طول احلدود البقاعية اليت ينتشر فيها
ّ
أن عديدهم ال يتجاوز ٣٠٠
مسلحوها (علمًا ّ
ّ
مسلح يف أحسن األحوال ،حبسب التقديرات
األمنية) .اخلطر رغم حصره ،يبقى قائمًا متى
التحرك .ورغم عودة احلديث
قرر أمري «النصرة»
ّ
خالل األسابيع املاضية عن استعدادات لدى
حزب اهلل خلوض «معركة الربيع» إلنهاء وجود
ّ
مسلحي «النصرة» املتحصنني يف اجلرود،
أن احلزب َع َد َل عن
تكشف
املصادر
أن
ّ
إال ّ
قراره خوضها أو على األقل ارتأى تأجيلها،
ٌ
حتصيل
فلماذا يستنزف نفسه مبعركة نتائجها
حاصل ،ما دامت محأة املواجهة تشتد بني
العدوين اللدودين «الدولة» و»النصرة» يف
ّ
اجلرود.
وخري شاهد على ذلك ،اهلجمات املتكررة
ّ
ّ
مسلحو «الدولة» على مقاتلي
يشنها
اليت
«النصرة» يف اجلرود ،وآخرها معركة أمس
يف جرود عرسال ويف املنطقة احملاذية لقرى
رأس بعلبك ،فظهروا كمن ينتقم يف اجلرود
من هزمية تدمر .وقد حتدثت املعلومات عن
نية تنظيم «الدولة» اقتحام منطقة املالهي
والعجرم وخميمات النازحني يف جرود
عرسال ،املنطقة الفاصلة بني مواقع اجليش
اللبناني وحصن «النصرة» ،علمًا بأن املراقب
ملعركة اجلرود ،يلحظ يف اآلونة األخرية
تراجع االحتكاك بني اجليش اللبناني ومسلحي
«النصرة» آنيًا ،مقارنة بعمليات االستهداف
ّ
مسلحي «الدولة».
القائمة ضد
هكذا ختلو الساحة لتنظيم «الدولة» الذي
ّ
يتحضر لتنفيذ هجمات موازية على قرى
كان
سورية ُيسيطر عليها اجليش السوري ،بعد
انتهاء حربه ضد «النصرة» ،ويف الوقت
حرك خالياه يف لبنان.
نفسه ُ
سي ّ
لكن أمل تخُ ّرب هزمية «الدولة» يف تدمر
ترد املصادر ّ
بأنه يف
السيناريو املفرتض؟
ّ
سيشن،
السوري
اجليش
كلتا احلالتني ،كان
ّ
ّ
مسلحي
مبؤازرة من حزب اهلل ،هجومًا على
«الدولة» حلشرهم ودفعهم إىل االنكفاء
رويدًا رويدًاّ .
وأنه بعد هزمية تدمر ،أصبحت
املهمة أكثر سهولة .ورغم أن استعادة تدمر
فإن
أفشلت مشروع ربط الرقة بلبنان،
ّ
املصادر نفسها «ال تستبعد التفجريات األمنية
املتنقلة لتحقيق انتصارات ،ولو إعالمية ،إذ
يكفي تنظيم الدولة أن يقول :ما زلنا هنا
ونستطيع».
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مقاالت وتحقيقات

حرب «سايرب» إسرائيلية على انتفاضة األقصى إعالن روسيا االنسحاب من سورية  ...نصر يعادل اهلزمية
صالح زيتون

من املواجهات مع قوات االحتالل امام املسجد االقصى (أ ف ب)
هبت يف مطلع
أضحت انتفاضة األقصى اليت ّ
تشرين األول (أكتوبر) املاضي منطًا ثابتًا يف
يوميات املواطن الفلسطيين على ارضه بفضل ما
اجرتحه اجليل اجلديد من وسائل نضالية سخرت
تقنيات اإلعالم اجلديد ،خصوصًا وسائط التواصل
االجتماعي خلدمة االنتفاضة والتعبئة الوطنية
ونشر احلقائق اليت يشوهها إعالم االحتالل.
وتنبهت االستخبارات اإلسرائيلية اىل أهمية
وسائل التواصل االجتماعي يف األوساط
الفلسطينية ،فدأبت على رصدها جيدًا ،لكونها
ٍ
خمدمات ضخمة جدًا مجع
معلومات .وتتوىل
كنز
ٌ
البيانات وحتليل املعطيات ،وحتصر املواد اليت
ترى أنها غنية باملعلومات املفيدة ،وذلك من خالل
ٍ
أدوات مفتاحية دقيقة .واملعلومات اليت حيصلون
ٍ
عمليات خيطط هلا،
عليها قد تفيدهم يف إحباط
أو إلقاء القبض على مطلوبني ومطاردين ،من
خالل التعرف إىل نشاطهم ،واألماكن اليت ميكن
أن يذهبوا إليها ،حيث ينصبون هلم كمائن أو
حواجز خاصة ،أو ينتظرونهم على احلواجز العامة،
اليت يزودونها بأمسائهم وصورهم ،ويعطونها
األوامر باعتقاهلم.
كما جندت االستخبارات اإلسرائيلية أعدادًا ضخمة
من املتطوعني للعمل يف جمال «السايرب» ،ممن
لديهم القدرة على اخرتاق شبكات التواصل
االجتماعي ،أو بناء ونسج عالقات صداقة عرب هذه
الشبكات .ويعمل يف هذا اجملال الطوعي طالب
وطالبات من اجلامعات اإلسرائيلية ،ومتطوعون
من خارج فلسطني احملتلة ،ممن حيرصون على
خدمة اسرائيل ،وأغلبهم يتقن اللغة اإلنكليزية،
وبعضهم يتحدث العربية وينشر شباكه وينسج بها
عالقاته مع نشطاء «فيسبوكيني» فلسطينيني.
هذه الوسيلة شائعة وكثرية االستخدام ،وتعود
بالنفع على اإلسرائيليني ،هلذا أصبحت هلا أقسام
مستقلة ومسؤولون مباشرون يف االستخبارات
اإلسرائيلية ،تتابع مقاهي اإلنرتنت ،وتركز على
روادها ،وتتعرف إليهم من خالل عناوين املقاهي
اليت ترصدها خمدمات الشركات.
وشكــلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما ُيسمى
بـ «وحدة سايبـــر» ،ملالحقــــة شبكات التواصل
االجتماعي وتعقب النشطاء الفلسطينيني .وأوعز
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامنب نتنياهو
بتخصيص موازنة خاصة لتطبيق خطة مخاسية
ستضع إسرائيل يف مقدم جمال «السايرب».
وتشمل اخلطة على استثمارات يف البحث والتطوير
العلمي وإقامة مركز للكومبيوترات العمالقة
يف إحدى اجلامعات اإلسرائيلية ،ومراكز تفوق
أكادميي ونشاط مكثف إلعادة العلماء والباحثني
واألكادمييني اخلرباء يف هذا اجملال إىل البالد.
واعترب رئيس معهد دراسات األمن القومي اجلنرال
أن أخطر دولة يف الشرق
احتياط عاموس يدلني ّ
األوسط هي دولة «الفايسبوك» الفلسطينية.
وكشفت صحيفة «معاريف» عن بعد آخر من
حرب «السايرب» باإلشارة اىل أن هدف القسم هو
معرفة نيات الشباب الفلسطينيني قبل تنفيذهم
العمليات الفدائية ،وأوضحت أن القرار جاء يف
أعقاب مالحظة نشر بعض منفذي العمليات على

حساباتهم الشخصية نيتهم تنفيذ عمليات ضد
أهداف صهيونية.
وتسعى احلكومة اإلسرائيلية اىل مبادرة تشريعية
حيمل شبكة التواصل االجتماعية
لوضع قانون
ّ
«فايسبوك» ،وشبكات أخرى ،املسؤولية عما
تسميه حكومة االحتالل «التحريض على اإلرهاب»،
كما تسعى اىل اجناز تشريع دولي ،حيمل شبكة
«فايسبوك» املسؤولية عن نشر أشرطة فيديو
حول كيفية تنفيذ العمليات ،وأخرى متجد منفذي
العمليات.
وقالت اهليئة احلقوقية الفلسطينية إن املساهمة
التعبريية عرب «الفايسبوك» ،أصبحت مقلقة
ومرهقة لالحتالل ،وتشكل ضغطًا كبريًا عليه،
الفتة النظر إىل أن االحتالل يسعى اىل «جلم
وزج النشطاء يف
األفواه ،ومصادرة اآلراء،
ّ
السجن وإصدار أحكام حبقهم» .وكشف رئيس
جلنة أهالي األسرى واملعتقلني املقدسيني ،أجمد
أبو عصب ،اعتقال أربعني مقدسيًا ،دين بعضهم
لفرتات متفاوتة ،وفرض على آخرين احلبس
املنزلي ،واملنع من استخدام األجهزة الذكية ،أو
دخول شرطة االحتالل إىل حساباتهم عرب مواقع
التواصل االجتماعي.
وقد جنحت إسرائيل يف شكل جزئي يف سياسة
تكميم األفواه من خالل ختويف الناس ،ووصلت
سياسة الردع إىل اعتقال فتيات من القدس
والداخل بسبب منشوراتهن ،كما اعتقلت منذ
اندالع أحداث االنتفاضة عشرات الشبان بتهم
التحريض ودعم اإلرهاب ،من خالل النشر على
موقع التواصل االجتماعي «الفايسبوك».
اجلدير بالذكر أن هذه االعتقاالت أجريت مبوافقة
املستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلي ،وبناء
على متابعة وحدة «احلرب اإللكرتونية» يف
الشرطة وبالتعاون مع جهاز االستخبارات الداخلية
(الشاباك).
وعمد أفيخاي أدرعي ،مسؤول القسم العربي يف
ديوان الناطق بلسان اجليش ،اىل عرض منشور
لرتغيب الشباب الفلسطيين بعدم االلتحاق بركب
املقاومة ،حمذرًا من تبعات املقاومة «السلبية»
على الشعب الفلسطيين ،حيث قال« :االعتداءات
اإلرهابية اليت يرتكبها خمربون فلسطينيون تضر
قبل كل شيء باجملتمع الفلسطيين».
لكن إبداعات درعي هذه مل ختدع الشباب
الفلسطيين ومل تقنع املستوطنني جبدواها وقد
أشار عاموس هارئيل ،معلق الشؤون العسكرية
يف صحيفة «هآرتس» أنه خبالف الرهانات
السابقة ،فإن اجلهود واملوارد الكبرية اليت
خصصتها إسرائيل ملواجهة موجة العمليات
الفلسطينية عرب مواقع التواصل االجتماعي مل
حتقق نتائج تذكر.
وانتفاضة األقصى ،بقدر ما أبرزت عنفوان
الشعب الفلسطيين وقدرته االبداعية على اجرتاح
طرق ووسائل للمقاومة ،كشفت باملقابل مدى
العجز والتواطؤ اللذين وصما اإلعالم الغربي
املعروف تلقائيًا باحنيازه للرواية اإلسرائيلية بل
فضح تقصري معظم اإلعالم العربي الذي مل من
تبين الرواية الفلسطينية.

أعلنت روسيا منذ البداية أن تدخلها العسكري
يف سورية سيكون حمدودًا ،وملدة ترتاوح بني
شهرين وثالثة .وبعد مضي أكثر من مخسة
أشهر على هذا التدخل ،أي ضعف املدة اليت
حددتها لتدخلها العسكري ،ظهر الرئيس
الروسي فالدميري بوتني ،معلنًا بدء االنسحاب،
وأن تدخلها العسكري قد حقق معظم أهدافه.
ال بد من التساؤل ،عن جدوى احلملة العسكرية
اليت قامت بها روسيا على مدار ستة أشهر؟
وعما يريد بوتني؟ وهل حقق ما يصبو إليه؟
كان اهلدف الرئيس من التدخل العسكري
الروسي إنقاذ نظام األسد من السقوط ،وإضعاف
أعدائه ،حيث متكنت روسيا من إضعاف فصائل
اجليش احلر يف مناطق مشال سورية ،وإىل حد
كبري عزلت تركيا عن معظم الشمال السوري،
ومكنت ميليشيات كردية انفصالية ،من بسط
سيطرتها ،ونفوذها على مناطق شاسعة مل تكن
حتلم بها ،متتد من شرق سورية إىل غربها.
إضافة إىل إنقاذها األسد ،أرادت روسيا ضمان
مصاحلها ،وعرض قواتها العسكرية ،واختبارها،
إضافة إىل استهداف التنظيمات املتطرفة،
بسبب مشاركة املواطنني الروس يف نشاطها،
كما حاول بوتني ربط حتركاته يف سورية مبلفات
أخرى ،مثل ،نزاع أوكرانيا ،واخلالفات مع االحتاد
األوروبي ،والعقوبات الغربية على روسيا.
وينظر البعض على أن التدخل الروسي ساهم
نوعًا ما ،يف حتجيم الدور اإليراني الذي استفرد
بالقرار السوري منذ نهايات عام ،2012
حيث انعكس االنزعاج اإليراني من التهميش
الروسي ،بتقارب إيراني مع تركيا ،إضافة إىل
تصرحيات للرئيس اإليراني روحاني تشري إىل
عدم رضا إيران عن مجيع القرارات اليت تتخذها
روسيا يف سورية ،إال أن كل ذلك ال يرتقي إىل
مستوى خالف روسي  -إيراني على أهدافهما
يف سورية.
وال ميكن جتاهل حقيقة أن الغارات الروسية
يف مشال سورية ومشال شرقها ،مل توفر
أحدًا ،وقصفت كل ما ميكن قصفه ،فالتدخل
الروسي ،أوجد نوعًا من التوازن العسكري يف
ميزان القوى بني مجيع األطراف حبيث ال يسمح
ألي منها بتحقيق أي انتصار ميكن أن يقلب
املعادلة على األرض السورية.
عملت روسيا بتدخلها العسكري يف سورية على
حتقيق أهداف جيو  -اسرتاتيجية ،وجنحت إىل حد
كبري فيها ،على رغم فشلها يف حتقيق بعض
تلك األهداف ،وجاء قرار إعالن االنسحاب يف
ظل اخنفاض أسعار النفط الذي أحلق ضررًا كبريًا
باالقتصاد الروسي .وتدرك موسكو أنها تغوص
يومًا بعد يوم أكثر فأكثر يف التفاصيل السورية
اليت تتحول إىل مستنقع.
وقلق بوتني من أن أكثر من طرف إقليمي
ودولي ،يرغب يف جعل التدخل الروسي يف
سورية يتحول مع مرور الوقت إىل استنزاف،
إضافة إىل فشله يف إخافة الرياض وأنقرة،
من مغبة أي تدخل عسكري بري ،فروسيا تعلم
أن التحالف اإلسالمي  -العربي العسكري الذي
تقوده السعودية يف وارد التحضري لشيء
ما ،وقد يكون أحدها الرد على متكني روسيا
ميليشيات انفصالية كردية من التمدد يف
مناطق عربية يف مشال حلب.
صحيح أن التحركات األخرية بني تركيا وإيران
مل تتضح معاملها بعد ،إال أن الشيء األكيد هو
أن أنقرة وطهران تضررتا من التدخل الروسي
بطريقة أو بأخرى وبات من مصلحتهما التنسيق
حول سورية يف ما بينهما أكثر.
كما مت دفن اسرتاتيجية بوتني ألنابيب الغاز
حول سورية ،قبل إعالن االنسحاب الروسي
بأسبوع ،بعد املوافقة على خط غاز تاناب ،والذي
ستنضم إليه (آذربيجان ،تركمانستان وإيران)
لنقل الغاز إىل اوروبا عرب تركيا ،وجتاهل املرور
عرب األراضي السورية.
كل ما سبق ،رمبا دفع بوتني إىل إعالن بدء
االنسحاب بعد قرابة ستة أشهر من اطالق
العملية العسكرية الروسية ،ليرتك الباب
مفتوحًا على التكهنات ،فيما إذا كان اإلعالن
الروسي باالنسحاب ،مقابل عدم التدخل الربي
من أطراف أخرى ،أو إلتاحة اجملال لتدخل بري

متوقع ،وإفساح اجملال أمام حرب برية ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية ،والشيء املؤكد أن
أحد أسباب االنسحاب الروسي ،تفاديًا ملواجهة
إقليمية كربى قد حتدث داخل سورية.
صحيح أن روسيا جاءت إىل سورية بقواتها،
لتعزيز سلطة األسد ،إال أن األشهر الستة
املاضية عكست شيئًا أخر أيضًا ،وكان أخطر
إجنازاتها إضعاف اجليش احلر ،وزرع بذرة مشروع
متزيق سورية يف خريطة قصفها اجلوي املكثف،
حيث رمست حدودًا جديدة داخل سورية ،من
خالل دعمها مليليشيات كردية ،وجعلتها أمرًا
واقعًا من خالل سيطرتها على مناطق تقطنها
غالبية عربية مطلقة ،لتحقيق التواصل اجلغرايف
الذي تفتقده املناطق اليت سبق وكانت حتت
سيطرتها ،فهي مل تكن متتلك أي مقومات
جغرافية أو دميوغرافية إلقامة أي كيان فيديرالي
أو انفصالي ،إال أن ذلك تغري جزئيًا بعد التدخل
الروسي ،وموسكو بذلك ليس فقط تضع حدود
متزيق سورية ،وإمنا تقوض سلطة األسد على
كامل سورية ،واليت جاءت لتعزيزها ،إضافة إىل
أن قواعدها يف الالذقية وطرطوس استطاعت
تأمني وجود مشروع مستقبلي لدويلة علوية أو
ما بات يطلق عليه سورية املفيدة.
ويرى مراقبون أن إعالن روسيا االنسحاب،
بالتزامن مع بدء مفاوضات جنيف ،رسالة إىل
األطراف اإلقليمية بالدرجة األوىل اليت اعتربت
أن روسيا بتدخلها العسكري ،أبعدت احلل
السياسي ،وعقدت الوضع السوري املعقد
أص ًال.
كما أن إعالن االنسحاب جاء بعد جمموعة من
االتهامات لروسيا من منظمات دولية ،بارتكاب
جرائم ترتقي إىل جرائم حرب ،فهي بإعالنها
االنسحاب ،ترفع يدها ولو «إعالميًا» عما ستقوم
به الحقًا ،وهي بكل تأكيد لن تتوقف عن شن
الغارات اجلوية ،بل ستشارك بفاعلية يف
أي معارك مقبلة خاصة ضد «تنظيم الدولة»
ورافضي التفاوض مع األسد.
األكيد أن ال أحد على وجه الدقة ،يعلم حجم
القوات اليت أدخلتها روسيا إىل سورية ،وبالتالي
من الصعب معرفة ماذا ستسحب ،أو عن أي
انسحاب تتكلم روسيا ،وملعرفة حقيقة إعالنها
االنسحاب ،ال بد من مراقبة سلوكها يف الفرتة
القريبة املقبلة ،حيث سبق أن ظلت روسيا تنفي
أي تدخل عسكري هلا يف شرق أوكرانيا ،إال أنه
توضح الحقًا عن تدخل عسكري روسي كبري،
وباعرتاف الروس أنفسهم ،ويف الوقت الذي
كانت الطائرات الروسية تقصف وبكثافة مواقع
املعارضة السورية املعتدلة ،كانت روسيا تتحدث
عن قصف مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية ،لذلك
اإلعالن الروسي االنسحاب من سورية ،يبقى
موضع شكوك ،إىل حني معرفة سلوكها الحقًا،
ال سيما إعالن بوتني بقاء قوة حلماية قاعدتيه
العسكريتني ،من دون حتديد حجم هذه القوة،
ما يعين أنه انسحب إعالميًا ،ليبقى فعليًا.
كما أن روسيا فشلت يف خلق أزمة الجئني
لبعض الدول األوروبية ،واليت تتصدر فرض
العقوبات على موسكو ملوقفها يف أوكرانيا،
بسبب االتفاق الرتكي  -األملاني حول الالجئني
السوريني ،إضافة إىل فشلها يف جعل قوات
األسد تبسط سيطرتها الكاملة على مدينة حلب،
والنجاح الكبري الذي حققته بريًا ،كان يف ريف
الالذقية ،أما يف القلمون ودير الزور وريف
حلب بقيت اخلريطة العسكرية متشابكة.
إعالن روسيا االنسحاب مع اإلعالن عن حتقيق
أهدافها جاء مبثابة إعالن نصر باهت ،حيث مل
يكن هناك نصر عسكري حاسم ،واالنسحاب هو
إعالن للهزمية ،مبقدار ما هو إعالن للنصر ،فما
حققه بوتني يف سورية ال يرتقي إىل االنتصار
الذي كان يصبو إليه ،مع أنه أعاد روسيا كالعب
بعد عزلتها بسبب أزمة أوكرانيا.
مل يكن يف إمكان روسيا أن حتقق أكثر مما
حققته يف سورية ،على اعتبار ذلك يتطلب
تدخ ًال بريًا ،مل يوضع باحلسبان ،وقرار االنسحاب
يعكس عمق خماوف بوتني من التورط أكثر،
وفشل كامل حلملته العسكرية ،وخشية حتول
سورية إىل افغانستان ثانية.
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مقاالت ونحقيقات

عام على التغريبة اإلدلبية :ذاكرة املوت
سائر اسليم

يف أحد مراكز اإليواء تـُصادف أمـّاً فقدت أبناءها األربعة

عام مضى؛ يستذكر فيه أهالي إدلب «اليوم األسود» يف حياتهم،
ٌ
ّ
واحتلت
الذي ساروا فيه على درب نزوح خطف أرواح املئات منهم،
عبدت دربهم حنو اخلالص ،بعد
ذاكرة الناجني مشاهد اجلثث اليت ّ
سقوط مدينتهم حتت سيطرة مسلحي «جيش الفتح».
املهجرة من منازهلا .مل يغب عن
ال ميكن اختصار آالم آالف العائالت
ّ
أي تفصيل من رحلة نزوحهم عرب األراضي الزراعية
ذهن األدالبة ّ
والطرق اخلطرة املليئة بأجساد الشهداء أثناء حماولتهم النجاة.
ّ
مسلحو «جيش الفتح»
مل يكن أحد من أبناء إدلب يتوقع أن يتمكن
من اقتحام مدينتهم .عشرات احملاوالت باءت بالفشل قبل أن
يدخلها الشيشاني والسعودي والرتكستاني «فاحتًا» ،مطاردًا
اآلالف من أبنائها يف نزوحهم.
«اجلميع يعلم كيف سقطت املدينة» يقول احلاج يوسف (اسم
مستعار) ،مستدركًا «لن أنسى قبل خروجي من املدينة كيف قام
ّ
املسلحون بركل رؤوس الشهداء يف ساحة الساعة ،أمام أعني
قدموا
األطفال .اجليش وكل اجلهات املقاتلة للدفاع عن املدينة
ّ
شهداء حلمايتها ،وكان إىل جانبهم املئات من أبنائها .العشرات
دفعوا مثن خيانة ضعاف النفوس ،فمنهم من استشهد ومنهم من
مت أسره».

طريق املوت

يف آذار املاضي ،كانت الطريق بني إدلب وبلدتي املسطومة وأرحيا
تعج بآالف املدنيني الذين رافقوا قوات اجليش املنسحبة ،بعد
ّ
ّ
مسلحي «جيش الفتح».
سقوط املربع األمين للمدينة يف أيدي
«كل ما ميكن قوله عن ذلك اليوم أنه مبثابة يوم القيامة؛ املوت
كان كثريًا وقريبًا من اجلميع ،والدماء تغطي الطريق .اجلثث املنثورة
خلف السواتر الرتابية ال ميكن إحصاء عددها»؛ هكذا وصفت زوجة
املهندس رأفت قادري رحلة نزوحهم من إدلب .يشرح األخري
احلكاية« :عندما شعرنا أن الوضع أصبح خطرًا ،خرجنا بسيارتنا مع
أوالدنا الثالثة حنو املربع األمين ،ومنه توجهنا إىل دوار املطلق
املؤدي إىل طريق أرحيا .املشهد كان قاسيًا ال ميكن لذاكرة أن
تتحمله» .يتابع واصفًا رحلة املوت اليت شهدها« :الناس كانت
يفرق بني مدني وعسكري
تتساقط أمامنا برصاص القنص الذي ال ّ
وطفل .عشرات السيارات على جانيب الطريق ،بعض ركابها
استشهدوا داخلها وآخرون دهستهم السيارات اهلاربة ...كل من
مر على هذا الطريق ال ميكن أن ينسى املشهد الدموي الذي خلفه
ّ
دمروا حياتنا ومستقبل أطفالنا».
الوحوش الذين ّ
خيتم األب حديثه «األمل كبري والتاريخ لن ينسى من فعل بنا هذا.
لدينا أمل كبري بالعودة إىل مدينتنا».
املهجرون من أبناء إدلب معاناة قاسية يف تغريبتهم .الغالبية
يواجه
ّ
أمًا
نزحت صوب محاة القريبة .يف أحد مراكز اإليواء هناكُ ،تصادف ّ
فقدت أبناءها األربعة .يقول أحد القاطنني يف املركز إنها قليلة
الكالم ،وإن ّ
تكلمت تبكي .يف الداخل جتلس فادية ،اليت ما زالت
تسكنها تفاصيل اليوم األسود؛ «كنت أقطن يف شارع الثالثني.
اختبأنا مع عوائل أخرى خوفًا من القذائف والرصاص ...أصبحنا
نسمع أصوات التكبري ،وتبينّ الحقًا أنها خاليا نائمة من سكان احلي،
هي من خرجت وقامت بالتكبري» .وتصف حلظة اقتحام املسلحني
ملنزهلم «كان برفقتهم نساء وقوائم بأمساء مطلوبات ،حيث قمن
باعتقال إحدى النساء من جرياننا ،ومل نعلم عنها شيئًا».
مهجر من أريافها ومن
كانت املدينة حتتضن قرابة نصف مليون
ّ
احملافظات األخرى .توضح مصادر أهلية أن حواىل مئة ألف منهم
حتمل أعباء النزوح وخماطر الطرق.
اختاروا البقاء لعدم قدرتهم على ّ
وتشري املصادر إىل أن النسبة األكرب من أهل املدينة توزعوا بني
املدن والقرى الواقعة حتت سيطرة الدولة ،بينما اختارت عشرات
العائالت اهلجرة إىل أوروبا عرب البحر.
يقول أحد النازحني هناك ،وهو موظف سابق يف مديرية مياه إدلب
ّ
(فضل عدم ذكر امسه)« ،هربنا من املوت إىل الذل .املعارضون
هنا يقولون ّ
عنا شبيحة ،واآلخرون يرون أننا بعنا مدينتنا وساعدنا
أن «عددًا كبريًا من أهالي
املسلحني على احتالهلا» .ويضيف ّ
املدينة حاولوا ما بوسعهم لتقديم املساعدة لنا .وكل ما نريده
هو أن نعود إىل مدينتنا ويندحر املسلحون الذين احتلوا منازلنا
وأرزاقنا وقتلوا أهلنا وشردونا».

الريّسة لـ«األخبار» :انسوا السيد (و .غ).
كال ،ال حيق للقضاء أن حيكم على النوايا!
ّ
موظف
هذا ال حيدث إال يف لبنان ،بلد اللنب والبخور .أن ينتزع
حتسبًا ألي إساءة
عام من احملكمة قرارًا مبنع االعالم من تناوله،
ّ
الشفافية واحملاسبة
مفرتضة إىل شخصه الكريم .أه ًال بكم يف بلد
ّ
واملساءلة!
أيها األمحق» .من حق املواطن الفرنسي ،ايرفيه ايون ،أن
«انصرف ّ
مجهوريته .هذا ما أعلنته «احملكمة األوروبية حلقوق
يقوهلا لرئيس
ّ
الفرنسية،
اإلنسان» قبل حنو  3سنوات ،يف حكم ضد الدولة
ّ
بعدما حاول نيكوال ساركوزي ،يف أيام رئاسته ،أن ينتقم من ذلك
املواطن الذي وقف يف وجهه رافعًا الفتة بـ «أيها األمحق» .مل يكن
عدل قانونه اجلزائي ،ملغيًا
أمام
املشرع الفرنسي ،بعدها ،إال أن ُي ّ
ّ
جنحة «إهانة رئيس الدولة».
هذا يف فرنسا .أما لبنان ،حيث القضاء املفتون بروح الشرائع
ّ
التنعم برغد
شتى ،من
الفرنسية ،فمعروف بريادته يف جماالت
ّ
ّ
العيش وسط جبال الزبالة ،والقمح املسرطن ،واالنرتنت املؤسرل…
وصو ً
دستورية!
ال إىل صمود الدولة سنوات من دون مؤسسات
ّ
املرة ،جاء دور هذا القضاء ليدهش العامل ،ويتجاوز يف
وهذه
ّ
ثبتت بريوت،
ابتكاراته الرائدة كل االجنازات يف وطن األرز :لقد ّ
سيهز
األيام القليلة املاضية ،اجتهادًا قانونيًا،
أم الشرائع ،يف
ّ
ّ
ربة العدالة ،وجيعلها تنتفض يف قربها اإلغريقي
عرش ثيميس ّ
القديم…
ّ
نع يف لبنان» ،ال يعرف املرء إذا كان ينبغي
إنها سابقة
«ص َ
قانونية ُ
ّ
عبقرية خمرتعها ،أو يكتفي بالسجود لـ»روح
له أن ينحين أمام
ّ
ابتداء من اليوم،
مجهورية املوز .يف لبنان سنحاكم
القانون» يف
ً
ّ
«الريس» إىل
النيات .من اآلن فصاعدًا ،سيدخل
على أساس
ّ
ّ
دماغنا ،ليستشرف كالعراف اإلغريقي تريزياس ،ما الذي ميكن أن
واحرتازيًا من أن ّ
نفكر ونكتب.
استباقيًا
نكتب عنه… ومن َث ّم مينعنا
ّ
ّ
الدميقراطية يف
أليست هذه هي العدالة بعينها؟ أليست هذه هي
ّ
حرية التعبري
أبهى جتلياتها؟ هل هناك مثال أكثر بالغة على تقديس ّ
متجسدة؟
اللبنانية
العبقرية
يف بلد األرز؟ أليست هذه هي
ّ
ّ
ّ
منذ اآلن ،قبل أن نكتب ،هناك من يعرف أننا سنكتب! حتى الكاتب
خميلته عن هذا االخرتاعّ .
ّ
إنه «األخ األكرب»
جورج أورويل لن
تتفتق ّ
اللبنانية .قبل أن نكتب سيدخل القاضي إىل رأسنا
على الطريقة
ّ
ّ
نية الكتابة… باسم القانون طبعًا! كال ليس هناك من
ويعطل ّ
مبالغة يف ما سبق .لقد استجاب «قضاء العجلة» ،بكل طيبة خاطر،
لطلب عبثي ،وهو أن مُتنع جريدة «األخبار» من تناول اسم شخص
غياض،
مستقب ًال! قال قضاء لصاحب الطلب« :لك ذلك!» .وليد ّ
مسؤول اإلعالم والربوتوكول يف الصرح البطريركي يف بكركي،
صنه» من التناول
استطاع احلصول على قرار من القضاء اللبناني «يحُ ّ
اإلعالمي ،إىل األبد ،وذلك حتت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 50
مليون لرية لبنانية عن كل خمالفة! أيها السادة األفاضل من أهل
السياسة واملال واألعمال يف وطن العسل والبخور ،أحبابنا زعماء
ّ
والدجالني الذين يصنعون
األفاقني
املافيات وأعوانهم ،وسائر
ّ
فتؤمنون على
السيد (و .غ).
اجلمهورية :ملاذا ال حتذون حذو
جمد
ّ
ّ
ّ
شر الصحافة
مستقبلكم ،براحة بال ،بال حسيب وال رقيب ،وتأمنون ّ
ّ
ّ
واملتجنية على مسعاتكم الناصعة؟
خصوصياتكم
املتطفلة على
ّ
القرار الصادر عن القاضية زلفى احلسن ،ضد الزميل غسان
سعود وشركة «أخبار بريوت» ،يقضي بـ»املنع من نشر أي خرب
أو مقال ،سواء يف جريدة «األخبار» أو على موقعها اإللكرتوني،
أي وسيلة أخرى من وسائل اإلعالم وعلى مواقع التواصل
أو ّ
(غياض) والتشهري
االجتماعي كافة ،يتضمن اإلساءة للمستدعي
ّ
أي أساس
به وبسمعته» .مجيل ّ
ريسة؟ وإىل ّ
جدًا! كيف ذلك يا ّ
أي منطق؟ من اآلن فصاعدًا ،بات مواطن لبناني
تستندين؟ وباسم ّ
ميلك حصانة مطلقة! صار بوسع املستدعي السعيد احلظ أن يفعل
تسول له نفسه أن
ثم الويل للصحايف الذي
ّ
ما يشاء ،والويل ّ
حيشر أنفه يف شؤونه ،أو ّ
حتى يرمقه بنظرة ولو رقيقة! هذا ما
اآلن! ثم ما هي اإلساءة؟ وما
ينبغي على الصحافيني أن يفهموه
َ
حتدث املستدعي عن
هو التشهري به وبسمعته؟ يف نص شكواهّ ،
حتقيق نشرته «األخبار» ،يتضمن معلومات عن منزل يبنيه قرب
الصرح البطريركي .مل ينف صحة ما ُن ِشر ،بل ّ
أكده .ومل يلجأ إىل
يتضمن خربًا كاذبًا أو قدحًا
ليثبت أن ما ُن ِشر حبقه
ّ
حمكمة املطبوعات ُ
وذمًا .جلأ إىل القضاء املستعجل .ودليله؟ كالم منقول عن شخص
قال له إنه مسع الزميل غسان سعود يقول إنه «يريد أن «يتسلى»
بك» .هل حيتمل هذا «الدليل القاطع» شيئًا آخر غري إصدار حكم
النيات؟ منذ متى يقف القضاء على خاطر مواطن يعمل يف
على
ّ
موقع عام ،ويأخذ بتأويله الزاعم أن جمرد نشر خرب عنه ،دليل على
مستقبلية يف االساءة إليه؟
نية
ّ
ّ
ّ
يتبنى قول املستدعي ،بأن ما
ما يزيد القرار القضائي غرابة أنه
ُنشر عنه «يتناول أيضًا يف اإلساءة الصرح البطريركي نفسه».
الصرح البطريركي نفسه؟ كيف ميكن اإلساءة إىل صرح؟ إذا ُنشر
ادعائه
حتقيق عن موظف يف هذا الصرح ،وهو يعرتف يف منت ّ
بصحة ما ُنشر ،فكيف يكون ما ُنشر إساءة إىل الصرح؟ هناك
قضاة يف لبنان ،يبدو ّ
أنهم مل يقرأوا املادة السابعة من الدستور:
«كل اللبنانيني سواء لدى القانون ،وهم يتمتعون بالسواء باحلقوق

منح القضاء شخصية عامة حصانة تحول دون انتقادها يف اإلعالم (هيثم
املوسوي)

املدنية والسياسية».
فقرة «عجيبة» أخرى وردت يف القرار القضائي ،تقول« :وتبعًا
حرية وحرمة األشخاص
حرية اإلعالم ،إمنا مع مراعاة ّ
لكون املبدأ هو ّ
احلرية وعدم خروجها عن الغاية
ومسعتهم ،وبالتالي حدود هذه
ّ
وتوسلها لإلضرار باألشخاص» .رمبا يريد ّ
منا القضاء يف
املرجوة
ّ
املتورط ،أو اجملرم عمومًا ،ببائع الورد
قراره أن نصف الفاسد ،أو
ّ
واحلمل الوديع ،حفاظًا على أحاسيسه املرهفة؟ السؤال البديهي
املطروح على القاضية زلفى احلسن :ما نفع الصحافة بعد اآلن؟
تروج
ملاذا ال نقفل كل الوسائل
االعالمية يف لبنان ،إال تلك اليت ّ
ّ
الشخصيات العامة؟
ألخبار
ّ
قد تكون الفقرة األغرب يف القرار هي اآلتية« :وألن اإلساءة
هلذه الناحية قد تكون غري قابلة للتعويض عنها ،يف حال تبينّ يف
صحة املعطيات اليت يوصلها اإلعالم إىل اجلمهور».
ما بعد عدم
ّ
علنية؟ أمن الطبيعي أن يقرر
«مكارثية» لبنانية
هل حنن أمام
ّ
ّ
النيات؟ أليست هذه من اختصاصات اآلهلة،
القضاء أحكامه على
ّ
مث ًال؟ املستدعي كان قد طلب غرامة  300مليون لرية عن كل مرة
أي إثبات على احتمال وقوع
ُتنشر فيها معلومات عنه! مل
ّ
يقدم ّ
برمتها تكشف عن
تعرض غري مشروع ضده مستقب ًال .لكن القضية ّ
ّ
أي نقد لشخصية عامة مبثابة
نزعة
قمعية ،توتاليتارية ،ترى يف ّ
ّ
كارثة وطنية ...والواقع أن الكارثة احلقيقية هي منع الصحافة
من ممارسة واجباتها وحقوقها األكثر بداهة ،علمًا بأن القرار صدر
«القيمة» ،من أي نقد ،مساويًا بني حق االنتقاد
حبماية الشخصية
ّ
واإلساءة غري املشروعة.
كرس هذا االعتداء السافر على الصحافة،
نرفع الصوت اآلن لكي ال ُي ّ
«عادية» .فخطورة القرار تكمن
«عرفًا» أو مسألة
ولكي ال ُيصبح ُ
ّ
لينضم إىل االستدعاءات الرامية إىل تكميم
يف فرض رقابة مسبقة،
ّ
األفواه واالمتناع عن تبيان االنتهاكات واملخالفات ،خصوصًا إذا
موجهة إىل شخصية عامة .فليقتصر النقد بعد
كانت االنتقادات
ّ
اآلن على ابن اجلريان.
بالتأكيد ليس القضاء يف لبنان كتلة واحدة .وقد يكون من الواجب
هنا ،أكثر من أي زمن مضى ،التذكري مبحطات قضائية مشرفة،
يف أحكام وقرارات سابقة ،صدرت ُ
لتنصف حرية اإلعالم ،ولتعلي
من شأن هذه «القيمة» األصيلة .ففي إحدى القضايا ،سابقًا،
اجلميل من قضاء العجلة بطلب ملنع
حني تقدم النائب سامي
ّ
«األخبار» من تناول امسه مستقب ًال ،جاءه القرار من قاضي األمور
برد طلبه ،وذلك «يف ضوء عدم ثبوت
املستعجلة ،جاد معلوفّ ،
تعرض حمدد ووشيك على حقوق املستدعي ،بشكل يستدعي
أي ّ
التدخل املسبق هلذه احملكمة ،يتعذر باالستناد إىل أي أفعال سابقة
تربير إصدار منع شامل وغري حمدد املوضوع أو املدة» .بادر يومها
اجلميل إىل استئناف قرار القاضي ،إال أن حمكمة االستئناف،
وكيل
ّ
برئاسة القاضية جانيت حنا ،وعضوية املستشارين ندين جرمانوس
وصدقت القرار األول.
ردت استئنافه
وهالة جناّ ،
ّ
ُيذكر أن احملكمة األخرية ،بهيئتها نفسها ،كانت قد فسخت قرارًا
لقاضي العجلة ،بعد استئنافه من قبل «األخبار» بوجه مروان وغدي
وأسامة الرحباني ،يف «قضية السيدة فريوز»… وذلك يف إطار
«منع تناول أمسائهم مستقب ًال» أيضًا .ومن هذه القرارات اليت
كرس كعرف لصيق جبوهر حرية الصحافة يف لبنان ،ما
ُيؤمل أن ُت ّ
تصدى القاضي
صدر قبل سنوات ،يف قضية مماثلة أيضًا ،حني
ّ
برد استدعاء جهة «قيمة» أخرى ،تريد أال ُيتناول امسها
نديم زوين ّ
مستقب ًال ،معلقًا يف قراره« :ليس يف امللف ما يسمح بالتأكيد على
أن الشركة ستعود وتنشر على املوقع اإللكرتوني مقاالت تتضمن
تعديًا وتعرضًا واضحًا ،وإن إجابة طلب املستدعي ُيشكل حكمًا على
النوايا وقمعًا غري مربر حلرية اإلعالم والتعبري».
يف الواقع ،قرارات كهذه ،كاليت ُذكرت آنفًا ،حتمي «القيمة»
ّ
يتغنى بها اجلميع ،خاصة «القيمني» من
احلقيقة للبنان ،كما
سياسييه و»خنبه يف احملافل الدولية» ...ال القرار األخري الذي
ُينذر مبرحلة «كم أفواه باسم القانون»…
(األخبار)
يف مطلق األحوال ،لن نسكت.
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مقاالت وتحقيقات

اجليل العوني الثالث :هيّا إىل العمل احلزبي!
رىل إبراهيم

حتى أيار  ،2005كان التيار الوطين احلر يدور يف فلك جمموعة
ضيقة تهندس معظم نشاطاته الطالبية والسياسية .ومل يكن
ممكنًا احلديث عن اعتصام أو «مترد» من دون ذكر خياطيه،
وأبرزهم أنطون اخلوري حرب وزياد عبس وزياد أسود ونعيم عون
ورمزي كنج وحكمت ديب وأنطوان نصراهلل ونديم لطيف .لكن
سرعان ما احنسر حضور اجليل العوني األول يف ذهن العونيني
ملصلحة جيل آخر غداة عودة النائب ميشال عون اىل لبنان ودخوله
اجمللس النيابي .جنومية العونيني انعقدت للنواب أمثال سيمون
أبي رميا وإبراهيم كنعان ونبيل نقوال وأالن عون ،يف موازاة أفول
األساسيني اللذين تقدما صفوف اجليل األول ،حكمت
الناشطي
نَ
َّ
ديب وزياد أسود ،بعد انتخابهما نائبني .كذلك شهد املسرح
العوني صعود شخصيات من خارج التيار ،كالوزيرين السابقني
فادي عبود وسليم جريصاتي ،والنائب السابق لرئيس جملس
النواب ،إيلي الفرزلي ،وأخريًا ،الوزير الياس بو صعب .فهؤالء،
وإن مل يكونوا حزبيني ،حتولوا سريعًا اىل وجوه إعالمية بارزة يف
حسابات القاعدة الشعبية .منذ ما يقارب شهرين ،طفت مالمح
«مهمشًا» يف املرحلة
جيل ثالث عمل لسنوات يف الظل وبقي
ّ
السابقة ،غالبيته شباب ّ
مثلوا التيار يف جامعاتهم ونشطوا كل يف
قضائه وبني جمموعة صغرية ،ليتمكنوا اليوم ــ عشية حتول التيار
اىل حزب ــ من اخلروج اىل الضوء بعد اقتحامهم املطبخ الداخلي
منسقني
إثر انتخابهم أعضاء يف املكتب السياسي أو تعيينهم
ّ
يف اللجان املركزية .هكذا سيتسنى لكل التيار والقاعدة الشعبية
التعرف إليهم ،إذ من املفرتض أن تتعزز أدوارهم وحضورهم
ّ
التحدي األول أمامهم سيكون يف طريقة
يف الشهرين املقبلني.
ّ
جدي
عملهم يف االنتخابات البلدية ،على اعتبار أنها أول استحقاق ّ
خيوضونه .إشارة هنا اىل أن أي سقوط أو تعثر يف التجربة احلزبية
ّ
حتط أنظار العونيني
سيتحمل مسؤوليته هذا اجليل .فعليه
اجلديدة
ّ
املتحمسني للمرة األوىل منذ عدة أعوام ،غداة إشراك الكوادر
الشابة يف الرتكيبة ،خصوصًا أن الشباب أمام امتحان إلثبات
قدراتهم الفعلية على إجناز ما عجز اجليالن السابقان عنه

من هي أبرز وجوه الجيل العوني الثالث؟
يتألف املكتب السياسي من تسعة أعضاء ،ثالثة بينهم «فخريون»
ويعول العونيون
وستة فازوا بعضويتهم عرب انتخابات شرعية.
ّ
للتعرف
على بدء التلفزيونات ووسائل االعالم باستضافتهم
ّ
إىل أفكارهم وآرائهم عوضًا عن الدوران يف حلقة النواب اليت
ُ
«استهلكت» إعالميًا.
صرح به الوزير
هم «سلطة التشريع والرقابة داخل التيار» ،على ما ّ
جربان باسيل إثر انتخابهم .واألهم أنهم منتخبون ،ووجوه جديدة
خمتلفة عن السائد املعتمد يف الرابية منذ أعوام.يفرتض بالدور
خيوهلم «مناقشة سياسة التيار الداخلية
السياسي الذي منح هلم أن ّ
والعامة خالل اجتماعهم الشهري مع الرئيس ونوابه» ،وفقًا ألحد
األعضاء« .كذلك سنبدأ بإعداد أوراق سياسية تطرح أفكار جديدة،
ُ
عد جلوالت على األقضية واهليئات» .فعضو املكتب السياسي
ون ّ
«يكمل دور النائب عرب إمتام ما حتول انشغاالت النائب دون
ّ
فعله على األرض .وفعليًا ،ملعبنا أوسع من ملعب النواب ،ألن
حساباتنا خمتلفة ،وحنن حمررون من الضغوط اليت يتعرضون هلا،
همنا الرئيسي إثبات صحة خيار التيار الذي انتخبنا» ،األمر
فيما ّ
رجح أن يضيف اىل خالفات النواب يف ما بينهم خالفات
الذي ُي ّ
أخرى نتيجة احلساسيات اليت ستولد مع اقتحام أعضاء اجمللس ملا
حيسبه النواب ملعبهم اخلاص .يف املقابل هناك من يستخف بعمل
هذا املكتب ،إن لناحية الدور االستشاري وغري امللزم للرئيس،
أو لناحية عمله يف األقضية« :املكتب جمرد ثوب دميقراطي مجيل.
فالقرارات السياسة تولد بالتنسيق بني ميشال عون وجربان باسيل
حصرًا ،وبالطبع لن يعود األخريان اىل أعضاء املكتب السياسي
الذين ال جيتمعون بالرئيس إال مرة شهريًا».

األعضاء املنتخبون يف املكتب السياسي:
مرياي عون الهاشم

ابنة النائب ميشال عون ومديرة مكتبه السابقةّ .
تولت سابقًا إدارة
املوارد البشرية يف حمطة الـ»أو تي يف» اليت يرأس جملس إدارتها
زوجها روي اهلاشم ،وتعمل حاليًا مديرة يف بنك سيدروس .يرى
ملمة
بعض العونيني املعارضني لقيادة التيار أن «مرياي غري
ّ
ختصصها يف املعلوماتية وتركز اهتمامها
بالسياسة ،فض ًال عن أن
ّ
على األرقام يدفعانها اىل التفكري يف حزب ــ شركة ال حزب
شباب وناشطني» .ويرى قسم آخر أن إدارتها ملكتب والدها كما
وظيفتها يف احملطة ساعدتاها يف مراكمة خربة سياسية» ،فيما
جيمع الفريقان على أن ترؤسها الئحة الراحبني يف املكتب يعود
اىل رغبة التيار يف تكريم «ابنة اجلنرال» ،وإىل أنها التقت غالبية
الناشطني العونيني األساسيني ،يف الفرتة اليت كانت فيها مكلفة
بوضع مسودة نظام داخلي للحزب اجلديد.
أربعيين،

تدرج
ّ

من

زياد يوسف النجار

املسؤوليات

الطالبية

اىل

املسؤوليات

يف حتسينه» .ينتظر احلزبيون اليوم إمتام التعيينات يف مكاتب
عما
الرئيس ونائبيه ،من دون أن حيول انتظارهم دون السؤال ّ
سيكون دور مكاتب كل من الرئيس والنائبني ،وما احلاجة اليها
يف ظل وجود املكتب السياسي واجمللس التنفيذي ،فيما يشيد
ّ
بضخ دم شبابي يف العروق املركزية للتيار ،والعمل على
غالبيتهم
إعادة إحياء قدرات الناشطني اليت بقيت «مدفونة» لسنوات.

أعضاء املجلس:

يُنتظر أن يُنقل التيار من العمل العفوي إىل العمل الحزبي املؤسّساتي (مروان طحطح)

االستشارية يف الوزارات اليت شغلها جربان باسيل .خيتصر أحد
مسؤولي التيار التعريف عنه بالقول إن لكل رجل سياسي وجهني،
وجنار هو الوجه اجلميل لباسيل ،إذ حيظى باحرتام العونيني .وفعليًا
«مت انتخابه تلقائيًا ،من دون تفكري حبسابات ِ
«شللية» .فاألخري
خوله احلصول على
دميقراطي وغري متعجرف ويؤمن بالرأي اآلخر ،ما ّ
مؤيدي باسيل ومعارضيه».
أصوات ّ

جيمي جورج جبور

ثالثيين يعمل يف جمال التأمني ،وهو املسؤول السابق للتيار يف
قضاء عكار وأحد أبرز القياديني فيه .ومتكن من حتقيق فوز كاسح
يف انتخابات املنسقني األخرية عرب املرشح املدعوم منه طوني
عاصي .ورغم عدم امتالكه صفة رمسية ،يتابع جبور أمور «اجلمهور
أي نائب مفرتض.
العوني» يف عكار ،خدميًا واجتماعيًا ،أفضل من ّ
ً
يساهم دخوله املكتب السياسي يف متثيل عكار رمسيا وضمان
حضورها سياسيًا كما باقي األقضية.

رندىل رفيق جبور

ثالثينية ،ومن أصغر أعضاء اجملالس السياسية لألحزاب اللبنانية
ّ
سنًا .تسلمت سابقًا مسؤولية إعالم التيار يف قضاء البقاع الغربي
ويف جلنيت االنتخابات املركزية واالنتشار .وتتوىل جبور من خالل
عملها كإعالمية يف إذاعة صوت املدى كتابة املقدمات السياسية
اليت يتابعها غالبية العونيني .أما شعار مشاركتها يف املكتب فهو:
«نعم املرأة تستطيع والتاريخ شاهد ...عليها فقط أن تبادر».

ناجي إميل الحايك

تدرج من «منور األحرار» اىل التيار الوطين
طبيب جتميل أربعيينّ ،
التحول اىل أحد الناطقني
احلر حيث متكن يف فرتة قصرية من
ّ
بامسه على شاشات التلفزة .أدار قسم من تيار جبيل معركته يف
كرد مجيل لوقوفه معهم
املكتب السياسي ،ومتكن من ايصاله
ّ
خالل االنتخابات احلزبية ،رغم أن هذا القسم مل يفز يف انتخابات
هيئة جبيل .وحظي احلايك يف االنتخابات احلزبية بتأييد أعضاء
اهليئات احملسوبني على باسيل.

نعمان جوزف مراد

حمام متقاعد ،ستيين ،عندما شكل التيار أوىل هيئاته السياسية يف
عام  ،1995كان مراد أبرز أعضائها وأحد أبرز رموز العمل يف التيار
يف التسعينيات .مرشح حمتمل اىل االنتخابات النيابية يف كسروان
منذ عام  ،2005من دون أن حيالفه حظ اختياره على الئحة عون.
ُ
وتروى يف هذا السياق «نكتة» بني العونيني مفادها أن التيار يف
كسروان اتحّ د إليصال مراد إىل املكتب السياسي ،بهدف إبعاده
عن الئحة املرشحني احملتملني اىل االنتخابات النيابية يف القضاء.

املجلس التنفيذي

احليز األكرب من اهتمام مجهور التيار الوطين احلر على
يرتكز
ّ
منسقي اللجان املركزية الذين يشكلون اجمللس التنفيذي ،إذ
ّ
عليهم تلقى كل املسؤوليات احلزبية والعمل األهم على األرض
وسط القاعدة اجلماهريية .سيولي رئيس احلزب جربان باسيل
منسقيها.
اهتمامًا خاصًا بهذه اللجان وجمهودًا إلجناح مهمات
ّ
ً
فوضع باسيل اليوم خيتلف عن وضع النائب ميشال عون كليا.
وحبسب الدائرة القريبة من رئيس التيار« ،مل ّ
يتكل اجلنرال يومًا
على الرتكيبة احلزبية اليت بقيت جمرد صورة خيتصرها بشخصه،
عكس باسيل اجملرب على االعتماد على التنظيم والكوادر .لذلك من
مصلحة األخري أن يكون له حزب يدعمه وحيميه ،فكلما قوي احلزب
انعكس ذلك إجيابًا على رئيسه» .ويرى هؤالء أن باسيل يتمتع
«بعقل منهجي ومهارة تنظيمية سيستفيد منهما احلزب لرتتيب
مؤسساته وماكينته احلزبية حتى يتمكن من مواكبة كل طارئ
أو حدث باجلاهزية املناسبة» ،إذ من شأن ذلك أن ينقل التيار
من «حركة عفوية غري منظمة تتضارب فيها املناصب واملصاحل،
كما يف عهد عون ،اىل حزب ممنهج ومؤسساتي» .تعيني شباب
ثالثينيني وأربعينيني يف اللجان املركزية ساهم سريعًا يف إعادة
احلماسة اىل مكاتب املقر الرئيسي للتيار (املركزية) اليت اكتظت
باملعينني حديثًا ورفاقهم الراغبني يف بدء العمل ،حبسب أحد
منسقي اللجان .اال أن املعمودية احلقيقية مل تنجز بعد« :حنن
ّ
حباجة اىل وقت إضايف الستكمال اهليئات ،وليعتاد املسؤولون
أدوارهم ومهماتهم .لكن «تقليعة احلزب» كفيلة بإثبات حسن
سري القانون والنظام وكشف الثغر واملشاكل فيه ،ما يساهم

 1ــ منصور فاضل :منسق اللجنة املركزية لألقضية ،ونائب رئيس
السد يف املنت الشمالي ،كذلك يتابع
بلدية اجلديدة ــ البوشرية ــ
ّ
أعمال العائلة التجارية .أربعيين ،تسلم سابقًا منصب منسق التيار
يف املنت قبل أن يتوىل مسؤولية املاكينة االنتخابية .وهو كما زياد
جنار يف املكتب السياسي ،صورة فريق الوزير باسيل الناجحة.
تقوم مهمته على الربط بني األقضية ودعم عمل املنسقني عرب
متابعة عمل اهليئات احمللية ومساعدتها وتطويرها .ويرى العونيون
أنه الرجل املناسب هلذا املنصب نظرًا إىل اخلربة املكتسبة من
املناصب اليت شغلها ،علمًا أن منصبه برأيهم «كل شي أو ما
شي».
 2ــ عمر مسعود :منسق اللجنة املركزية للبلديات ،أربعيين ،مدير
قسم يف شركة االتصاالت «ألفا» ورئيس بلدية عندقت يف عكار.
حيظى األخري حبضور بني رؤساء البلديات يف عكار ويف صفوف
التيار ،األمر الذي يغين منصبه اجلديد ويسهل عمله .وباختصار،
يفرتض به أن يكون «مرجعًا بلديًا» تلجأ إليه اجملالس ،أكان من
أجل املساعدة أم حل املشكالت اليت تواجهها.
 3ــ مارك ساسني :منسق اللجنة املركزية للنشاطات والتشريفات،
ثالثيين يعمل يف قسم الصيدلة يف «هولكوم غروب» .يدور منصبه
يف فلك التظاهرات واملؤمترات والنشاطات احلزبية وكل ما يعنى
بها .تسلم سابقًا مسؤولية اإلعالم يف جلنة الطالب والشؤون
الطالبية يف التيار الوطين احلر.
 4ــ إيلي ملحمه :املنسق العام لقطاع الشباب ،موظف يف شركة
«تاتش» لالتصاالت ،ثالثيين .يشهد احلزبيون املقربون من
جربان باسيل واملعارضون له بـ»نشاطه االستثنائي» ،ويشيدون
بإجنازاته الطالبية لكونه أول عوني يصل إىل أرفع منصب متثيلي
لطالب اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وهو منصب نائب رئيس
(يعترب عمليًا رئيس
اجمللس املشرتك للطالب واألساتذة يف اجلامعة ُ
جملس الطالب ،ألن العرف يقضي بأن يكون رئيس اجلامعة هو
الرف ،نال ما
نفسه رئيس اجمللس) .وبعد أن كان موضوعًا «على ّ
يستحقه .فملحمه حيظى بشعبية واسعة لدى الشباب».
 5ــ جوسلني الغول :منسقة اللجنة املركزية لشؤون املرأة،
أربعينية ،ناشطة قدمية يف صفوف التيار ويف هيئة رومية أكان
على الصعيد السياسي أم االجتماعي.
 6ــ إلياس حنا :املنسق العام لقطاع املهن ،أربعيين ،رئيس نقابة
وسطاء التأمني يف لبنان .يشغل منذ حنو عشر سنوات منصب
املنسق العام لقطاع املهن يف التيار وهو ما دفع رئيس احلزب إىل
إعادة تعيينه يف املنصب نفسه ،علمًا أن األخري ترشح إىل انتخابات
املكتب السياسي ورسب.
 7ــ سعد حنوش ،منسق قطاع االنتشار ،مخسيين ،يدير شركة
استثمار خاصة به ،وتقوم مهمته على االعتناء بكل امللفات اليت
ختص املغرتبني .وهو ما يتوقع احلزبيون أن ينجح فيه ،إذ شغل
سابقًا منصب مسؤول االغرتاب ويف جعبته شبكة عالقات واسعة
معهم.
 8ــ إدغار طرابلسي :منسق اللجنة املركزية لإلعالم ،مخسيين،
املعمدانية
قسيس ورئيس جملس أمناء وقف كنيسة لبنان
ّ
اإلجنيلية .املنصب الذي عينّ فيه ليس جديدًا عليه بعد أن كان
ّ
عضوًا يف جلنة الدراسات املتخصصة يف التيار .نشط لسنوات
تصورًا ملا يفرتض أن يكون عليه
وقدم يف عام 2011
يف الظل،
ّ
ّ
اإلعالم يف التيار.
 9ــ باتريك أنطون :منسق اللجنة املركزية للخدمات والتوظيف،
أربعيين ،شغل سابقًا منصب مسؤول النشاطات يف التيار وعضوية
هيئته التنفيذية .يجُ مع رفاقه على أنه «ديناميكي ومهمته اليوم
أوسع من تلبية خدمات القاعدة يف الوزارات والتوظيف ،إذ تتعداه
إىل التنسيق مع النواب والوزراء وكل هيئات التيار .وتلك من
أصعب املهمات يف اهليئة التنفيذية».
 10ــ عماد مكرزل :منسق اللجنة املركزية للعالقات العامة ،مهندس
أربعيين وأحد رموز التيار .شغل سابقًا منصب منسق التيار يف
قضاء عاليه .ويشري أحد املسؤولني يف التيار إىل أنه عينّ يف
منصبه اجلديد نتيجة عالقاته اجليدة مع كل الكوادر العونية.
 11ــ رفيق احلداد :منسق اللجنة املركزية للمال ،أربعيين ،املدير
بناء على
سِّلم جلنة املال
ً
املالي لشركة االتصاالت «ألفا» ،وقد ُ
خربته املالية الواسعة ،إن يف منصبه احلالي ،أو من خالل الشركات
اليت عمل فيها سابقًا .واحلداد ناشط سابق يف باريس ،قبل أن
يتابع نشاطه يف بريوت.
 12ــ نسيب حامت :منسق اللجنة املركزية لالنتخابات .ستيين ،يدير
شركة معلوماتية ،ويرى البعض أن موقعه يف اللجنة ال يتناسب
وجمال عمله يف املعلوماتية ،فيما يؤكد آخرون أنه الرجل املناسب،
وقد تسلم يف عام  2009مسؤولية «دفاتر املعلومات» ،وهي عبارة
عن استمارات إلحصاء العونيني واملناصرين.
 13ــ ناهي بعلبكي :منسق اللجنة املركزية للمعلوماتية ،ثالثيين،
شغل سابقًا منصب مساعد مسؤولة املعلوماتية يف التيار مرلني
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قضــاء وقــدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
عميد متقاعد يتالعب بفواتري مساعدات مرضية

فتى يهدد بتفجري خمفر زغرتا

اوقف احملامي العام التمييزي القاضي شربل ابو مسرا ،بناء الشارة
النائب العام التمييزي القاضي مسري محود ،العميد املتقاعد يف
ذمة
قوى االمن الداخلي حممد قاسم واملؤهل اول خالد جنم ،على ّ
التحقيق ،جبرم التالعب يف فواتري املساعدات املرضية العائدة
لعناصر قوى االمن الداخلي وجين االموال الطائلة منها.

اقدم قاصر على االتصال بغرفة عمليات سرية درك زغرتا مهددًا
بتفجري أحد املخافر والسيما خمفر زغرتا ،وعاود االتصال حلواىل
 15مرة.
ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة ،متكن عناصر فصيلة
زغرتا يف وحدة الدرك االقليمي من توقيف املشتبه به م.د14(.
عاما) يف مرياطة.
وبالتحقيق معه حبضور والده ،اعرتف مبا نسب اليه ،وبأن ع.
حرضه للقيام باالتصال ،فتم توقيفه حيث
ج 18(.عاما) هو من ّ
انكر صلته باملوضوع.
َ
املوقوفني اىل مفرزة طرابلس القضائية يف وحدة
ومت تسليم
الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما ،بناء الشارة القضاء
املختص.

توقيف مزوري مستندات سفر
اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع
ستة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية ،وستة
اخرين جبرم تسهيل دخول ومغادرة االشخاص بطرق غري شرعية.
كما اوقفت شخصا جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة وآخر
جبرم االجتار وتعاطي املخدرات.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.

..ومئات املطلوبني واملخالفني
أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  53مطلوبا،
جبرائم :خمدرات ،سرقة ،ضرب وإيذاء واطالق نار.
كما افادت بان قطعاتها متكنت خالل اسبوع وضمن إطار مهامها
يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،من
توقيف  401شخص الرتكابهم أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية
كافة ،ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

ّ
جتار خمدرات ومروّجوها يف قبضة القوى األمنية
بعد توافر معلومات لدى شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي
حول قيام أحد األشخاص بتجارة وترويج املخدرات ضمن حمافظيت
بريوت وجبل لبنان ،وبنتيجة املتابعة احلثيثة والرصد الدقيق،
متكنت الشعبة من توقيف ع.ز .يف حملة ادونيس وبرفقته كل
من م .أ .ور .ك.وع .خ .على منت سيارتني االوىل نوع هيونداي
« »I10لون رمادي والثانية نوع «ب.أم» لون جردوني ،وتبني ان
(ع .ز ).مطلوب للقضاء مبوجب بالغي حبث وحتر جبرم خمدرات
وضبط معه مسدس نوع غلوك مع ممشطني ،ومع (ع .خ ).و(ر.
ك ).مسدسني نوع هريستال مع  3مماشط ،كما ضبط داخل سيارة
اهليونداي حوالي الكيلوغرام من املخدرات مقسمة كالتالي:
 289غ من مادة الكوكايني مقسمة اىل  115ظرفًا 204 ،غ من مادة
املاريغوانا مقسمة اىل  64ظرفًا 137 ،غ من السيلفيا مقسمة اىل
 39ظرفًا 89 ،غ من مادة الكوكايني الباز مقسمة اىل  68ظرفًا،
 164غ من مادة حشيشة الكيف مقسمة اىل  4مظاريف ،واكياس
باحجام خمتلفة مع «ستيكرز» لون فضي وذهيب تستعمل كشعار
عائد للمخدرات ،إضافة اىل  5هواتف خليوية و 108طلقات نارية
عيار  9ملم عائدة للمسدسات واملماشط املضبوطة.
بناء
وسّلم املوقوفون إىل القطعة املعنية
للتوسع بالتحقيق معهمً ،
ّ
ُ
الشارة القضاء املختص.

«العسكرية» ختتم حماكمة  9موقوفني مبلف
متف ّرع عن «حوادث عربا»
ختمت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار
الثالثاء ،حماكمة تسعة موقوفني بينهم قاصر يف ملف متفرع عن
ملف «حوادث عربا» ،على ان تصدر االحكام حبقهم بعد انتهاء
احملكمة من االستماع اىل مجيع املرافعات يف امللف الذي قامت
بتجزئته اىل قسمني ويتضمن  38متهما بني موقوفني وخملى
سبيلهم ،وذلك يف التاسع عشر من نيسان املقبل.
وامجعت مرافعات وكالء الدفاع الثالثاء على عدم ارتباط موكليهم
املتهمني جبموعة «ما يسمى» امحد االسري حبسب تعبري احدهم ،
ورأوا ان امللف فارغ من اي ادلة او اثبات تدينهم باجلرائم املسندة
اليهم واليت تصل العقوبة فيها اىل االعدام.وارتكز احد احملامني
يف مرافعته على موقف النيابة العامة العسكرية خالل استجواب احد
موكليه العتبار ان موكله بريء ،حيث مل تعمد النيابة العامة حينها
ّ
وعلق القاضي احلجار على كالم
اىل طرح اي سؤال على املتهم.
ّ
مسا مبوقع النيابة العامة من خالل
احملامي الذي رأى فيه انه
يشكل ّ
تفوه بها احملامي والذي عاد وتراجع عنها .واوضح
العبارات اليت ّ
احلجار انه من موقعه ميثل احلق العام.

قرار مبنع «األخبار» من نشر مقاالت تسيء اىل
وليد غياض
أصدرت قاضية االمور املستعجلة يف بريوت زلفا احلسن قرارا يف
االستدعاء الذي تقدم به وليد غياض بواسطة وكيله احملامي جورج
خوري ضد شركة «اخبار بريوت» صاحبة جريدة «االخبار» وغسان
سعود حول نشر مقاالت مسيئة اليه .وقررت «منع املستدعى يف
وجههما شركة «اخبار بريوت» وغسان سعود من نشر أي خرب او
مقال سواء يف جريدة «االخبار» او على موقعها االلكرتوني او يف
وسيلة اخرى من وسائل االعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي
كافة يتضمن االساءة اىل املستدعي والتشهري به وبسمعته ،حتت
طائلة غرامة اكراهية قيمتها  50مليون لرية لبنانية عن كل خمالفة
هلذا القرار وابالغ القرار اىل املستدعى يف وجهيهما».
واوردت حيثيات القرار انه «سندا اىل املادة  64أصول حماكمات
مدنية وحفظا للحقوق ومنعا للضرر ،ويف ضوء ظاهر احلال املتمثل
يف قيام املستدعى يف وجهيهما بنشر مقاالت مسيئة اىل
املستدعي تشارك يف االساءة ايضا الصرح البطريركي نفسه،
ومنعًا لكون املبدأ هو حرية االعالم ،امنا مع مراعاة حرية حرمة
االشخاص ومسعتهم ،وبالتالي حدود هذه احلرية وعدم اخلروج
عن الغاية املرجوة لالضرار باالشخاص من دون ان يكون ذلك
مربرًا ومشروعًا ،وألن االساءة اىل هذه الناحية قد تكون غري قابلة
لتعويضها يف حال تبني يف ما بعد عدم صحة املعطيات اليت
يوصلها االعالم اىل اجلمهور».

جثة سوري يف املصنع
عثرت دورية من خمابرات اجليش على جثة سوري يف حملة املصنع
احلدودية.

 1510خمالفات سرعة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 1510
خمالفات سرعة زائدة عن طريق الرادار.

«داعشي» مدمن على ..الكحول
حاول ابو أنس السوري أحد مسلحي تنظيم داعش االرهابي،
استدراج املوقوف عماد ج .لالنضمام اىل صفوف التنظيم املذكور
مشرتطًا عليه ارسال مبلغ الفي دوالر لتأمني سفره اىل سوريا عرب
عرسال .لكن عماد ،الذي مل يدم تواصله مع ابو انس اكثر من
اسبوعني ،قرر قطع هذه العالقة ورفض حتويل املبلغ املطلوب
مبيين نهايتها شو هيي».
«النو ّ
ونهاية عالقة عماد بأبو انسّ ،
ً
بداية حملاكمته بتهمة انتمائه
شكلت
اىل تنظيم داعش مضافا اليها تهمة اشرتاكه يف «احداث طرابلس»
وعالقته بـ «الشيخ» بالل البقار الذي اوقف يف جرمية تفجريي برج
الرباجنة .ولكن كيف لـ «عماد» ان يكون «داعشيا» ويسعى اىل
اجلهاد وهو مدمن على تناول الكحول؟
ال ينكر عماد اثناء استجوابه االربعاء امام احملكمة العسكرية الدائمة
برئاسة العميد انطوان فلتاكي ،وحبضور وكيله احملامي مازن ح ّالل،
تواصله مع ابو انس السوري عرب الـ «فايسبوك» و»السكايب»
ملرتني او ثالثة حني طلب منه الذهاب اىل عرسال «من اجل
اجلهاد» والتوجه منها اىل سوريا ،لكن عماد ينفي اي عالقة له
بالتنظيم االرهابي «فانا دخلت يف هذه القصة اسبوعا او اسبوعني
وطلعت منها» ،يقول عماد ،الذي تعرف على «الشيخ» بالل البقار
صدفة يف طرابلس اليت انتقل اليها ملدة شهر واحد من اجل عمله
كنجار ،حيث ساعده البقار يف استئجار شقة،
يف جمال املوبيليا
ّ
نافيًا مرافقته لألخري اىل قلعة احلصن زاعما بانه ذكر هذه احلادثة
حتت وطأة الضرب والتعذيب خالل التحقيق االولي معه.

عماد الذي يغطي وشم كبري ذراعه االمين ،واجهه رئيس احملكمة
حد عالقة والديه املنفصلني منذ 15
بوابل من االسئلة اليت المست ّ
عاما بعد زواج استمر سنتني فقط حيث تزوجت والدته من شخص
اردني ميلك افرانًا للخبز يف عمان ،وكان يزورها خالل فرصته
السنوية.
وخالل تواجده يف االردن تواصل ابو انس مرة مع عماد مستفسرًا
عما اذا كان ينوي العودة اىل لبنان .وكان جواب عماد انه سيبقى
يف زيارة والدته ملدة اربعة اشهر .كان ذلك يف شهر آذار من
العام  ،2014حيث سافر عماد اىل والدته مباشرة بعد يومني او
ثالثة من بدء احدى جوالت القتال يف طرابلس بني باب التبانة
اجلو» ،نافيًا مشاركته
وجبل حمسن»،النين اردت االبتعاد عن هذا
ّ
اىل جانب املدعو ابو جعفر الرواس يف القتال على حمور التبانة
«فانا ال اعرف استخدام البندقية» .وماذا عن صورة له التقطها
جمرد صورة».
وهو حيمل بندقية قال عماد« :انها ّ
ويف مقابل اصرار املتهم على نفي مرافقته لبالل البقار اىل منطقة
قلعة احلصن اليت كان يتواجد فيها حواىل مخسني مسلحًا سوريًا
اصر رئيس احملكمة على تكرار
كما افاد يف التحقيق االولي معهّ ،
السؤال على املتهم عدة مرات فأجاب« :احلف بانين مل اذهب وما
اصر علي احملقق ان اذكر بانين
ذكرته جاء حتت الضرب وبعد ان
ّ
ذهبت اىل القلعة».
وملاذا طلب من اهله مبلغًا من املال خالل «احداث طرابلس»
قال املتهم «لزوم السفر اىل االردن حيث عملت هناك فرتة يف
املوبيليا» .وبسؤاله اوضح انه اثناء استئجاره منز ً
ال يف حملة القبة
يف طرابلس «حاول عدد من الشباب يف املنطقة زيارتي امنا مل
اكن استقبلهم النين مل اكن اتدخل يف هذه االمور» .وباستيضاحه
حول دوره يف «احداث طرابلس» بتعبئة الذخائر ،جدد عماد نفيه
هذه التهمة وقال ان ابو جعفر الرواس كان موقوفًا يف سجن
رومية فكيف يكون قد شاركه خالل احدى اجلوالت.
وقبل ان يرفع رئيس احملكمة اجللسة اىل التاسع والعشرين من
شهر آب املقبل ملتابعة االستجواب اوضح عماد بانه كان مدمنًا
على شرب الكحول .وكيف ملن يريد اجلهاد ان يشرب الكحول؟
سأله رئيس احملكمة -فأجاب« :انا نادم ألنين دخلت بها لشغلي
امنا طلعت منها بعد اسبوع او اسبوعني».

 66مطلوباً يف قبضة قوى األمن
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  66مطلوبا
جبرائم سرقة ،ترويج عملة مزيفة واطالق نار.

متابعة التحقيق يف التالعب بفواتري مساعدات
مرضية
تابع احملامي التمييزي القاضي شربل أبو مسرا االربعاء حتقيقاته
يف قضية التالعب يف فواتري املساعدات املرضية العائدة لعناصر
يف قوى االمن الداخلي وجين االموال الطائلة منها.
وقد واصل االستماع اىل افادات العقيد أ.ع واملقدم م .ق.
ورئيس جلنة املشرتيات وقد واجههم بالعميد املتقاعد املوقوف
حممد قاسم و 14رتيب حتقيق.

إسقاط سبع دعاوى بني «القوات»و«الوطين
احلر»
اسقطت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكز رزق
دعاوى احلق العام يف سبع دعاوى متبادلة بني القوات اللبنانية
والتيار الوطين احلر ،تبعا السقاط كامل احلقوق الشخصية عن
هذه الدعاوى جبرائم القدح والذم ونشر اخبار كاذبة وغريها نتيجة
املصاحلة بني الطرفني.

موقوفان من «النصرة» و«كتائب عبداهلل عزام»
أعلنت املديرية العامة لألمن العام يف بيان ،عن توقيف الفلسطيين
الالجئ يف االردن (ع.ب) إلنتمائه اىل تنظيم ارهابي .وقد اعرتف
بإنتمائه اىل تنظيم «كتائب عبد اهلل عزام» االرهابي وارتباطه امنيا
ولوجستيا باالرهابي السوري (ع.ع) امللقب «ابو زيد» مساعد امري
التنظيم سراج الدين زريقات.
وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل اىل القضاء املختص ،والعمل جار
لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.
واوقف مكتب أمن الدولة يف بلدة كفرمحام ،السوري ياسر دحام
احلديد ( 25عاما) الذي اعرتف بانتمائه اىل «جبهة النصرة» وقتاله
يف صفوفها ضد تنظيم «داعش».
وكان احلديد يتنقل بشكل مشبوه بني بريوت واجلنوب ،وقد مت
تسليمه اىل اجلهات القضائية املختصة للتحقيق معه.
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مناسبات

احملامي حممد املراد ينقل اىل املطران طربيه حتيات الرئيس احلريري
إستقبل راعي االبرشية
املارونية يف اوسرتاليا
أنطوان-شربل
املطران
طربيه قبل ظهر يوم االثنني
املاضي يف دار املطرانية يف
سرتاثفيلد عضو املكتب
السياسي يف تيار املستقبل
املحامي محمد املراد يف
زيارة تهنئة بعيد الفصح
املجيد ،بحضور املونسنيور
مارسلينو يوسف ،رئيس
الرابطة املارونية طوني
خطار ،االستاذ انور حرب،
االعالمي عامر الشعار

 ،مدير مركز الدراسات
املارونية د .جان طربيه،
نائب رئيس بلدية كانرتبري
خضر صالح ورئيس جمعية
ابناء الضنية الخريية عمر
ياسني .
كما حضر اللقاء مسؤولون
يف تيار املستقبل على
رأسهم منسق «تيار
املستقبل» يف اسرتاليا
عبداهلل املري ،منسق والية
سيدني عمر شحادة ومنسق
كانبريا احمد برجاق واعضاء
من منسقية سيدني يف

التيار.
وكانت مناسبة تم فيها
عرض عدد من املواضيع
اللبنانية  ،ال سيما موضوع
اإلنتخابات الرئاسية.
ونقل املراد اىل املطران
طربية خالل اللقاء تحيات
الرئيس الحريري ومعايدته
باالعياد واعتزازه بدور

الجالية اللبنانية الفتاً اىل
أنه يبعث بمحبته وتقديره
لدور أبناء الجالية اللبنانية
املشهود لها باالنفتاح
واالعتدال ،مشددا على
الدور الذي يوليه الرئيس
الحريري اىل التوصل إىل
إنتخاب رئيس للجمهورية
واستحقاقات لبنانية اخرى.

حل سفراء اململكة العربية السعودية
واالمارات والكويت ضيوف شرف يف
حفل حزب العمال االسرتالي
أحبَّ حيث تعيش  -يوم املرح لألسرة
تستمر حملة البلدية «أحبَّ حيث تعيش» مع يوم مرح للعائلة مخطط لزيادة الوعي حول االفراغ غري القانوني (كبّ)
للقمامة.
وكجزء من الحملة ،نفذت البلدية مداهمات خاطفة يف عدد من الضواحي الساخنة لالفراغ بما يف ذلك نورث باراماتا ،باراماتا،
هاريس بارك ،غرانفيل ،غيلدفورد ،مرييالندز وساوث غرانفيل.
وسيقام يوم املتعة العائلي يف  Belmore Parkيف ( ،)Richie Benaud Ovalيف نورث باراماتا هذا السبت (اليوم)  2نيسان/

النائب بورك يتوسط سفراء السعودية واالمارات والكويت

حل سفراء اململكة
السعودية
العربية
والكويت
واالمارات
ضيوف شرف يف حفل
حزب العمال االسرتالي
الذي اقامه وزير املالية

للظل النائب طوني
بورك والذي تحدث فيه
عضو مجلس الشيوخ
ديستياري
سام
بحضور كبار الوزراء
والنواب والشخصيات.

أبريل من الـ  10صباحا حتى الـ 12ظهرا.
وسيتضمن الحدث املجاني شواء  ،sausage sizzleألعابا تفاعلية وتحديات ،a jumping castle, balloon twisting ،الرسم على الوجه وفرصة للفوز بـ .iPad Mini
انها فرصة لتسليط الضوء على قضية االفراغ غري القانوني ،التي هي مخالفة خطرية جدا تصل غرامتها اىل مليون دوالر للشركات وإىل  250ألف دوالر لألفراد.
parracity.nsw.gov.au/
زيارة
يرجى
املعلومات،
من
ملزيد
.2016
أبريل
نيسان/
10
حتى
الحملة
وتتواصل
DUMPED 1800
 lovewhereyouliveأو االتصال على الرقم .98065544لإلبالغ عن مفرغني غري قانونيني اتصلوا على
(.)1800 386 733

Final Eat Street Vibes market
سيقام السوق النهائي يف سلسلة  Eat Street Vibesيوم السبت  2نيسان/أبريل ،مع عودة األكشاك األكثر شعبية وعرض عدد من األنشطة الحرة.
وقد برهنت  Eat Street Vibesعن شعبية كبرية جدا حيث جذب كل من األسواق الثماني اكثر من  600زائر.
وسوف يتضمن سوق يوم السبت صفوف  hula hoopingمن  11:30صباحا حتى  12:30من بعد الظهر وورشة عمل  screen printingمن  11:00صباحا حتى 12:00
ظهرا و  drumming workshopمن 12.30اىل الـ  1،00بعد الظهر.
وساعدت سلسلة السوق اكثر يف تنشيط شعبية منطقة  .Eat Streetهذا كله جزء من حملة «تعزيز حيوية  - » Church Streetاستثمار البلدية  1،65مليون دوالر على
مدى ثالث سنوات ( )17/2016 - 15/2014للحفاظ على تعزيز « »’Eat Streetكوجهة ومحطة اوىل للطعام يف باراماتا.

 Charity Gala Ballلجمع األموال لألعمال الخريية

البطاقات اآلن معروضة للبيع للحفل السنوي لرئيس البلدية لألعمال الخريية (.)the annual Lord Mayor’s Charity Gala Ball

بـارغن وايرهاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد
Apco
20 L
لالستعمال
الداخلي واخلارجي $110
Apco
20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف

20 L

Apco

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع
الدهان بأسـعار ال
تنافس

Dulux Wash & Wear
15 L $165
Dulux Weathershield 15
L
$175
Finess
20 L From $98
Taubmans Endure 15L
$165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd,
Punchbowl NSW 2196

وسيجمع حدث ربطة العنق السوداء أمواال حيوية ملؤسسة
مايكل هيوز  -تذكروا مايك وانقذوا حياة ،التي أسستها
مواطنة العام  2016يف باراماتا ،جولي هيوز.
بدأت السيدة هيوز املؤسسة بعد وفاة زوجها مايكل هيوز
جراء سكتة قلبية مفاجئة يف عام .2013
وجمعت أكثر من  35ألف دوالر لرتكيب أجهزة تنظيم
ضربات القلب املنقذة للحياة يف مواقع رئيسية مثل الحقول
الرياضية واألماكن املجتمعية.
وستقام  The Gala Ballيوم الجمعة  27أيار /مايو يف فندق
 Grand Royaleيف غرانفيل من الـ  7مساء حتى الـ 11
ليال.
سعر البطاقات  150دوالرا للشخص الواحد أو 1300
دوالر لطاولة من 10أشخاص ،وستذهب األموال ملؤسسة
مايكل هيوز.
ويمكن حجز البطاقات عن طريق Riverside Theatres Box
 Officeعلى  88393399أو riversideparramatta.
.com.au
للحصول على معلومات حول رزمات الرعاية الرجاء االتصال
بـ  Civic Eventsعلى الرقم  98065412أو الربيد  Charity Gala Ballلجمع األموال لألعمال الخريية :سفرية يوم أسرتاليا الدكتورة سيندي بان ورئيس بلدية
اإللكرتوني  civicevents@parracity.nsw.gov.au.باراماتا بول غارارد يقدمان جائزة مواطن العام لجولي هيوز مع ابنتها جورجيا.
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مــأتم  -ملبورن

يف عرس شارك فيه املئات

« زفت» ملكة الذوقي مسعود اىل العرش االبدي

املونسنيور يلقي كلمة

املطران يتحدث عن الفقيدة

الزميل حرب يقرأ الرسالة

رجال دين من مختلف الطوائف

جانب من عائلة الفقيدة

حضور

ملبورن – طوني شربل
-----------------------اختارت اسبوع االالم لتتوج مراحل درب الصليب التي اجتازتها
حاملة صليب االلم والوجع واملرض  ،لتصل اىل الجلجلة مع املعلم
وترحل يف ذكرى موته على الصليب وهي التي آمنت بان املوت
حق متشبهة به متمسكة بتعاليمه مؤمنة برسالته.
رحلت ملكة الذوقي مسعود يف ريعان صباها متممة واجباتها
الدينية واوصلت رسالتها الدنيوية بقدر ما اعطيت من عمر.
وحيدة كانت بني ثالثة اشقاء ،لكنها كانت لهم اما وشقيقة
وصديقة بغياب امهم املبكر كغيابها تماما  .وكانت هي هي اما
لصبية وشاب يف مقتبل العمر وربيعه ،اعطتهما كل ما تملك من
حب وعطف وحنان ،وجعلت منهما قدوة يف الرتبية والتهذيب
واالخالق .وكانت زوجة وفية راقية صادقة امينة ،حافظت على
زوجها وخدمته برموش عينيها رغم مرضها واالمها  ,فاستحقت ما
استحقت من اوسمة االصالة وااليمان والصيت الحسن.
ملكة الذوقي مسعود ،ال يمكن اختصارها بكلمات وال بصفحات
وقد رافقتها شخصيا يف مراحل آالمها وايامها االخرية ،وهي تتلوى
من شدة وجعها والعذابات وتتقبل ما هي به وعليه واهلل بابتسامة
ما فارقت محياها وهي تردد دائما « لتكن مشئتك يا رب».
بهدوء وراحة وطمأنينة رحلت ملكة وقبل الرحيل بساعات والن
النطق خزلها كتبت على بضع وريقات موصية بولديها ،باشقائها

املطران مع بعض الكهنة اثناء الصالة

جانب آخر من عائلة الفقيدة

أخوية الحبل بال دنس والقنصل الخطيب والزميل طوني شربل

الجثمان اثناء الصالة عليه داخل الكنيسة

وزوجها ! كانت حتى يف لحظاتها االخرية ،خائفة ليس من مواجهة
املوت بل على من تحب.
ملكة صرخت بصوت مخنوق كله ايمان قائلة للمرة االخرية  :لتكن
مشيئتك يا رب واسلمت الروح.
اكثر من الفني من ابناء الجاليتني اللبنانية والعربية واصدقاء
الجوال االخرى  ,غص بهم هول كنيسة سيدة لبنان
اسرتاليني ومن
ِ
املارونية يف ملبورن يومي االثنني والثالثاء جاؤوا يؤاسون العائلة
ويعزون زوجها البري مسعود وولديها جيمس وجاسيكا واشقاءها
بسام وجوزيف والسفري املحامي فادي الذوقي رئيس غرفة التجارة
والصناعة اللبنانية االسرتالية يف فكتوريا تقدمهم قنصل لبنان
العام يف فكتوريا غسان الخطيب وسفري دولة االمارات العربية
اىل رجال دين من كل الطوائف وراهبات وجميع رؤساء االحزاب
ذات االتجاهات املختلفة ورؤساء والنوادي وفعاليات اكاديمية
واقتصادية ومالية وادبية وثقافية واعالمية.

سمري حداد  ،جورج نصر ،جورج الخوري  ,الياس متى وافرام افرام،
وتقدم املشاركني القنصل العام الخطيب والنائب مايكل سكر اىل
جانب رؤساء املؤسسات الحزبية والسياسية واالجتماعية فيما
كان الفتا الوفد الذي اتي من سيدني ويف طليعتهم الزميل انور
حرب ممثال النائب الفيدرالي فيليب رادوك والذي القى نيابة عنه
برقية تعزية .كما وحضر من سيدني الوزير جان عجاقة ورئيس
التجمع املسيحي والي وهبة والرئيس االقليمي للجامعة اللبنانية
ميشال الدويهي ورجال االعمال جورج غصني وجو عساف والزميل
سايد مخايل والسيدتان شهيدة جو خطار ومورين جو رزق.

يوم االربعاء ،كان يوما مميزا يف تاريخ كنيسة سيدة لبنان املارونية
يف ملبورن حيث ضاقت قاعتها على فساحتها والردهات وخارجها
بالذين اتوا من كل حدب وصوب «يزفون امللكة» اىل العرش
االبدي .
ترأس الذبيحة االلهية والصالة على جثمان الراحلة ،راعي االبرشية
املارونية يف اسرتاليا املطران انطوان شربل طربيه وعاونه خادم
الرعية االب الن فارس واملونسنيور جو الطقشي واملونسنيور
عمانوئيل صقر واملونسنيور يوسف توما واالباء ديمرتي بارودي،

املطران طربيه القى عظة قيمة عدد فيها مزايا الفقيدة ومآثرها
ومراحل اآلالم التي مرت بها ومدى تمسكها بتعاليم السيد املسيح
وايمانها املطلق برسالته السماوية وقدم تعازيه باسم الكهنة
والكنيسة والجمهور اىل العائلة .
بعد صالة « الوداع « ووضع البخور ورش املاء املقدس على نعش
الفقيدة االبيض ،انتقل الجمهور الواسع والكبري اىل هول الكنيسة
لتناول لقمة الرحمة ،حيث كانت كلمة مقتضبة لشقيق الراحلة
املحامي فادي الذوقي شكر خالها كل االحبة الذين «غمرونا
بمحبتهم الصادقة والتي ستبقى دينا علينا مدى الحياة» سائال
اهلل ان يبعد عن الجميع كل مكروه وان يجعل حياتهم سعادة وفرحا
وامال.
يبقى القول ،ان الراحلة العزيزة ،التي غادرت يف ربيع العمر،
دفنت مع السيد املسيح على رجاء القيامة .
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مناسبات

حتت شعار عروبة لبنان والوفاء للسعودية ولنهج الرئيس احلريري

مجعية ابناء الضنية اخلريية برئاسة عمر ياسني تقيم حفال حاشدا تكرميا للمحامي حممد املراد

املحامي محمد املراد

الشيخ محمد جبارة

الحاج عمر ياسني

الشيخ مالك زيدان

الحاج محمد صايف

املقدم الحفل السيد خضر صالح

املحامي علي الغول

صورة جـَماعية للضيف املحامي محمد املراد مع اعضاء اللجنة االدارية للجمعية والعضو الفخري فيها السيد خضر صالح وبعض املشايخ

الشيخ الزغبي يتوسط د .مصطفى علم الدين و د .جمال ريفي
تحت شعار االعتدال والتمسك بعروبة لبنان والوفاء للمملكة العربية
السعودية ولنهج الرئيس رفيق الحريري وحامل امانته سعد الدين
الحريري اقامت جمعية ابناء الضنية الخريية باسرتاليا برئاسة عمر
ياسني حفال تكريميا حاشدا لعضو املكتب السياسي يف تيار «املستقبل»
وممثل الشيح سعد الدين الحريري املحامي االستاذ محمد املراد ،والوفد
املرافق له ومن بينهم االعالمي ورئيس موقع الشمال نيوز االخباري عامر
الشعار  ،واملحامي علي الغول  ،ورئيس صندوق الزكاة يف الضنية الشيخ
محمد جبارة  ،ومختار كفرحبو احمد عيسى.

ترحيب من نائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صالح

قدم كلمات الحفل نائب رئيس بلدية كانربري خضر صالح الذي رحب
بالحضور باسم رئيس الجمعية الفخري الحاج وجيه هوشر وباسم رئيس
الجمعية الحالي ورئيس مجلس الشورى يف تيار املستقبل الحاج عمر
ياسني وجميع اعضاء هيئتها االدارية ثم كانت بداية املهرجان بتالوة
عطرة من آي الذكر الحكيم تالها الحاج محمد صايف الذي قال عنه عريف
االحتفال بانه الرجل الذي تاجر مع اهلل فأثرى اهلل تجارته ،والذي ان
بحثنا عن معنى االستقامة فال نجدها من دونه  ،عرفته الجالية الضناوية
واالسالمية بتواضعه وامانته وإخالصه وحبـّه وزُهده يف الدنيا وسعيه
للخري بني الناس  ،وعرفته ايضا من خالل بصمات الخري التي ال تزال
حجارة مسجد املسلمني الكبري واملعهد الشرعي يف الكمبا تشهد الخالصه
وتفانيه ،عنيت به احد مؤسسي الجمعية االسالمية اللبنانية ورئيسها
لعدة دورات وامني الصندوق الحالي يف جمعية ابناء الضنية الخريية
ومديرها الحاج محمد رهيف صايف.

كلمة الجمعية

كلمة الجمية القاها رئيسها عمر ياسني وتميزت كالعادة بصدق املوقف
وصالبة االلتزام بالثوابت الوطنية والعربية فنالت اعجاب الحضور
وقوطعت مرارا بالتصفيق .
وكان عريف االحتفال السيد خضر صالح قد قدم رئيس الجمعية الحاج عمر
ياسني بكلمة مميزة ومما جاء فيها  ..من ايزال يف جبال الضنية اىل مدينة
سيدني يف بداية السبعينات حطت رحال الرجل العصامي الشاب ـ لتبدأ
رحلته يف بناء مستقبل عائلته التي لم ينسَ فيه دوما اهله واخوانه يف
وطنه فكان املؤسس الول تجمع للجاليات العربية باسرتاليا الذي قاد حملة

من اليمني ،الحاجان قاسم وياسني ،الشيخ زيدان ،املحامي املراد ومشايخ
استقبال املوجات االوىل من اللبنانيني اىل اسرتاليا عرب قربص عند اندالع
الحرب اللبنانية يف اواخر السبعينات من القرن املاضي والتي لم تميز بني
منطقة او طائفة او مذهب  ،اىل رئاسة مجلس الجالية اللبنانية يف سيدني
 ،اىل تأسيس جمعية ابناء الضنية الخريية عام  ،1994اىل مساهمته يف
عمل الخري والرب الذي يشهد له يف بلدته ايزال ويف الضنية والشمال
عموما  ،اىل رفعه صوت لبنان يف االغرتاب يف مؤتمرات يف مختلف دول
العالم  ،وموقفه املشهود يف جامعة دول العربية بالقاهرة عندما وقف
مطالبا االمني العام للجامعة العربية انذاك عمر موسى باستحداث فروع
للجامعة العربية باسرتاليا لرعاية شؤون الجاليات العربية باسرتاليا ،اىل
لقائه الشهري مع الرئيس الشهيد الحريري قبل استشهاده بعدة سنوات
وسريه «على بركة اهلل» كما اوصاه الرئيس الشهيد من خالل اطالق النواة
التاسيسية االوىل لتيار املستقبل باسرتاليا يف االجتماع التاريخي امليمون
الذي عقد يف دارته يف سيدني يف  23فرباير من العام  .2000انه صوت
الجالية وحارسها االمني والصديق الويف للرئيس الشهيد رفيق الحريري
واالوفى لحامل امانته سعد الحريري رئيس جمعية ابناء الضنية الخريية
ومجلس الشورى يف تيار املستقبل عمر ياسني.

املتحدثون

املحامي محمد املراد يتوسط الحاج حافظ قاسم والحاج عمر ياسني
وكان صاحب االيادي البيضاء الحاج وجيه هوشر الغائب لظروف صحية
الحاضر األكرب يف هذا الحفل حيث نوهت الكلمات بدوره الكبري يف
الجمعية والجالية.

الحضور

فضيلة الشيخ مالك زيدان  ،الشيخ نبيل سكرية ،الشيخ خالد طالب،
الشيخ حسن زيدان  ،الشيخ عبد الغفار الزعبي ،الدكتور جمال ريفي،
الدكتور مصطفى علم الدين ،نائبة منطقة بانكستاون ممثلة بعضو البلدية
اليكسندر ميهايلوك  ،عبد اهلل املري املنسق العام لتيار املستقبل اسرتاليا،
السيد عمر شحادة  ،منسق تيار املستقبل نيو ساوث ويلز ،السيد محمد
برجاق رئيس تيار املستقبل كانربا ،عبد اهلل الشامي رئيس جمعية الوحدة
العربية االسالمية ،حافظ قاسم االتحاد الفيدرالي االسالمي ،االستاذ
غسان امللك .رؤساء وأعضاء جمعيات ونوادٍ وروابط ،جمعية املنية ،امليناء
اسرتاليا ،الزكاة االسالمي اسرتاليا ،رابطة آل عمر ،رابطة آل درباس
 ،رابطة آل زريقة ،اعضاء ومناصرو تيار املستقبل ،ممثلون عن االعالم
االغرتابي منذر جابر صحيفة الوسط ،الهريالد انطونيوس بو رزق ،راديو
تو ام اي االعالمية الهام حافظ ،املنية دوت كوم السيد سعيد علم الدين،
الضيف االعالمي السيد فادي درباس.

نبذة عن املحامي محمد مراد

وتحدث يف املناسبة ايضا ممثل دار االفتاء يف اسرتاليا الشيخ مالك زيدان،
املحامي علي الغول ،رئيس صندوق الزكاة يف الضنية الشيخ محمد جبارة،
وكان مسك الختام الضيف املحتفى به املحامي محمد املراد ..وشددت
الكلمات على الهموم الوطنية واالنسانية التي كانت تسكن ضمري ووجدان
الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك على املسرية الوطنية الناصعة
لنجله وحامل رايته الرئيس سعد الدين الحريري خاصة وعلى الدور الذي
يقوم به تيار املستقبل ورئيسه اليصال سفينة الوطن اىل برّ األمان .كما
شكرت الكلمات جمعية ابناء الضنية على مبادرتها الطيبة بفتح صرحها
مقتطفات من كلمات رئيس الجمعية الحاج عمر ياسني واملحاميني
وقلبها لتكريم املحامي محمد املراد.

عضو املجلس الشرعي األسالمي األعلى يف لبنان ،عضو يف املكتب الدائم
ملواكبة املحكمة الدولية الخاصة بلبنان ،مفوض قصر العدل لنقابة املحامني
يف شمال لبنان ،رئيس لجنة املحامني من أعضاء املجلس الشرعي األسالمي
األعلى ملتابعة قضية املوقوفني واملعتقلني دون محاكمة ،رئيس ومؤسس
لصندوق الزكاة يف عكار ،ممثل دار الفتوى يف الهيئة الوطنية للسجون،
عضو مؤسس بمنتدى املحامني الشباب يف اتحاد املحامني العرب ،وعضو
بمركز املحكمني يف لندن ومدينة بريوت.
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

ور ٌق ألسئلة القلق

الكتابة يف نظر  25كاتبة مشهورة
عبد االله مجيد
تناولت الكاتبة احلداثوية فرجينيا وولف اليت مرت ذكرى انتحارها
اخلامسة والسبعون يف  28آذار/مارس وضع املرأة بعد احلرب يف
اعماهلا الروائية .ولكن آراءها وافكارها ما زالت تبدو جديدة حني
يتعلق األمر باملرأة اليت متارس الكتابة .ادناه آراء كاتبات مبا يعنيه
ان تكون املرأة أديبة.
ابيغيل آدمز
قليب املتفجر ال بد ان جيد متنفسا يف قلمي؟
أليس مونرو
كتابة هذه الرسالة كمن يضع رسالة يف قنينة ،ويأمل بأنها ستصل
اىل اليابان.

ّ
تعف عن القصيدة
روحي
حني تزرعين املقابر حائطًا بني
الركام
ِ
ِ
الطريد
ممزق احللم
معلقًا صور الشوارع
ال أرى فيها املدى..
لكنين شاهدت ما يكفي
خميليت لتحمل سرية
ٍ
قصيدة
األنقاض ألف
للغيم تشرح غربيت
وتقول لآلتني
كم ضاع اهلدى
....
ِ
درجاته
الوعي حتت الصفر يف
ِ
غفالنه
ما يسقط اإلنسان يف
فإذا اضطررت إىل النمو مبكرًا
ِ
جهاته
أغلق على األفيون كل
....
ْ
ٌ
القلق
ورق ألسئلة
ٌ
ورق لنمسح دمعة الزيتون
ِ
حباته
عن
ٌ
ورق لنكتب ما سريوي التمر
ِ
خنالته
عن
ٌ
ورق سيكتبنًا بال ح ٍرب
ِ
لغاته
بكل
هل حنن من ُ
نرث املدائن
كلها أم حنن
من أنقاضها ؟
ْ
الورق
سقط السؤال على
ْ
احرتق !
ثم

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

اليس ووكر
العامل يتغري وهو مل يعد عاملًا للصبيان والرجال فقط.
أنيس نني
كنت ال تتنفس من خالل الكتابة وإذا مل تصرخ يف الكتابة أو
إذا
َ
تغنيّ يف الكتابة فال تكتب ألن ثقافتنا يف غنى عن ذلك.
آن فرانك
أدركت ان علي ان اجنز واجيب املدرسي حتى ال أكون جاهلة
اخريا
ُ
ولكي أشق طريقي يف احلياة وأصبح صحافية ألن هذا ما ُأريده!
كنت
أعرف اني استطيع ان اكتب ....ولكن يبقى ان ننتظر لنرى إن
ُ
حقا موهوبة.....
وإذا مل تكن لدي موهبة لتأليف الكتب أو كتابة املقاالت الصحفية
فاني استطيع دائما ان أكتب لنفسي .ولكين ُأريد ان ُأحقق اكثر
من ذلك .ال أستطيع ان اختيل العيش مثل أمي االسيد فان
دان وسائر النساء ُ
األخريات اللواتي يقومن بعملهن ثم يطويهن
النسيان .فأنا احتاج اىل شيء آخر باالضافة اىل زوج وأطفال انذر
هلم نفسي!ُ ....أريد ان اكون نافعة أو أدخل املسرة يف قلوب
اجليمع  ،حتى اولئك الذين مل التقيهم قطُ .أريد االستمرار يف
العيش حتى بعد املمات! وهلذا السبب أنا اشعر بكل هذا االمتنان
هلل على اعطائي هذه املوهبة اليت استطيع ان استخدمها لتطوير
نفسي والتعبري عن كل ما يعتمل يف داخلي! حني أكتب استطيع ان
أطرد كل همومي .آساي خيتفي وروحي تنتعش! ولكن  ،وهذا هو
السؤال الكبري  ،هل سأكون قادرة ذات يوم على كتابة شيء عظيم
 ،هل سأكون ذات يوم صحافية أو كاتبة؟
ارونداتي روي
ما الرواية والعمل غري الروائي إال طريقتان خمتلفتان للسرد
القصصي .وألسباب ال أفهمها متاما خترج الرواية مين راقصة .اما
العمل غري الروائي فيستخرجه عنوة العامل املوجوع  ،املنكسر الذي
أفتح عيين عليه كل صباح».
مارغريت آتوود
كتبت كلمة واحدة».
انتظرت الكمال ملا
«لو
ُ
ُ
بيل هوكس
«ما من كاتبة سوداء يف هذه الثقافة تستطيع «اإلكثار» من الكتابة
بل ما من امرأة تستطيع «اإلكثار» من الكتابة .....وما من امرأة
كتبت ما فيه الكفاية ذات يوم».
شارلوت برونيت ،جني اير
«أكدت «إني لست مالكًا» ولن أكون مالكًا اىل ان أموت بل سأكون
ُ
أنا نفسي».
تشيماماندا نغوزي أديتشي
كنت قلقة  ،ليس من مادة
حاضرت يف درس الكتابة
«أول مرة
ُ
ُ
وكنت ُ
درس ما استمتع به.
أ
اإلستعداد
حسنة
كنت
ألني
التدريس
ُ
ُ
ّ
أردت ان ُأأخذ على حممل اجلد.
كنت قلقة بشأن ما أرتديه.
بل
ُ
ُ
وكنت أعرف اني لكوني امرأة سيتعني علي تلقائيا ان أثبت جدارتي.
ُ
وكنت قلقة من اني إذا بدوت شديدة االنوثة لن ُأأخذ مأخذ اجلد.
ُ
كنت ُأريد ان اضع امحر شفاهي اللماع وارتدي تنورتي البناتية
ُ
ارتديت مالبس جادة للغاية  ،رجولية
ولكين قررت خالف ذلك.
ُ
للغاية  ،وبدلة قبيحة للغاية .وحقيقة األمر اليت تدعو اىل احلزن اننا
حني يتعلق األمر باملظهر يكون الرجل معيارنا ومقياسنا .وكثريات
منا يعتقدن بأنه كلما ابتعدت املرأة عن املظهر االنوثي زاد احتمال
اخذها على حممل اجلد .الرجل الذي يذهب حلضور اجتماع عمل ال
يتساءل عن أخذه على حممل اجلد استنادا اىل ما يرتديه ولكن املرأة
تتساءل».
روبرت غالربيث (ج .ك .رولنغ)  ،دودة القز
«قالت نينا بازدراء ان فانكورت ال يستطيع الكتابة عن املرأة.
حياول لكنه ال يستطيع  .فان نساءه كلهن مزاج عصيب واثداء

وفوط العادة الشهرية».
جانيت وينرتسون
اعتقد بأن على الكاتب ان يكتب كل يوم  ،عليه ان جيد الوقت.
ويعتمد األمر على امتالك عقل َّ
منظم وليس عقال فوضويا وملخبطا.
مثة خرافة تقول ان األدباء بوهيميون ويفعلون ما حيلو هلم بطريقتهم
اخلاصة .االدباء احلقيقيون هم أكثر األشخاص تنظيما على كوكب
األرض .وهذا لزام عليهم .هم يكتبون ويهتمون باجلانب االقتصادي
ايضا .انها حالة على درجة عالية من التنظيم».
جومبا الهريي
«الرواية فعل عن سابق اصرار  ،جمهود قصدي إلعادة تنظيم شيء
ليس أقل من الواقع نفسه  ،وإعادة بنائه .وحتى بني اكثر الكتاب
ممانعة وشكًا جيب ان يظهر هذا الفعل عن سابق اصرار .فأن يكون
الي»».
املرء كاتبًا يعين القفز من االستماع اىل القول «استمعوا ّ
جويس كارلو اوتس
منهكة متاما وحني
كنت
أجربت نفسي على الشروع بالكتابة حني
ُ
ُ
َ
شعرت بأن روحي رفيعة مثل ورقة الكوتشينة ....بطريقة ما يغري
ُ
نشاط الكتابة كل شيء»
لينا دنهام
ليس هناك ما هو أشجع بنظري من شخص يعلن ان قصته قصة
تستحق ان ُتروى  ،وخاصة إذا كان هذا الشخص امرأة .وعلى ما
قمنا به من عمل مثابر ورغم ما قطعناه من شوط ما زالت هناك
قوى عديدة تتآمر كي تقول للمرأة ان اهتماماتها اهتمامات صغرية
وآراءها نافلة واننا نفتقر اىل الثقل الالزم كي تكون قصننا ذات
أهمية  ،وان كتابة املرأة الشخصية ليست إال مترينا يف اخليالء وان
نقدر هذا العامل اجلديد للمرأة وان نقعد وخنرس.
علينا ان ّ
لويزا ماي ألكوت  ،نساء صغريات
«كل بضعة اسابيع تعتكف يف غرفتها وتلبس بدلة الكتابة وتقع يف
دوامة  ،على حد تعبريها  ،مستغرقة يف كتابة روايتها بكل قلبها
وروحها  ،ألنها اىل ان تنتهي من هذا العمل لن تعرف الراحة».
ريبيكا ويست
«أنا نفسي مل امتكن من معرفة ما هي النسوية على وجه الدقة .كل
ما أعرفه ان الناس يسمونين نسوية كلما ُأعرب عن مشاعر متيزني عن
ممسحة العتبة أو العاهرة».
ريبيكا سولنت
«تمُ حا بعض النساء شيئا فشيئا والبعض اآلخر دفعة واحدة.
بعضهن يعودن اىل الظهور  ،وكل امرأة تظهر تصارع القوى اليت
تريدها ان ختتفي .تصارع القوى اليت تروي قصتها بالنيابة عنها
أو تكتبها خارج القصة  ،خارج َ
الن َسب  ،خارج حقوق االنسان وحكم
القانون».
روكسان غاي
«الكتب كثريا ما تكون أكثر من جمرد كتب».
شريلي ساندبرغ
«تأليف هذا الكتاب ليس جمرد تشجيع مين لآلخرين ان يتعلموا منه
بل أنا من يتعلم .وتأليف هذا الكتاب هو ما سأفعله إذا مل أكن
خائفة».
توني موريسون
«إذا كان هناك كتاب تريد ان تقرأه لكنه مل ُي َ
كتب بعد فعليك أنت
ان تكتبه».
توف جانسون
«احتاج اىل كتابة مالحظاتي  ،حتى مالحظاتي األصغر  ،فهو
األهم».
فرجينيا وولف  ،غرفة خاصة باملرء وحده
«جيب ان متتلك املرأة ماال وغرفة خاصة بها إذا كانت تريد ان تكتب
رواية».
زايدي مسث
«سبيب ذاته يف الكتابة هو لكي ال أمشي نائمة طيلة حياتي
بأكملها».
زورا نيل هارستون
«احيانا  ،اشعر بالتمييز ضدي لكنه ال يغضبين بل يدهشين
فقط .كيف ميكن ألحد ان حيرم نفسه من متعة رفقيت؟ هذا ما ال
أفهمه».
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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

صفحة 25

Saturday 2 April 2016

السبت  2نيـسان 2016

ملبورن

Page 25

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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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
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

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

Email: employment@ipssecurity.com.au

Hatem Electrical Contracting

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

ëÏmÏm@Úè

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

 على24 نعمل
 ساعة24ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
يوميا
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

ﺳﻴﻔﻮﺩ
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ
خربة طويلة

Pizza – Pasta – Ste

949 650
Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

صفحة 27

Saturday 2 April 2016

السبت  2نيـسان 2016

Page 27

ملبورن

اجلالية اللبنانية تودع ابنها البار عميد التيار الوطين احلر يف ملبورن املغفور له سليمان أبو خاطر
يف هول الكنيسة.
اسرة جريدة اهلريالد تتقدم بأحر التعازي من ارملته املفجوعة
اهلام سعد ابو خاطر ومن ولديه اندرو ولويد ومن ابنته ريتا
وعائلتها ومن عائلة شقيقه املرحوم رودولف ابو خاطر ومن
شقيقتيه ثريا جباني وعائلتها ونهى كمبازي وعائلتها وعائلة
التيار الوطين احلر يف اسرتاليا سائلة اهلل ان يتغمد فقيدنا
الغالي بواسع رمحته وهلم مجيع الصرب والسلوان.

كلمة الزميل نخله البيطار

روبري بخعازي يقدم صالة لروح الفقيد
االب سمري حداد مع العائلة يصلي على نعش الفقيد

عائلة الفقيد وحضور

نخله البيطار يلقي كلمة بالفقيد

جانب من الحضور

عائلة التيار الوطني الحر
تويف االسبوع املاضي يف ملبورن املأسوف عليه وعلى خصاله
احلميدة املرحوم سليمان ابو خاطر عميد التيار الوطين احلر
يف ملبورن ،وكان لنبأ وفاته احلزن واالمل يف قلوب الزوجة
واالوالد واالشقاء واالصدقاء وكل من عرفه عن قرب او مسع
به اىل جانب التيار الوطين احلر.
املرحوم سليمان أبو خاطر هو من مؤسسي التيار يف ملبورن
وكان العمود الفقري للتيار الذي احبه وحافظ عليه كحبه
لعائلته سائرا على املبادئ اليت ارساها دوة الرئيس العماد
ميشال عون طيلة مخسة وعشرين عاما حتى الرمق االخري..
احب اجلميع واجلميع أحبوه.
صحيح ان سليمان ابو خاطر خسارة كبرية لعائلته غري انه
خسارة كبرية ايضا للتيار الذي احبه بعد اهلل.
وظهر يوم االربعاء املاضي اقيم له مأمت حافل يف كنيسة
القديس يوسف للملكيني الكاثوليك شاركت فيه اجلالية بكافة
شرائحها ومعتقداتها السياسية والفكرية واالجتماعية اىل جانب
اعضاء التيار حيث ترأس الذبيحة االهلية االب مسري حداد خادم
رعية مار يوسف وعاونه كهنة الطائفة ،وبعد االجنيل املقدس
قال االب مسري حداد كان اخونا سليمان رجال مؤمنا بربه وحمبا
للجميع واليوم يفارقنا عن هذه الدنيا الفانية اىل دنيا اخللود

التيار الوطني الحر يودع رفيق دربه الطويل
حيث هناك ال اوجاع وال آالم بل راحة ابدية ..وقدم تعازيه
وتعازي الكهنة لعائلته ولتياره الذي حافظ عليه حتى النفس
االخري.
ويف الكنيسة القيت كلمات من قبل بعض االقارب الذين
حتدثوا عن مناقبية سليمان الرفيعة املستوى ،اما رفيق دربه
الطويل املنسق العام روبري خبعازي فقدم صالة شكر لروحه
الطاهرة ..والقى خنلة البيطار كلمة مطولة (نصها ادناه).
ومن الكنيسة ُنقل جثمانه الطاهر اىل مدافن العائلة يف منطقة
هايدلبريغ حيث ووري الثرى وسط البكاء والنحيب ،ثم تقبلت
العائلة والتيار الوطين احلر التعازي وتناول اجلميع لقمة الرمحة

ال أدري كيف يودع األخ أخاه الوداع األخري؟
احدث
ان
يائسا
اعب
ّ
ووجدتين عاجزا ان اقول ضعيفا ان رّ
عنك..
أو كيف اختصر عمرا من العطاء ..عمرا من الصداقة
احلقة ..تارخيا من النضال الصامت ..النضال الذي ال
يطلب شيئا باملقابل..
أو كيف نسابق انني الوجع عند ساعة املصري!
او هل ُيلجم سيل احلزن ُتكسر األفئدة يف مثل هذه
الساعة ...ساعة الفراق!
ماذا يقول االخوان لبعضهما يا سليمان!
ووجدتين استعري من ابن مدينتك زحلة ..زحلة اليت أحببت
حتى التماهي ومن خالهلا عشقت الوطن..
ووجدتين اردد مع شفيق معلوف يا سليمان وهو يقول
يف وداع اخيه فوزي:
قدمت صدري للعناق فلم أقع
ان
قطع من
اال على
ّ
الصو ِ
ٍ
كثرية هي الذكريات يا صديقي ..مجيلة تلك
االمسيات!
وكنت انت الشجرة اليت اليها نفيء ..كنت انت قطب
املغناطيس يشدنا اليه يف كل مرة نتنافر فيها وخنتلف..
كنت احلكم نقبل حكمه مهما جار وظلم الننا نعرف مسبقا
كم كنت حتب اجلميع وما كنت تطلب شيئا لشخصك.
كيف لنا يا سليمان ان جنرتح املسافة اليك دمعا
واسفا؟
كيف لنا اال نبكيك وقد خسرنا فيك االخ االكرب ..خسرنا
فيك امللجأ جيمع شتاتنا من برد الطريق.
كيف لنا اال نبكيك وخسارتنا فيك عظيمة بعظمة عطائك
وعظمة تواضعك وعظمة انسانيتك.
ابكي فيك البطولة! أليست البطولة يا أخي ان تكون
انسانا بكل ما يف الكلمة من معنى يف هذا الزمن البهيمي
حيث التكرب والعنجهية والوجاهة أضحت قوانني!
أليست البطولة ان تكون انت أنت يف وقت غدا التزلف
والتزوير مسة عصر أجوف من املثل املسيحية اليت آمنت
بها وطبقتها يف حياتك واخرتت الرحيل يف اسبوع اآلالم
حيث الفادي سيق اىل الصليب من اجل احلقيقة.
نعم يا سليمان نبكيك بطال عاش حياته اليومية كما سرية
االبطال عامال منتجا حمبا لعائلته ولقد حزن ايا كانوا..
عاش حياته متصاحلا مع ذاته دون ان يسأل او حياسب
اآلخر!
لكل هذا حنن معك اآلن ..ها هم االهل كلهم جاءوا
لوداعك تعصرهم اللوعة واألسى ..قم يا سليمان ..قم
وودع االصدقاء ،توافدوا يؤدون لك التحية ويشكرون
ّ
الوقت ان عرفوك واحبوك.
انتسبت
ها هم مناضلو التيار الوطين احلر العائلة اليت
َ
وناضلت يف صفوفها بصدق وأمانة على مدى
اليها
َ
الربع قرن االخري من حياتك ..يقفون معك اآلن وينفذون
ما أمرتهم به ان يفعلوا ،يبادلونك الوفاء والصداقة كما
أنت كنت..
اهلنا باسم التيار الوطين احلر يف اسرتاليا أتقدم منكم
مجيعا ومن عائلته الصغرية بأصدق التعازي بهذه اخلسارة
واشكركم على مشاركتنا هذه الساعات العصيبة..
فخسارة اي شخص كريم النفس كما هو سليمان هي
خسارة للجالية مبجموعها وخسارة السرتاليا وللبنان..
أما انت يا سليمان فأرقد بسالم ..انا أعرف انك تراقبنا
اآلن واعرف انك تبتسم لي راضيا كما كنت تفعل
سابقا..
سأحتفظ بهذه االبتسامة يف قليب..
وداعا يا سليمان..
وداعا يا صديقي..
واىل اللقاء.
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منوعــات

 10نقاط تعيد لطفلك
هدوءه

كيف تتفوقني على
شريكك يف العالقة؟

فوائد الفازلني للوجه
ستفاجئك!

 6مشاكل ال تشعر بها
إال الشقراوات

تعترب العالقة احلميمة بني الزوجني مقياسًا هامًا
لتوازن احلياة الزوجية بينهما ،كذلك التوافق
والتناغم بينهما هو مقياس توازن عالقتهما
اخلاصة ،وكما هو متعارف عليه ،فإن املرأة
بطبيعتها السيما يف بداية احلياة الزوجية دومًا
تكون طرفًا متلقيًا يف العالقة وفقًا لطبيعتها
ونظرًا حلساسية العالقة بالنسبة ملا اعتادت عليه
وما يفرضه عليها حياؤها ،ولكن االستشارية
األسرية أمساء حفظي ترى أن هناك بعض
املواقف تفرض على املرأة أن ال تكون جمرد
متلقية يف العالقة ،بل عليها أن تكون أحيانًا
مبادرة وقيادية ومتفوقة يف العالقة ،حيث تكون
األمور تعجب الرجال وتنال قبوهلم إذا ظهرت يف
الوقت املناسب.
حول املزيد من التفاصيل عن األسباب والوسائل
تابعي معنا املوضوع التالي:

قد تالحظني فجأة على طفلك الوديع ذو الطبع
اهلادئ تغيريا يف سلوكه حيث أصبح حركّا جدا
وصوتا عاليّا عكس املعتاد! حتاولني السيطرة
عليه مبواجهته وسؤاله عما حصل له ولكنه ال
جييبك أو قد ينفي وجود أي سبب فحريتك تزداد
وال تعرفني كيف تتعاملني معه خاصة أن هذا
ليس طبعه وأنت تعلمني جيدا انه ال يعاني من
فرط النشاط وان هذه حالة مؤقتة وستزول.
راجعي نفسك إن كان هنالك أي تغيري قد حدث
يف حياتكم األسرية كسفر األب أو انشغالك عنه
أو مرض أحد األخوة .مهما كان السبب بسيط أال
أن تأثريه قد يكون كبريا على الطفل.
اليك هذه النقاط املهمة اليت عليك اإلملام بها
ليستعيد طفلك توازنه خالل أيام قليلة:
 جتنيب األسئلة املباشرة وال تسلطي الضوء علىتصرفات طفلك.
 ابعدي عنه األلعاب اإللكرتونية وأستبديلهابألعاب بسيطة كالتلوين ،اجلكسو أو الليغو .هذه
األلعاب تساعد على تهدئته.
 حتدثي بصوت هادئ كي تتمكين من السيطرةعلى طفلك وال تتصوري أنك إذا رفعت صوتك
سيتجاوب ويهدأ .العكس هو الصحيح.
 كوني حريصة على أن ينام طفلك باكرا وأذهيبإىل فراشه قبل النوم وأجلسي معه .اقرئي له
قصة أو حتدثا بأمور مضحكة أو خططي معه
لربنامج يوم الغد.
 طفلك حباجة يف هذه الفرتة إىل مزيد من احلنانوقبلي رأسه عندما
واالحتضان فأجلسيه حبضنك
ّ
جيلس جبانبك .ملسات حنانك مهمة جدا.
 ال للحلويات والوجبات اجلاهزة بل أكثري مناخلضر والفواكه الطازجة.
 قللي من مشاهدة طفلك لربامج التلفزيونوامسحي بوقت حمدد فقط.
 اهلواء الطلق يساعد طفلك على التنفس ويزيدمن راحتة النفسية وسيستنفذ طاقته الزائدة عند
اللعب واجلري.
 اطليب من بقية أفراد األسرة عدم توجيهاالنتقاد لتصرفات الطفل أو تركيز االهتمام على
ما يفعله.
 من األفضل أن تقولي ألسرتك بأسلوب مرحومشجع بأنكم مجيعا ستلتزمون ملدة أسبوع
ّ
باتباع منهجا صحيا للغذاء والراحة واالبتعاد عن
اإللكرتونيات لتجنب التوتر .سيشعر طفلك انه
ليس مبفرده يواجه نظاما خمتلفا.

• املرأة املتفوقة يف العالقة
ترى حفظي أن املرأة يف بداية حياتها الزوجية
تكون متلقية خجولة ،لكن مع مرور الوقت
واعتيادها على زوجها وعلى العالقة اخلاصة
بينهما ،عليها أن تثبت تفوقها يف عالقتهما؛
ألن هذا من شأنه أن يعزز عالقتها بزوجها أكثر،
ويشعره حببها بشكل أفضل ،كما أن بعض
احلاالت قد تعرتي الرجل كالضيق النفسي مث ًال
أو شعوره ببعض االكتئاب أو بعض املشاكل
الصحية اليت قد تقلقه على وضعه وأدائه ،مما
قد جيعله يعزف عن اإلقبال على العالقة ،وهنا
على الزوجة أن تثبت مبادرتها وتفوقها يف إعادة
الوهج واملتعة للعالقة احلميمة وللعالقة الزوجية
بأكملها.
• كيف تكونني متفوقة؟
هناك عدة نصائح بسيطة من شأنها أن جتعلك
متفوقة على السرير مبا يبهر زوجك ،من أهمها:
حيب الرجال
• أحسين استخدام عنصر املفاجأة :كما ّ
عمومًا أخذ زمام املبادرة ،فإنهم ينبهرون برؤية
الزوجة املبادرة ،فجربي أن تبادري أنت بطلب
ممارسة العالقة احلميمة ،وفاجئي زوجك بتهيئة
جو مميز وفريد للممارسة ،وقومي بإغرائه بطرق
جديدة وحمببة ،فعندما تأخذين زمام املبادرة
سيعرف أنك تستمتعني حقًا مبا تفعلينه ،مما
يشعركما بالنشوة احلقيقية.
• كوني متفوقة يف مظهرك :مظهرك أثناء العالقة
وقبل بدئها من األمور اهلامة جدًا ،لذلك اختاري
الالجنري واملالبس الداخلية املثرية اليت تعزز
جاذبيتك وجتعلك تبدين مستعدة ومبادرة وجريئة
أحيانًا ،وهيئي جسمك واستعيين بكل ما يلزم
من إكسسوارات ومنتجات بكل ما يلزم لتكوني
كعروس مجيلة.
• ثقفي نفسك وجربي كل جديد :إن رغبتك يف
التفوق يف عالقتك احلميمة البد أن تدفعك للقراءة
والتثقيف اجلنسي ،اقرئي عن وضعيات جديدة،
وأخربي زوجك بها ،وقومي بتجربتها ومعرفة ما
يتناسب معكما ويقدم لكما املزيد من املتعة،
كما سيشعر زوجك بتفوقك حتى عليه ورغبتك
الصادقة الستكشاف وإضفاء أبعاد جديدة على
حياتكما احلميمة.

تطورت مستحضرات العناية بالبشرة بشكل كبري.
املتخصصة اليت
وتعددت إصدارات الكرميات
ّ
ّ
تعنى برتطيب البشرة ،تقشريها وعالجها .ومع
ذلك ال يزال « الفازلني» موجودًا يف ّ
كل منزل
بعد  150عامًا ،ويستخدم يف الكثري من احليل
اجلمالية.
إليك يف هذا املوضوع فوائد الفازلني للوجه:
 .1للمساعدة على إزالة الصق الرموش:بعد إزالة
الرموش املصطنعة مبزيل املكياج ،يبقى بعض
األثر من الصق الرموش ،ما يؤذي عينيك.
إلزالته نهائيًا ،ضعي القليل من الفازلني على
خط الرموش بواسطة أعواد القطن .انتظري بضع
دقائق ،ثم أزيلي القشرة.
 .2لتسليط الضوء على عظام الوجنتنيّ :
إنها
موضة الوجه املنحوت ،لتحقيق ذلك حتتاجني
إىل تنحيف وجهك وتسليط الضوء على وجنتيك.
ننصحك بتطبيق القليل من الفازلني على عظام
الوجنتني ،للحصول على بشرة متوهجة.
 .3لتطويل الرموش :اذا كنت ال حتبني استخدام
الكثري من مستحضرات التجميل ،وتريدين
احلصول على نظرة الفتة ،ننصحك باستخدام
الفازلني لتمشيط رموشك ،ما سيجعلها تبدو
أكثف وأطول ،كما ّ
لنمو شعر الرموش.
أنه مفيد
ّ
 .4حلماية األنف من االلتهاب :إذا كنت تعانني
ستتعرضني تلقائيا إىل امحرار
من احلساسية،
ّ
وتشقق يف األنف .لذلك ننصحك بتطبيق القليل
من الفازلني حول فتحيت األنف ،جلعله رطبا.
 .5لتمشيط احلواجب :للحصول على حاجبني
مرسومني ومصففني طوال اليوم ،ميكنك وضع
القليل من الفازلني على إصبعك ،ومن ثم متريره
فوق حاجبك بالشكل الذي تريدينه.
 .6ترطيب الوجه :دلكي وجهك باستخدام
الفازلني ،لرتطيبه قبل النوم ،ما حيمي بشرتك
من التجاعيد.
 .7حلماية بشرتك من صبغة الشعر :ننصحك ،قبل
تطبيق الصبغة على شعرك ،باستخدام الفازلني
على طول منبت الشعر ،ما حيمي بشرتك ومينعها
من التصبغ.
 .8ملضاعفة فعالية كريم الرتطيب :ميكنك إضافة
القليل من الفازلني مع الكريم اليومي لرتطيب
الوجه وملضاعفة قوته وفعاليته ،ألن الفازلني
مينع الرطوبة من التبخر .لكن انتبهي ،ال ميكنك
أبدًا استخدامه مع املستحضرات اليت حتتوي على
الريتينول أو غريها من املنتجات القوية ،فهذا قد
يؤدي اىل تهيج بشرتك.
 .9لتقشري الشفاه :امزجي السكر مع القليل
من الفازلني ،وافركي شفتيك بها .هذا املزيج
يساعد على التخلص من التشققات.

تتميز املرأة اخلليجية دائمًا مبالحمها اجلذابة وشعرها
األسود الطويل ذي التموجات اخلفيفة ،بينما تتميز
األخريات من فتيات البالد الغربية بالشعر األشقر
الذي دائمًا ما يكون ناعمًا وحريريًا.
وعلى الرغم من أن الشعر األسود له جاذبية
خاصة ،إال أن فتيات اخلليج يرغنب باحلصول على
الشعر األشقر رغبة يف التغيري والتجديد.
«سيدتي نت» بضرورة نقل الصورة
وإميانًا من
ِّ
كاملة إىل املرأة العربية ،يقدم لك بعض مشاكل
الشقراوات لتفكري بها مليًا قبل تغيري لون
شعرك إىل اللون األشقر:
تابعي هنا :آخر صيحات تسرحية الكعكة على
طريقة النجمات
.1مادة الكلورين «الكلور» املتواجدة يف ماء
املسابح ستجعل شعرك يظهر أخضر اللون ،لذا
اهتمي بارتداء القبعة املطاطية بعد حصولك على
الشعر األشقر للحفاظ عليه.
.2بعد عملية تلوين شعرك ستحتاجني إىل بعض
الشامبوهات اخلاصة لضمان عدم حتول شعرك
إىل اللون األصفر الفاتح مع تكرار غسله ،واليت
قد تكون مكلفة.
.3لون حاجبيك األسود سيكون خمتلفًا كليًا عن
لون شعرك ،وعلى جانب آخر سيكون من الغريب
تلوينهما باللون األشقر.
.4إذا كان شعرك طوي ًال وقمت بتلوينه فقد
تظهرين أصغر سنًا وهو أمر رائع ،ولكنه سيكون
غري مناسب للسيدات فوق األربعني؛ ألنهن
سيظهرن أقل جدية.
.5جذور شعرك ستكون مزعجة جدًا عندما تبدأ يف
الظهور ،كما أن إعادة تلوين اجلذور باستمرار
ستكون مكلفة ومؤذية للشعر.
.6عليك أن تهتمي بتنظيف شعرك باستمرار،
فاللون األشقر تظهر عليه آثار األتربة العالقة يف
اجلو على الفور.
لذلك عليك التأني قبل اختاذ قرار احلصول على
الشعر األشقر ،فهذه املشاكل وغريها الكثري قد
تتعبك بعد تلوين شعرك ،ولكن حينها سيكون
من الصعب عليك العودة إىل لون شعرك األسود
اجلذاب مرة أخرى.
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صــحة ورشاقة

 8حيل بسيطة لبشرة شابة

إن مجال ونضارة البشرة هما أكثر ما تهتم
ّ
به املرأة العربية ،فحلم احلفاظ على الشباب
واالبتعاد عن جتاعيد البشرة هو اهلدف الذي
دائما ما نكون على استعداد إلنفاق كل
ً
وغال لتحقيقه .ولكن مل ال جتددي من
نفيس
ٍ
روتني حياتك ليتحقق لك هذا األمر دون أية
تكاليف!!
فروتني العناية اليومي بالبشرة مع بعض
مكونات الطبيعة اليت تعزز الكوالجني ستكون
كفيلة بإبقاء بشرتك يف عمر الشباب لعدد من
السنوات.
إليك هذه احليل البسيطة اليت ميكنك اتباعها
يوميا للحصول على بشرة أكثر نضارة ال تعرف
ًّ
ً
طريقا.
للشيخوخة
ً
دائما
.1ختلصي من جفاف فمك :حاولي
احلصول على بشرة نضرة وبدون جفاف
دائما مرطبات
وباألخص شفتيك ،استخدمي
ً
ً
دائما.
رطبة
الشفاه حتى تكون
ً
اً
ٍ
كاف من النوم ليل؛
.2احصلي على قسط
فالنوم ملدة ال تقل عن مثاني ساعات اً
ليل
ليساعدك على التخلص من التهابات البشرة
وتقليل عالمات الشيخوخة .واالسرتخاء البدني
عموما يساعد البشرة على التقليل
والنفسي
ُ
من ظهور التجاعيد.
.3الطريقة الصحيحة للنوم :احرصي على النوم
دائما ،فالنوم على أحد اجلوانب
على الظهر
ً
لفرتة طويلة قد يؤدى إىل ظهور اخلطوط
ً
أيضا على النوم على
على البشرة؛ واحرصي
وسادة من احلرير.
دائما على ترك
.4الشعر الفضفاض :احرصي
ً
ً
فضفاضا مع االبتعاد عن ذيل احلصان
شعرك
ألن ذلك يؤثر على بصيالت الشعر
املشدود ّ
مما يؤدي إىل تراجعها مع مرور الوقت.
.5استخدام املرطبات لي ًال :احرصي على وضع
املرطب قبل النوم ليحصل جلدك على الرطوبة
املطلوبة لتجديد خالياه أثناء املساء.
.6ممارسة الرياضة :احرصي على ممارسة
أسبوعيا؛ لتحصلي على بشرة مفعمة
الرياضة
ًّ
باحليوية.
يوميا :حيتوي اجلزر على
.7جرعة من اجلزر
ًّ
الكاروتينات اليت حتمي البشرة من التجاعيد؛
كما أنه حيمي البشرة من أشعة الشمس.
.8عند استخدامك للهاتف احرصي أن يكون
يف نفس مستوى العني وال تنظري لألسفل
لتتجنيب ظهور جتاعيد الرقبة املبكرة.

 6أطعمة حتميك من
التهابات البشرة

إذا كنت تعانني من التهابات البشرة باستمرار،
عليك التفكري أولاً يف محاية بشرتك من خالل
تناول أطعمة طبيعية صحية تفيد يف محاية
البشرة وجتديد خالياها .فالطرق الطبيعية
دائمًا ما تكون أفضل من املنتجات الكيميائية،
والسيما إن تعلق األمر بأمور اجللد احلساسة
كامحرار البشرة والتهابها.
ِ
إليك أفضل األطعمة اليت حتميك من االلتهابات:
 .1زيت الزيتون :فهو غين مبضادات األكسدة
اليت حتمي البشرة من االلتهابات .لذا ،احرصي
على إضافة زيت الزيتون إىل خمتلف األطباق؛
كما ميكنك استخدام زيت الزيتون الدافئ
موضعيًا على األماكن املصابة وتدليكها ،فذلك
ّ
يقلل من االلتهابات سريعًا.
 .2الزجنبيل :حيتوي على خصائص قوية مضادة
يوميًا
لاللتهابات .تناولي شاي الزجنبيل مرتني
ّ
على األقل؛ كما ميكنك تدليك املنطقة املصابة
يوميًا.
بالتهابات بزيت الزجنبيل عدة مرات
ّ
 .3الكركم :هو مضاد لألكسدة ،وحيتوي على
خصائص مضادة لاللتهابات ،كما أنه فعال للحد
من التهابات البشرة .واظيب على شرب كوب من
يوميًا ،مع عمل عجينة من
شاي الكركم مرتني
ّ
مسحوق الكركم وزيت السمسم ووضعها على
أماكن االلتهابات للتقليل منها يف احلال.
 .4الثوم :حيتوي على الكربيت الذي يساعد
على التخلص من االلتهابات ،كما أنه غين
مبضادات األكسدة اليت تقلل االلتهابات أيضًا؛
لذا عليك تناول فصني من الثوم على األقل
يوميًا واستخدامه يف الطبخ باستمرار .كما ميكنك
ّ
فرك أماكن االلتهاب بفصوص الثوم للحد من
االلتهاب.
 .5مسك السلمون :هو من األمساك الغنية
باألوميغا  3واألمحاض الدهنية ومحض
الدوكوساهيكسانويك ( )DHAالذي يساعد
على تقليل االلتهاب؛ لذا احرصي على تناول
السلمون وبدائله كالسردين باستمرار.
 .6البطاطا احللوة :غنية بفيتامينات  Cو E
والكاروتينات ألفا وبيتا كاروتني اليت تساعد
على تقليل األمل وااللتهاب يف اجلسم.

«رجيم لنأكل النصف»
خيلّص من ه ّم الوزن الزائد

تعتمد فكرة «رجيم لنأكل النصف» على حساب
يتم وفقًا له حتديد ما
ّ
معدل كتلة اجلسم ،الذي ّ
جيب تناوله من السعرات احلرارية؛ فإن ّ
دل هذا
املؤشر على وجود زيادة متوسطة يف الوزن تراوح
بني  4إىل  5كيلوغرامات عن الوزن الطبيعي،
ّ
متطلبات اجلسم من الطاقة 24
جيب أن تكون
أما
سعرة حرارية لكل كيلوغرام من اجلسمّ .
معدل كتلة اجلسم ( 30وهي احلالة
إذا جتاوز
ّ
ّ
فيوصى
اليت
يصنفها اخلرباء بالسمنة املفرطة)ُ ،
بإنقاص إمجالي السعرات احلرارية يف اليوم إىل
ّ
موزعة على
يقل عن  1200سعرة حرارية
ما ال
ّ
ثالث أو مخس وجبات ،حسب توصيات طبيب
التغذية.
ً
آيلة
يقدم خرباء التغذية قواعد
يف هذا اإلطار،
ّ
إىل تطبيق «رجيم لنأكل النصف» ،وهي:
ّ
املفضلة بدون احلرمان
 .1تناول أنواع األطعمة
الكمية ،مع الدعوة
من أحدها ،ولكن بنصف
ّ
إىل:
| استخدام أطباق وأدوات املائدة الصغرية.
مبعدل يراوح بني  20و22
اجليد للطعام،
| املضغ
ّ
ّ
كمية أقل
املرة ،ما يساعد على تناول
ّ
مضغة يف ّ
منه.
 .2استخدام نصف كمية الدهون املعتاد عليها
عند إعداد الطعام ،ما يعمل على خفض كمية
السعرات احلرارية إىل النصف .علمًا بأن حماولة
تناول نصف الكمية من الطعام سيستمر إىل
ّ
يتمكن الشخص
أسابيع عدة متتالية ،وذلك حتى
ّ
التغلب على شعوره املستمر باجلوع ،جبانب
من
زيادة قدرته على التوقف عن تناول الطعام
عند النقطة األوىل من الشبع بسبب صغر حجم
املعدة.
 .3البعد عن عادة تناول الطعام ،أثناء القيام
باألعمال املكتبية أو إجراء مكاملات هاتفية
يسببه هذا األمر من
أو مشاهدة التلفاز ،ملا
ّ
اضطرابات يف املعدة واجلهاز اهلضمي ،عالوة
على عدم الشعور بالكمية املتناولة منه ما يؤدي
ّ
يتم تناول
يفضل أن
إىل اإلسراف فيها! كما
ّ
الوجبات الغذائية الرئيسة يف وجود أفراد من
العائلة أو األصدقاء ،مع احلرص على تبادل
األحاديث اهلادئة بينهم ،األمر الذي يستهلك
معظم الوقت حلني بدء الشعور بالشبع .ويدعو
إىل تفادي اإلسراف يف تناول «املسليات»
ّ
اململحة.
واملكسرات
 .4بذل جمهود بدني يف القيام باألعمال اليومية
الروتينية ،كصعود الدرج بد ً
ال من استقالل
املصعد أو املواظبة على املشي إىل املسافات
القريبة من املنزل بد ً
ال من استخدام السيارة
ّ
للتخلص من السعرات احلرارية الزائدة.
 .5إن اهلدف احلقيقي من محية «لنأكل النصف»
ليس إنقاص الوزن فحسب ،إمنا االحتفاظ بالوزن
يتم هذا األمر
اجلديد لفرتات طويلة! بالطبع ،ال ّ
سوى عند إنقاص الوزن ببطء .يف هذا اإلطار،
ينصح بعض الباحثني يف «املركز الكندي للغذاء
مبعدل
والتغذية» بالبعد عن إنقاص الوزن،
ّ
يزيد عن  400إىل  500غرام يف األسبوع ،أي
كيلوغرامني يف الشهر.

فوائد املوز «ماسية»

يعترب املوز واحدًا من أهم أنواع الفواكه ،وهو
متوفر يف كافة الفصول .وبإضافة املوز إىل
مجة.
يؤمن للجسم منافع
صحية ّ
الغذاء اليومي ّ
ّ
اختصاصية التغذية عبري أبو رجيلي تطلع قراء
«سيدتي نت» على بعض الفوائد الغذائية
املتوفرة بهذه الفاكهة املاسية ،يف القائمة
اآلتية:
 حيتوي املوز على معدن البوتاسيوم بنسبمهمة .ويعمل البوتاسيوم على تنظيم ضغط
ّ
ّ
فيحفز بذلك الكلى
وكمدر طبيعي للبول،
الدم،
ّ
ّ
التخلص من الصوديوم الزائد املوجود يف
على
اجلسم.
ملد اجلسم بالطاقة ،و ميكن
 املوزمهم جدًا ّ
ّ
تناوله بني الوجبات وإدراجه ضمن الئحة
«السناك اخلفيف» الفقري بالوحدات احلرارية.
ناهيك عن أنه سالح فتاك حملاربة الشعور
بالتعب واخلمول.
حيسن املوز املزاج ويساعد على االسرتخاء،
ّ
بفضل غناه مبادة «الرتيبتوفان» ،وجيعل متناوله
يف حال من السعادة.
 املوز مفيد يف حاالت «الرجيم» ،أي عند اتباعمحية غذائية لتخفيض الوزن .و بعكس ما هو
شائع عنه ،فاملوز يساعد على الشعور بالشبع؛
فعا ً
ّ
املتبع.
ال يف جناح «الدايت»
لذلك ُيعترب ّ
لصحة األمعاء ،فهو حيتوي على
مهم جدًا
 املوزّ
ّ
األلياف الغذائية اليت تساعد األمعاء على حتسني
وظيفتها.

الزعرت :تعريف إىل أبرز
فوائده

الزعرت نبات عشيب ذو فوائد عالية .طعمه لذيذ،
ورائحته زكية ،ويبعث على الدفء واالسرتخاء،
متعددة.
ويدخل يف استعماالت طبية ومجالية
ّ
اختصاصية التغذية جانني عواد اجلميل تطلعك
على فوائد الزعرت يف السطور اآلتية:
مطهر قوي :يفيد يف عالج التهابات احللق
_
ّ
ويعزز نظام املناعة .يساعد
والشعب اهلوائية،
ّ
الزعرت اجلسم على التخلص من الفريوسات
والبكترييا ،إذ يلعب دور مضاد للجراثيم ،ال
سيما يف ما ّ
يتصل باملعدة واألمعاء .ويساعد
على التخلص من الديدان والطفيليات ،خصوصاً
لدى األطفال.
_ يرخي العضالت وحيارب التشنج :الزعرت غين
بالفالفونيدات اليت تساعد يف ختفيف آالم الظهر
والعضالت بعد التمرين ،ويساهم يف التخفيف من
مرض الروماتيزم.
_ يدخل يف تركيبة مستحضرات التجميلّ :
مركب
طبيعي حيتوي على كمية من مضادات األكسدة
القوية يف عالج الشيخوخة .يساعد على تنقية
البشرة ،ال سيما لدى املراهقني ،الذين يعانون
حب الشباب .حيارب بعض االلتهابات
من مشاكل ّ
الفطرية القوية.
مطهر ومضاد للفطريات :خيفف من التهابات
_
ّ
وي ّ
قلل من إفرازات أو سيالن األنف.
البلعومُ ،
حيارب تسوس األسنان ،وميكن استعماله كغسول
طبيعي للفم.
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من هنا وهناك

أمحد سعد وريم البارودي أغرب
قصة غرام وانتقام يف الوسط الفن

اختذت عالقة الفنانني ريم البارودي وأمحد سعد الكثري من
املنعطفات ،بني الصعود إىل قمة احلب والرومانسية مرورًا خبالفات
صامتة ،وصو ً
ال إىل صدمة فسخ اخلطوبة بشكل نهائي للمرة الثالثة
يف غضون شهور قليلة.
بدأ احلديث عن وجود قصة حب بني الثنائي أمحد وريم منذ سنوات
إال أن اإلثنني كانا ينفيان األمر ويؤكدان فقط على صداقتهما.
لتمر الشهور ويظهر أمحد يف حواره مع اإلعالمي طوني خليفة يف
برنامج «بدون ماكياج» يف شهر يوليو  2015ويؤكد وجود عالقة حب
بينه وبني ريم يتمنى أن تتطور إىل زواج.
وقال أمحد إن ما يؤجل اخلطوة الرمسية هي ظروف انفصاله عن
زوجته وأم أوالده اليت كان قد انفصل عنها قبل سبعة أشهر من
إعالنه عن عالقته بريم.
ويف شهر ديسمرب املاضيّ ،
تكللت أخريًا قصة احلب باخلطوبة الرمسية
يف حفل عائلي بسيط ضم أهل العروسني يف منزل ريم ،ومنذ هذه
اخلطوبة مل تهدأ نريان اخلالفات التى أدت إىل إنفصال اخلطيبني
ثالث مرات ما بني املرة واألخرى أسابيع قليلة فقط.
املرة األوىل أعلن أمحد سعد عرب الفيس بوك خرب االنفصال بعد
اخلطوبة بشهر واحد حيث كتب «الظاهر أنا وريم ربنا مش رايد لنا
نتخطب ..لألسف إحنا فسخنا اخلطوبة ..ودي تبقى أسرع خطوبة
انتهت قبل البداية».
مر على
اخلرب أصاب مجهورهما بصدمة خصوصًا أنه مل يكن قد ّ
مدة طويلة ،وما لبث اخلطيبان أن تصاحلا ،ما أجرب سعد
اخلطوبة ّ
على إيهام اجلمهور أن صفحته كانت قد تعرضت للسرقة وأنه مل
يكتب شيئًا.
وبالفعل عاد اخلطيبان للظهور معا يف كل املناسبات داخل مصر
وخارجها ،وبعد حوالي شهرين عاد أمحد سعد وأعلن من جديد عن
انفصاله عن ريم حيث كتب «ال تأسف على إحسانك لشخص،
وال حتزن إذا مل يقدر أحد طيبتك» ،وتابع «أنا وريم سبنا بعض
خالص».
إعالن خرب اإلنفصال هذه املرة مل يكن صادمًا للكثريين ممن توقعوا
أن يكون اخلرب جمرد بروباغندا من أمحد سعد ،يف حني وصف البعض
باملتسرع .وبالفعل عاد أمحد لريم بعد حوالي ثالثة
اآلخر اخلطيب
ّ
أسابيع من االنفصال مبفاجأة قدمها هلا يف عيد احلب املاضي ،وعبرّ
االثنان عن حبهما عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وبعد أقل من شهر على هذه العودة الرومانسية اليت كانت مثار
جدل وحديث الكثريين ،عاد أمحد سعد ليعلن من جديد إنفصاله عن
ريم عرب الفيس بوك حيث كتب «من اللحظة دي أنا رجعت ألوالدي
خالص ..وسبنا بعض نهائي أنا وريم ..ومعلش لكل مجهوري بس
عيالي حمتاجيين أكرت ،وده اتفقنا عليه خالص».
وعاد سعد ليؤكد خرب إنفصاله عن ريم حيث كتب «مش هينفع
نستمر أنا وريم نهائيًا ،ألن الرتبية اللي اتربيتها بتخليين دائما يف
مشاكل إحنا االثنني يف غنى عنها ،ربنا يوفق اجلميع».
اإلنفصال هذه املرة يبدو نهائيًا رغم صمت ريم املشغولة بتصوير
مسلسل «أزمة نسب» مع زينة.
وقد بدأ أمحد بإستخدام أساليب استفزازية ،فنشر صورة له وهو
يرتدي تيشرت مطبوع عليه ما معناه أن التخلص من املرأة هو احلل
للمشاكل ،وطلب من مجهوره التعليق على الصورة ،كما نشر صورة
جتمعه بابنه وابنته وكأنه يوجه رسالة لريم إنه عاد الوالده بعد
انفصاله عنها.

كريم أساس خاطئ يشوه
وجهك ،انتبهي!

يساعد كريم األساس على إخفاء كل عيوب الوجه وتوحيد لون
البشرة بشكل مينحك مكياجًا طبيعيًا ومشرقًا .إال أن تطبيقه حيتاج
إىل تقنية خاصة وأسلوب معني كي ال يفقد هذا املستحضر دوره
التجميلي ويتحول إىل طبقة المعة ختفي مجال الوجه .تابعي يف هذا
حتول
املوضوع أسس تطبيق كريم األساس وجتنيب األخطاء اليت قد ّ
مشوه للوجه.
هذا املستحضر إىل
ّ
 ال تهملي تطبيق املستحضر التمهيدي قبل كريم األساس:يعترب املستحضر التمهيدي أساس املكياج الصحيح ،إذ أنه يساعد
يف تكوين القاعدة وإصالح البشرة قبل تطبيق املكياج.
هناك عدة أنواع من املستحضر التمهيدي:
.1التمهيدي الذي يصلح املسام :يقلل من ظهور املسام وخيفيها
قبل تطبيق األساس .إضافة إىل أنه يساعد على امتصاص الزيوت
الزائدة ما مينع املكياج من أن يبدوالمعًا ودهنيًا .كما أنه حيول
دون ذوبانه.
.2التمهيدي املرطب :يضيف الرتطيب إىل األساس ليصبح املكياج
ممتزجًا بشكل أفضل.
.3التمهيدي املشرق :مينح بشرتك التوهج الصحي .يعترب مثاليًا
ملكياج السهرات.
طبقي األساس على كل الوجه والعنق:تكمن املشكلةعند تطبيق كريم األساس يف اختالف لون وجهك عن
عنقك .من هنا ،ننصحك أن ترفعي شعرك عن وجهك ،وتطبقي
كريم األساس بشكل متساو على كل وجهك ،وحتى على عنقك.
لون كريم األساس اخلاطئ جيعلك تبدين أكرب يف السنننصحك بشراء األساس أفتح بظاللني من لون بشرتك وال تكثري
منه ،كي ال حتصلي على بقع بيضاء على وجهك قد جتعل بشرتك
تبدو أكرب سنًا.على سبيل املثال :إذا كانت بشرتك مائلة إىل اللون
الوردي ،عليك جتنب استخدام األساس القائم على نغمات صفراء،
فهذا سيجعلك تبدين باهتة .وبنفس الطريقة ،إذا قمت باستخدام
األساس الوردي ستبدو بشرتك أكرب سنًا.
لذلك ،عليك اختيار لون األساس بالضبط كما هو لون بشرتك ال
لون معصمك .اختربي ،دائمًا ،األساس يف الضوء الطبيعي قبل
الشراء.

األبيض واألسود يعنونان إطالالت
أيقونات املوضة

يف كل مرة ميد فيها السجاد األمحر لتقام إحدى حفالت هوليوود ،نرى
الفساتني األنيقة باألبيض واألسود حاضرة يف إطالالت النجمات،
ولكن يف حفل  »Daily» Front Row's Fashion Awardsعنون هذان
اللونان مجيع إطالالت أيقونات املوضة على السجادة احلمراء.
كانت النجمة جينيفر لوبيز  Jennifer Lopezأنيقة بفستان أبيض براق
وإطاللة كالسيكية ناعمة يف هذا احلفل ،وقامت بتنسيق فستانها
مع جموهرات ذهبية وحقيبة بنفس اللون مع حذاء أبيض بسيط ،أما
عارضة األزياء الشابة جيجي حديد  Gigi Hadidفقد اختارت إطاللة
جريئة بفستان أبيض شفاف بدون أي جموهرات أو إكسسوارات
تذكر ،وظهرت ملكة اجلمال السابقة أوليفيا كالبو Olivia Culpo
ونسقته مع حقيبة وحذاء بنفس اللون،
بفستان ناعم باللون األبيض
ّ
ثم قامت بإضافة حزام ملون لتضيف انتعاشًا أنيقًا إلطاللتها.
وكان اللون األسود حاضرًا يف العديد من اإلطالالت يف هذا احلفل،
فقد ارتدته العارضة بيال حديد  Bella Hadidبفستان بتصميم الباليزر
وبأطراف بدت وكأنها حرقت لتبدو بهذا الشكل ،واختارت نيكول
ريتشي  Nicole Richieفستانًا ناعمًا من الدانتيل األسود ،وحضرت
كيم كاردشيان  Kim Kardashianمع والدتها بفساتني سوداء
بسيطة ،بينما ظهرت كات هادسون  Kate Hudsonبتصميم جريء
جيمع اللونني معًا.
التفرد
أما ليدي غاغا  Lady Gagaفكما عرفناها دائمًا حريصة على
ّ
والتميز يف إطالالتها على السجادة احلمراء ،ويف هذا احلفل اختارت
ّ
اللماع وزينت أطراف أكمامها بالريش امللون
فستانًا ملونًا من الرتتر ّ
كذلك.
شاهدي كيف ارتدت النجمات الفساتني األنيقة باألبيض و األسود
يف حفل  Daily Front Row's Fashion Awardsو اختاري األمجل
بينهن.
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تتـمات

اجليل العوني الثالث...

تتمة املنشور على الصفحة 71

خليل ،قبل أن يتسلم أخريًا مهماتها.
 14ــ رالف البستاني :منسق اللجنة املركزية للشؤون اللوجستية.
وهو مسؤول سابق يف قطاع الطالب.
 15ــ جهاد سالمة :منسق اللجنة املركزية للرياضة ،مخسيين،
وهو حتمًا الرجل املناسب يف املكان املناسب ،إذ يشغل األخري
مناصب رياضية منذ عام  1984ويدير منذ ذلك احلني انتخابات
عدة احتادات رياضية ،من بينها كرة السلة وكرة الطاولة والكرة
الطائرة واجلودو واجلمباز والتايكواندو .إشارة إىل أن سالمة كان
مرشح حزب الوطنيني األحرار لالنتخابات النيابية يف عام 2005
عن أحد مقاعد املنت الشمالي املارونية قبل أن ينضم إىل التيار
الوطين احلر.
 16ــ زياد جاموس :مسؤول جلنة النشاطات الشبابية ،أربعيين.
ُيعهد إليه استقطاب الفئة الشابة اليت يعاني التيار من نقص كبري
فيها ،نظرًا إىل خربته يف جمال النشاطات وتنظيمها.
 17ــ أكرم حليب :مسؤول عن جلنة املنشآت الرياضية ،وهو الرئيس
الفخري السابق لنادي الشانفيل وأحد مموليه لفرتة وجيزة قبل أن
يوقف دعمه املادي له .واحلليب رجل أعمال مخسيين يعمل يف جتارة
األدوية واخلشب ،وخربته بالشؤون الرياضية ال تتجاوز عامني،
حيث تركز نشاطه على دعم فريق الشانفيل ماليًا لينتقل بعدها
لدعم فريق التضامن قبل أن يوقف نشاطه كليًا.
 18ــ شادي الكريدي :منسق اللجنة املركزية للموارد البشرية.
األخري نشط لسنوات يف تيار فرنسا قبل أن يتابع نشاطه منه
بريوت ،وحتديدًا يف قضاء جبيل .ويشري أحد املسؤولني العونيني
إىل أن الكريدي مسؤول موارد بشرية ناجح يف الكثري من الشركات،
وبالتالي املنصب يتناسب وجمال عمله.
مسرة :مسؤول أكادميية التيار ،أي كل ما يعنى بدورات
 19ــ مسري
ّ
التدريب األكادميي للكوادر نظرًا إىل عمله الطويل يف هذا اجملال.
يعرف عنه موقع التيار الذي ينشر له مقاالت بني احلني
ستيينّ ،
واآلخر بأنه باحث يف تقنيات التواصل.
 20ــ ماريو مشعون :مسؤول مشروع اخلمسني ألف بطاقة انتساب.
ومشعون مهندس ثالثيين وأحد أبرز مسؤولي الطالب وأنشطهم،
وجيمع احلزبيون على أنه وجه حمبوب من كل مكونات التيار .يقوم
مشروعه على ضمان جذب كل حزبي لثالث منتسبني جدد حتى
يصل رقم املنتسبني إىل مخسني ألفًا.

جوائز الرتضية

ألن ال جنود يف التيار الوطين احلر بعد اليوم ،سقطت النجوم
على أكتاف اجلميع يف خالل االنتخابات احلزبية األخرية حتى ال
محص» .وعليه ،فتح بازار األلقاب غري
خيرج أحد من «املولد بال ّ
املفهومة واملكررة واملفرغة من أي مهمات لكونها تنحصر بالدور
االستشاري ،أي التنظري من دون أن يكون هلا أي سلطة تنفيذية
أو تقريرية .وهكذا بات للتيار منسق جمالس أقضية من دون
أن يعرف العونيون الفرق مث ًال بينه وبني منسق اللجنة املركزية
لألقضية ،أو ما هو الدور الفعلي ملنسقي جمالس األقضية يف
الشمال وجبل لبنان واجلنوب وبريوت ومتى سيتسنى هلؤالء
«رودجة» وظائفهم .ال يتوقف التضارب يف األمساء واأللقاب
واألدوار هنا ،إذ ما احلاجة مث ًال إىل مسؤولني اثنني ،واحد عن
اللجنة املركزية للرياضة وآخر عن املنشآت الرياضية ،واحد عن
وثان عن جلنة النشاطات
اللجنة املركزية للنشاطات والتشريفات
ٍ
الشبابية وثالث عن قطاع الشباب .ثم ما اهلدف من ترك ثالثة
مقاعد فارغة يف املكتب السياسي ،على أن ميألها الرئيس بنفسه
عرب تعيني ثالثة خيتارهم هو وأي قاعدة تعتمد يف طريقة االختيار
(ريا الداعوق وخليل محادة ونديم لطيف) .وهل سيخطف الثالثة
متثيل املكتب السياسي حبكم فارق السن واخلربة بينهم وبني
األعضاء املنتخبني ولكون الثالثة وجوهًا قدمية ومعروفة يف التيار؟
من جهة أخرى ،عينّ شخص رابع هو الوزير السابق يعقوب الصراف
مقررًا للمجلس السياسي واهليئة السياسية .وهو دأب على حتضري
ملفات التيار يف اجللسات احلكومية ،ولديه رغبة يف خوض غمار
السياسة جمددًا ،من بوابة التيار الوطين احلر .وأراد باسيل تكرميه،
نظرًا إىل وقوفه إىل جانب تكتل التغيري واإلصالح منذ دخوله األخري
جملس الوزراء ،رغم عدم انتساب الصراف إىل التيار سابقًا.

قرار سعودي  -أمريكي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اإلرهابيني أو الذين يقدمون الدعم لإلرهابيني أو األعمال
اإلرهابية».
ونتيجة اإلجراء ،الذي مت اختاذه أمس فإن «أي ممتلكات أو مصلحة
يف املمتلكات ختص هؤالء األفراد املصنفني أو الكيانات ،وتقع
حتت سلطة القضاء األمريكي مت جتميدها ،كذلك ووفقًا لنظام جرائم
اإلرهاب ومتويله يف اململكة ،ومبوجب املرسوم امللكي أ ،44/مت
جتميد أي أصول لتلك األمساء يف اململكة ،وحيظر على املواطنني
السعوديني التعامل معها أو التعامل مع من هلم صلة بها».
وختتلف الروايات حول نشأة منظمة «لشكر طيبة» ،إال أنها
على األرجح متثل إحدى روافد مجاعة «طالبان» األفغانية باملال
واملقاتلني ،ويعود تاريخ املنظمة اليت يرتأسها حافظ سعيد إىل
تسعينات القرن املاضي ،وتتخذ من الهور يف إقليم البنجاب مقرًا

هلا.
وعلى رغم مرور ما يزيد على عقدين من الزمن على تأسيسها إال
مرت مبراحل من بني تصنيفها كإرهابية ،أو حظر نشاطها.
أنها ّ
وأعلنت الواليات املتحدة األمريكية عام  2001تصنيفها كمنظمة
إرهابية ،ورصد حنو  10ماليني دوالر ملن يدلي مبعلومات عن
قائدها ،كما أن عددًا من الدول حذت حذو أمريكا يف تصنيفها.
وقررت األمم املتحدة فرض عقوبات على عدد من قادتها ،ويف
العام  2002حظرت السلطات الباكستانية نشاطها ،واعتقلت قائدها
قبل أن تطلق سراحه يف وقت الحق.

خسارة احلوثيني اخر...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

استهدفت مواقعهم يف مديرييت املخا والوازعية غرب تعز ،ويف
مناطق «الضباب وحدائق الصاحل» يف اجلبهة الغربية من مدينة تعز.
وأفادت مصادر املقاومة واجليش بأن قواتهما املشرتكة استطاعت
أمس االول السيطرة على منطقة «براقش» األثرية يف مديرية
جمزر مشال مأرب بعد معارك ضارية مع مسلحي احلوثيني وقوات
صاحل ،وذلك بعد ساعات من السيطرة على موقع «الصفراء»
االسرتاتيجي.
وبسيطرة اجليش واملقاومة على هذين املوقعني ،يكون املتمردون
قد خسروا مديرية «جمزر» وهي آخر مديرية يف مشال مأرب ،كما
خسروا ضمنًا منطقة براقش األثرية اليت كانوا حولوها ثكنة عسكرية
ومعسكرًا للتدريب ومنطلقًا هلجماتهم باجتاه مأرب واجلوف.
وقالت مصادر يف املقاومة ،إن املقاومة واجليش قطعا خط اإلمداد
عن احلوثيني بني مديرييت الغيل وجمزر ،ومتكنا من السيطرة على
منطقة الدرب وحصن الدامر ،وعثر عناصر اجليش واملقاومة على
خمازن أسلحة يف جبال حليف بعد فرار امليليشيات منها.
والتقت قوات اجليش واملقاومة يف مأرب بنظريتها يف منطقة
«حليف» جنوب حمافظة اجلوف ،يف حني يفرض اجليش واملقاومة
حصارًا خانقًا على جيوب احلوثيني وصاحل يف موقع الصفراء
االسرتاتيجي.
على صعيد منفصل ،شنت مقاتالت حربية وطائرات من دون طيار
غارات كثيفة ليل األربعاء اخلميس (امس االول) على مواقع
تنظيم «القاعدة» يف حضرموت وشبوة أدت إىل مقتل وجرح
عشرات املسلحني.
وأفادت مصادر أمنية وشهود بأن الغارات طاولت قاعدة مطار
الريان يف مدينة املكال عاصمة حضرموت ،ومعسكر الدفاع اجلوي
ومعسكر «اللواء  27ميكا» إضافة إىل مواقع أخرى يف منطقة
«خلف» وميناء «ضبة» النفطي.
ويف حمافظة شبوة اجملاورة ،أفادت املصادر بأن الغارات استهدفت
معسكرًا للتنظيم يف منطقة «اخلرمة» التابعة ملدينة عزان ثاني أهم
مدينة يف احملافظة بعد العاصمة عتق ،وطاولت نقطة تفتيش على
يتسن معرفة
مدخل املدينة ،ما أدى إىل سقوط قتلى وجرحى مل
ّ
عددهم.
يذكر أن التنظيم كان سيطر يف نيسان (أبريل) املاضي ،على
مدينة املكال ومناطق تابعة هلا على امتداد الساحل اجلنوبي الشرقي
حلضرموت ،كما سيطر أخريًا على مدن رئيسية يف حمافظات أبني
وشبوة وحلج مستغ ًال الفراغ األمين وضعف السلطات بعد حترير
احملافظات اجلنوبية من قبضة احلوثيني وقوات صاحل.
من جهة أخرى ،أكد وزير حقوق اإلنسان اليمين عزالدين األصبحي،
أن أي تسويات سياسية ال ميكن أن تكون على حساب احلق
وأصحابه ،مبينًا أن أي عدالة تريد أن تنقل البالد إىل حال السلم
ال بد أو ً
ال أن تقر باألخطاء اليت ارتكبت وإنصاف أصحاب احلقوق.
وأوضح األصبحي خالل مؤمتر صحايف عقده أمس يف الرياض ،أن
احلكومة اليمنية تدعو إىل السالم والتسامح وعودة اللحمة وانتهاء
حال التمزق اجملتمعي يف اليمن ،لكن جيب أال تكون أي خطوة
سياسية على حساب احلق وأصحابه ،وأضاف« :يف النهاية أي
جرمية ارتكبت ال بد هلا من عقاب ،حتى ال تتكرر اجلرائم ونصون
املستقبل».

قمة االمن النووي بال...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف عهد الرئيس األمريكي باراك أوباما .وهي وضعت إجراءات
التصدي لإلرهاب النووي ،وتعزيز «بنيان األمن النووي» والتعاون
والتنسيق يف هذا اجملال يف صلب بيانها اخلتامي.
وكان الفتًا غياب روسيا عن القمة يف مقابل حضور الشركاء
األوروبيني للواليات املتحدة وزعماء اليابان واهلند والصني وكوريا
اجلنوبية ودول أمريكا الالتينية .أما عربيًا فحضر العاهل األردني
امللك عبداهلل الثاني ،ومدير مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية
واملتجددة يف السعودية ،هاشم مياني ،الذي كان شارك يف
قميت الهاي وسيول عامي  ٢٠١٢و .2014كما شارك وزير اخلارجية
املصري سامح شكري ونظريه اإلماراتي عبداهلل بن زايد آل نهيان،
ومتثلت املغرب باألمري موالري رشيد بن احلسن واجلزائر برئيس
الوزراء عبد املالك سالل.
إىل ذلك عكس جدول الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف
يلتق يف حدث ال سابق
القمة الشرخ بني واشنطن وأنقرة ،إذ مل
ِ
له الرئيس أوباما بل نائبه جو بايدن.
وأبلغت مصادر يف الوفد الرتكي أن اخلالف الرتكي  -األمريكي
ّ
«أثر يف املوقف من اإلرهاب يف ظل عدم اتفاق اجلانبني على آلية
حماربة تنظيم داعش ،وتصنيف أنقرة حزب العمال الكردستاني

باعتباره «إرهابي وال جيب التعاون معه يف التصدي لداعش».
وركزت القمة يف لقاءاتها املوسعة واخلاصة على خطر اإلرهاب
النووي ،وتضمني البيان اخلتامي إجراءات وبنود متنع استغالل
املواد الذرية وحتصن أمنها لتجنب وقوعها يف يد اإلرهابيني،
خصوصًا بعد االعتداءات األخرية يف بلجيكا ،والتحدي املتزايد الذي
متثله كوريا الشمالية.
والتزم املشاركون يف البيان اخلتامي زيادة إجراءات محاية املواد
املشعة والتقيد باالتفاقات الدولية يف هذا الشأن ،مع زيادة
التنسيق اإلقليمي والدولي يف هذه اإلجراءات ،فيما وضع أوباما
يف كلمته احلد من االنتشار النووي يف صلب إجنازاته الرئاسية
بعدما دشن هذه املبادرة خالل قمة واشنطن عام  .٢٠١٠وأشار
للحد
إىل إجناز توقيع االتفاق النووي مع إيران ،وقبله مع روسيا
ّ
من ترسانتها النووية.
ويف مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» كتب أوباما:
«ترسانتنا النووية اهلائلة اليت تعود إىل احلرب الباردة ال تالئم
تهديدات اليوم ،وعلى الواليات املتحدة وروسيا اللتني متلكان معًا
أكثر من  90يف املئة من األسلحة النووية يف العامل ،التفاوض
لتقليص خمزونهما بدرجة أكرب».
واقتصرت اللقاءات الثنائية ألوباما يف القمة على الرئيسة الكورية
اجلنوبية باك غان هي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،
والرئيس الصيين شي جينبينغ .كما اجتمع مع الرئيس الفرنسي
عشاء موسعًا للوفود املشاركة.
فرنسوا هوالند ،قبل أن يرتأس
ً

وزير اخلارجية الربيطاني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على برامج تدريب لقوات النخبة اللبنانية وصورة القائم بأعمال
السفارة االمريكية ريتشارد جونز يف القاعدة اجلوية يف مطار رفيق
احلريري الدولي يسلم اجليش ثالث طوافات عسكرية من طراز
«هوي –  »2هبة اضافية من بالده للجيش.
ولفتت مصادر معنية باحلركة الديبلوماسية الدولية والغربية الكثيفة
التصاعدية جتاه لبنان اىل ان جممل املبادرات واملساعدات واملواقف
اليت ينقلها املوفدون والزوار اىل بريوت باتت تتمحور يف شكل
رئيسي على ثالث ركائز ثابتة جيمع عليها اجملتمع الغربي والدولي
املؤثر يف تعامله مع الوضع يف لبنان وهي :الدعم القوي للجيش
كركيزة أوىل واساسية للحفاظ على االستقرار ومواجهة االرهاب،
الضغط ما أمكن يف اجتاه حتفيز القوى اللبنانية على انهاء أزمة
الفراغ الرئاسي واالقالع عن الرهانات على مؤثرات اقليمية على هذه
األزمة اليت يهدد متاديها مع مشارفتها السنتني بافقاد لبنان فرص
النفاد من ربط ازماته بواقع املنطقة املتفجر واجملهول ،وزيادة
الدعم يف قضية الالجئني السوريني اليت تثقل كاهل لبنان وتتهدده
يف بناه التحتية واقتصاده ووضعه االجتماعي ريثما تنجلي مالمح
احللول املطروحة لسوريا.
ويف هذا السياق أفيد يف باريس ان الزيارة املرتقبة للرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند للبنان يف  16و 17نيسان واليت سيتجاوز
عربها االعتبارات الربوتوكولية لعدم وجود رئيس للجمهورية حتمل
رسالة أساسية هي اعادة تأكيد املوقف الفرنسي الداعم للبنانيني
يف صمودهم أمام تداعيات احلرب السورية والعمل على تثبيت
االستقرار الداخلي خالل األشهر املقبلة ومنع متدد اللهيب السوري
اىل لبنان انطالقًا من املظلة الدولية اليت حتمي الوضع اللبناني
الداخلي .وانطالقا من جتاوز االعتبار الربوتوكولي فان هوالند لن
يأتي اىل بريوت وجعبته خالية من أي حلول أو خريطة طريق يقدمها
اىل اللبنانيني ،خصوصًا ان باريس تدرك ان جناح الزيارة مرتبط
بأفق حل الفراغ الرئاسي وتفعيل العمل احلكومي وجملس النواب.
وقد وضعت باريس من خالل حتديد موعد هذه الزيارة الوضع يف
لبنان ضمن أولوياتها وخصوصًا بعد سلسلة زيارات لكل من املمثلة
العليا لالحتاد االوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية فيديريكا
موغرييين واالمني العام لالمم املتحدة ووزير اخلارجية الربيطاني
باالضافة اىل زيارات متكررة ملسؤولني ايرانيني للبنان .ومثة جانب
ملموس بارز يتوقع ان يواكب زيارة الرئيس الفرنسي وهو اعالنه
من بريوت توافق فرنسا واململكة العربية السعودية على ابقاء صفقة
االسلحة الفرنسية اليت مجدتها اململكة ضمن هبة الثالثة مليارات
دوالر للجيش اللبناني يف فرنسا وعدم ختصيصها الي جهة أخرى مبا
فيها اجليش السعودي العادة منحها للبنان يف الوقت املالئم.

هاموند وجونز

وكان وزير اخلارجية الربيطاني شدد يف خالصة حمادثاته مع كل من
رئيس الوزراء متام سالم ورئيس جملس النواب نبيه بري والوزير
باسيل على دعم بريطانيا «الدائم المن لبنان واستقراره وازدهاره»،
واصفًا الالجئني السوريني يف لبنان بأنهم «ضيوف موقتون حتى
استقرار الوضع يف بالدهم» .وحتدث عن أوجه الدعم املالي اليت
خصصتها بالده للبنان واليت بلغت  114مليون جنيه اسرتليين لربامج
الالجئني وما يزيد على  365مليونًا دعمًا الستقرار لبنان و 19مليونًا
ملواصلة دعم اجليش .وشدد على انتخاب رئيس للجمهورية قائ ًال:
«ال ميكن لبنان انتظار تسوية التوترات االقليمية فنحن نتطلع اىل
التعامل مع اي رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».
بدوره أعلن السفري جونز عقب احتفال تسليم الطوافات العسكرية
الثالث املقدمة من الواليات املتحدة اىل اجليش واليت تقدر قيمتها
باكثر من  26مليون دوالر «ثبات التزام امريكا دعم حتديث قدرات
اجليش اجلوية والربية» وأكد ان العالقة األمنية اللبنانية – االمريكية
«مل تكن قط أقوى مما هي اليوم».
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تتــمات

مقتطفات من كلمات الحاج عمر ياسني واملحامي محمد املراد واملحامي علي الغول
ريفي
حتية للبنان اجلريح حتية لكم مجيعًا
والسالم عليكم.

مقتطفات من كلمة املحامي علي الغول
منذ ان تعرفت على شهيد الوطن دولة الرئيس رفيق احلريري
عام  ،١٩٩٧وانا كلين زادة يف الفخر والعزة بإنتمائي وتوجهي
لنهج ومسرية احلريري ،وانا ما زلت على العهد ماضيا يف إكمال
املسرية مع دولة الرئيس الشيخ سعد احلربري يدا بيد من اجل
رفعة وقيامة لبنان و وحدته وعروبته وهويته».

الحاج عمر ياسني

الحاج عمر ياسني

املحامي محمد املراد

ومما جاء يف كلمته
نرحب بكم يف اسرتاليا
نرحب بكم يف مجعية ابناء الضنيه هنا يف أسرتاليا يف ضنية العزه
والشموخ ضنية احلب والسالم ضنية التاريخ واحلاضر واملستقبل
الضنيه تلك القضاء الذي يعيش احلرمان و االهمال الرمسي
والتشويه اإلعالمي منذ عشرات السنني ولكن الضنيه مل حُترم
من نشاط ابنائها املقيمني يف اسرتاليا النهم حافظوا على صالبة
املعتقد وكرامة املعشر وطيب النفوس
ويف خطوة متقدمه حنو تاكيد أصالتها وتراثها وبهمة شبابها و
حكمة شيوخها وتعاون أبنائها الكرام ومن أولي العزم و االميان
رفضوا الواقع الذي نعانيه هناك يف الضنيه فتنادوا من أجل
التعاون والعمل ألجل الضنيه هنا فكانت مجعية ابناء الضنيه يف
اسرتاليا والت على نفسها ان ختطط وتعمل لتغري الواقع وهكذا
كان و جبهود ابنائها فكان هذا الصرح الكبري الذي حنن فيه األن
هو بيت الضنيه
استاذ حممد املراد احملرتم ممثل دولة الرئيس سعد احلريري وعضو
اجمللس الشرعي االسالمي األعلى
اهال وسهال بكم يف اسرتاليا نرحب بك وانت القادم من لبنان
حامال رسالة الشيخ سعد احلريري الناصعه رسالة احملبه والوحده و
التكاتف والصمود بوجه العواصف
اه ًال بك بني حمبيك واهلك واخوانك بني ابناء هذه اجلاليه اليت
كانت والتزال شريان اساسي لدعم لبنان واعالء صوته ونصرة
قضاياه يف احملافل الدوليه
استاذنا الكريم :
ان اللبناني الشمالي و الضناوي يرى فيك الشموخ واالخالص
واللبناني العكاري يرى فيك الصمود والكفاح واالباء
نرى فيك الوطنيه والعنفوان واالصاله وهلذا انتدبك الرئيس سعد
احلريري قادمًا الينا كأرزة مشاليه امثرت يف كل ارجاء الوطن عطاءًا
وحمبة واخالص
شرف به مقامه ُ
وشرفت اجلاليه بكم اليوم فاهال
انك الرجل الذي ُ
وسهال بك وبالوفد املرافق .
نعم أيها األخوة
من هذا املنقلب البعيد من العامل بالتحديد من أسرتاليا تطل
علينا ذكرى احلادية عشر وهي ذكرى رحيل رجل من اعز الناس
وأغلى الرجال هو الشهيد رفيق احلريري ،حني نفذ طواغيث الظلم
والظالم مؤامرة االغتيال الدنيئة ظانني ان رفيق احلريري لن يكون
اكثر من حادثة عادية أو صفحة يطويها تاريخ لبنان سرعان ما
يعلوها الغبار ويطويها النسيان ،ليفاجئ هؤالء بأن رفيق احلريري
لن يكون اال حبيب اجلماهري وأسطورة وطن امسه لبنان
مشرع
وليس جمرد صفحة يف كتاب بل هو كتابا وطنيا جامعا،
ّ
الصفحات على كل التواريخ وااليام الوطنية ُيقرأ من كل ابناء
ً
اجبدية
صنع هلا الراحل الكبري
الوطن وخصوصا االجيال الشابة اليت َ
التطيف
وطنية جامعة ال تعرف اال حب الوطن وترفض التعصب او
ّ
او التمذهب ،اجبدية ثقافية واعدة تضاهي ابهى الثقافات والعلوم
املعاصرة ،اجبدية تشع باالمل والتفاؤل والبناء».
نشهد اليوم على انه كلما ازداد رحيل رفيق احلريري
لذلك هاحنن
ُ
إمعانًا يف الغياب ،كلما ازداد قوة يف احلضور ومزيدًا يف التألق
القلوب مضى ويف الوعي والذاكرة والوجدان
واحلياة ،ألنه اىل
ِ
ُ
ٍ
الكبار الكبار».
يصلها إال
مكانة ال
إستقر ،وهناك ارتقى اىل
ُ
لقد آمن رفيق احلريري بأن الشباب هم الثورة الدائمة وأنهم
اصحاب التحوالت ُ
الكربى يف هذا الكون ،فقاد تيارا شبابيًا عريضًا
ً
افاق علمية وثقافية عظيمة ،ومل يألو جهدا وال ماال وال ِخربة
حنو
ٍ
اال ووضعها يف ِخ ِ
دمة أجيال لبنان الشابة ،وما هذه الوجوه الكرمية

املحامي علي الغول

املوجودة معنا اليوم إال واحدة من الثمرات اليت ارادها الراحل
ملستقبل لبنان احلضاري املقبل .إن رفيق احلريري
الشهيد إعدادًا
ِ
قرأ املستقبل يف عيون وعقول شبابنا اللبناني و استشرف ثورات
الشباب العربي باكرًا باكرًا جدا ،فكان صاحب رؤية ورسالة
عظيمتني ،هلذا نراه يتجدد ويشرق مع كل شروق مشس وكل
َ
ثورة شباب واعدة».
شروق
يوم ُحلم ،و
ليس غريبا على رفيق احلريري أن يكون لديه ُكل ٍ
كنت أراه ُ
حيلم يف وطن مزدهر منفتح
عندما كنت ألتقي به
متطور جلميع أبنائه دون اي تفرقة ،يف كل مكان له بصمة ويف
كل شارع ،و ما تلك الصروح العلمية واملعاهد واجلامعات على
امتداد الوطن إال دلي ًال قاطعًا بانه ليس فقط لبناء احلجر للحجر
اتهم ،إمنا هو بناء احلجر للبشر ،كان ِ
كما ُ
ميلك بعد نظر وقراءة
ملستقبل لبنان
و ال انسى رفيق احلريري عندما كان يقول لنا أثناء املؤمتر اإلغرتابي
األول يف قصره يف قريطم «ماذا مينع بريوت من أن تكون عروس
الشرق و افضل مدينة على شاطئ البحر املتوسط ؟ ماذا مينع أن
تكون أمجل ِمن « كان» او «موناكو؟» كان ُ
شغله الشاغل حياة
املواطنني اللبنانيني ،معربًا عن فخِره واعتزازه بأنه اللبناني األول
والوحيد اللذي طبق القول بالفعل بأن لبنان منارة للشرق بالعلم
و الثقافة واملعرفة وهلذا جهز ودعم من ماله وجمهوده اخلاص
آالف الطالب اللبنانيني من كل الطوائف واملذاهب دون تفريق
أو متييز .
إن عالقته باجلالية اللبنانية يف أسرتاليا عالقة ُح ٍب ومودة
التوصف
– وهذه أمانة للتاريخ !
ال بد لنا من التطرق هلا وهي موثقة ومعروفة جيدًا إتطلع عليها
ِ
بعضها
حضرة املنسق احلاج عمر شحادة ‘ وملست منه امليول لذكر
حريص كل احلرص على أخبار وشؤون
وهو أنه كان الشهيد
ٌ
وشجون اجلالية بأسرتاليا مبادرًا عند كل لقاء بيننا وبعد املصافحة
أعيد
و إلقاء السالم وعلى الفور» كيف اإلخوان بأسرتاليا ؟ « و
ُ
عليه نفس السؤآل ككل مرة ‘ متى ستكون الزيارة املوعودة بها
اجلالية ؟ ويف لقاءنا األخري بادرني قبل أن أسأله السؤآل املعتاد
عن الزيارة بادرني قائ ًال «اآلن باستطاعتنا تأكيد زيارتكم ألنه
 ) 777وال الزوم لتغيري الرحلة
أصبح لدينا الطائرة ( آر باس
يف الطريق اىل أسرتاليا عندها سررت جدًا وأعلنت ذلك يف
الصحف نذاك.
نعم طالته يد الغدر واإلجرام والظالم قبل حتقيق احللم لزيارة
اجلالية اللبنانية بأسرتاليا الذي كان َي ُك ُّن لكم كل احلب واملودة
و اإلحرتام  .وهذه هي شهادتي للتاريخ.
وذلك ملن ألقى السمع وهو شهيد ..
حضرة الضيف حضرات الضيوف
وفاءا وعهدًا وحتقيقًا ألمنية الشهيد رفيق احلريري نرفع بامسكم
وعرب األستاذ حممد املراد توصية اىل دولة الرئيس الشيخ سعد
احلريري
 1وهي حتقيق األمنية اليت كان الشهيد قد وعد بها بزيارة اجلاليةاللبنانية والعربية بأسرتاليا
 2ونطالب أيضًا بزيارة مفيت اجلمهورية اللبنانية اليت عملنا هلا منذمثانية عشرة عاما اىل أسرتاليا واليت مل تتحقق بعد
وان هذه الزيارات تعزز وتقوي أواصر التعلق بالوطن األم لبنان
وبني األغرتاب يف العامل
أحييكم مجيعًا
أحيي دولة الرئيس سعد احلريري حتية لتيار املستقبل حتية ملفيت
اجلمهورية اللبنانية
حتية اىل لواء العزة والكرامة لواء العدل والعنفوان اللواء أشرف

« وانا على يقني ان هذا النهج ميثل أغلبية الشعب اللبناني،
لذلك سأبقى كما عهدمتونا دائما ان منضي قدما بنفس النهج
احييد ولن
(نهج الرئيس الشهيد احلريري) وعن هذا الدرب لن
ّ
أغري مبادئي وفكري وذهنييت وعقيدتي رغم آتون املرحلة الصعبة.
حنن يف خندق واحد وسنبقى يف خندق تيار رفيق احلريري الواحد
ألنه يعترب حالة منوذجية نادرة وعابرة للطوائف واملذاهب واملناطق
وحتى الدول».
«أؤكد من مجعييت هنا مجعية الضنية كما فعلت مرارا وتكرارًا من
حريري اهلوا والفؤاد،
أماكن وحمافل متعددة انين كنت وسأبقى
ُ
حريري املنشأ والنشأة ..فأنين مل اعرف منذ ان عرفت العمل
ُ
تيار آخر ولن يكون سوى مع
السياسي واالجتماعي انتمئًا ألي
ٌ
التيار احلريري .وخطنا معروف و واضح وضوح الشمس مع مملكة
اخلري والعطاء.

مقتطفات من كلمة املحامي محمد املراد
ومما جاء يف كلمة األستاذ احملامي حممد املراد ممثل دولة الرئيس
سعد احلريري
أتوجه بالتحية واالمتنان هلذا اللقاء البشري اإلنساني ملنطقة عزيزة
عاى قلوبنا اليت ارادت ان جنتمع ونتالقى على اخلري وعلى كل ما
إبتداء من
يفيد مجعية ابناء الضنية اخلريية .التحية كل التحية لكم
ً
التأسيس و وصو ً
ال اىل مراحل التداول يف الرئاسة ،وقد شرفين
اللقاء قبل احلضور هنا برجل جليل ،استمتعت اليه حمدثا بشغف
عن ضنيته واستمعت اليه اكثر ما حتدثت ،انه الرجل احلكيم الذي
وجيه من وجهاء الضنية كما انه وجيه
اخترب احلياة وخربته ايضا ،انه
ً
مجعية ابناء الضنية وعنيت به احلج وجيه دياب هوشر ،هذا الرجل
العمالق بكل ما تأتي هذه الكلمة من معاني الذي أكد لي ان هذه
املؤسسة ستستمر مع رجل أخذ منه وسار على مسلكه انه االخ احلج
عمر ياسني»
وتابع املراد« :ال ميكن للرأس ان يعمل بدون جسد والعكس
الصحيح كما هو لسان حالنا يف بلدننا احلبيب لبنان (ملمحًا  -مجلة
اعرتاضية) ،ان هذه اجلمعية وهيئتها اإلدارية تتكامل باعضائها
حتية القلبية لكم مجيعا من دولة الرئيس سعد احلريري من لبنان
ارض املسيحية واإلسالم فألف حتية لكم وامان وسالم ،كما أوجه
حتية جلميع وسائل االعالم املوجودة املقروءة واملكتوبة واملسموعة
وعلى شبكات التواصل االجتماعي».
وأردف املراد قائ ًال « :لي عظيم الشرف ان امثل الرئيس سعد
احلريري مبناسبة عزيزة على قلبه كما هي مناسبة عزيزة على قلوب
اللبنانيني ،مناسبة قد مضى على حدوثها احد عشر عامًا  ،لكن
هذ احلدث ال بل الزلزال يتفاعل مع ضمري كل إنسان حر ومؤمن
بانتمائه الوطين انها ذكرى عمالق من بــــالدي ذكرى الرئيس
الشهيد رفيق احلريري».
تكلم املراد يف خطابه واضعا امام احلاضرين ثالثة عناوين« ،
لقائنا هنا واجتماعنا يف هذه اجلمعية املوقرة حبد ذاته عنوان الذين
هم يعربون من خالله عن قيمهم ،يعربون عن تارخيهم ،يعربون
عن مفاهيم الكرم واالخالق والتواصل والضيافة .هكذا عرف عن
الضنية كما عرفت شقيقتها وجارتها وصلة وصلها «املنية»،
فذلك التوصيف كما قال عنه احلج عمر ياسني وموفق يف توصيفه
بني (الضاض) و (امليم) فجمعًا وحبًا حتى تلتقيا كل األدوات
والطاقات للنهضة بهذه املنطقة وال تكتمل اال بالعصي والعصية
على الظلم واحلرمان .عكار تلك اليت ال نصل اليها اال من الضنية
ولن نصل اليها اال من املنية فمثلث احلرمان الذي انتقل ليعشعش
يف عكار والضنية واملنية وبعد بقاع طرابلس .فهنيئًا هلذه اجلالية
اليت نفتخر بها واجلالية اللبنانية اليت نعتز بها ،هنيئا جلاليتنا
من الضنية واملنية وعمار وطرابلس وكل القرى الشمالية ألننا
من خالل هذه الصورة اليت احبها الرئيس الشهيد رفيق احلريري
نعكس صورة لبنان .تعكس ذاك العيش املشرتك ،تعكس ذاك
التضامن ،ذاك اإلنتماء الوطين الذي احبه احلريري ان يكون لينان
هكذا».
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مــطبخ

كيك اجلزر

كبة لبنية

مبكونات بسيطة وصحية للغاية تستطيعني عزيزتي
أن حتضري أحد ألذ أنواع احللويات الغربية على
اإلطالق ...بطريقة حتضري سهلة ومكونات صحية
وطيبة مع الطاهية داال الفيومي تقدمه لك خصيصًا
من مطبخ سيدتي..
املقادير :
البيض 4 :حبات
بيكنج بودر :ملعقة صغرية وربع
بيكربونات الصودا :ملعقة صغرية
كبش القرنفل :مسمار (مطحون)
جوزة الطيب :نصف ملعقة صغرية (مطحونة)
زبيب :نصف كوب
اجلوز :كوب (مقطع)
القرفة :ملعقة صغرية ونصف (مطحونة)
ملح :نصف ملعقة صغرية
سكر :ثالث أرباع الكوب
السكر البين :نصف كوب
طحني :كوبان ونصف (منخل)
الزيت النباتي :كوب ونصف
اجلزر 3 :اكواب (مربوش)
اجلنب الكرميي 7 :مربعات (للتغليفة)
حليب مركز حملى :كوب (للتغليفة)
اجلوز :نصف كوب (مقطع ،للتزيني)
طريقة التحضري
 .1محي الفرن على درجة حرارة  180مئوي.
 .2ضعي الطحني املنخل يف طبق اخللط.
 .3أضيفي فوق الطحني جوزة الطيب املطحونة
ثم رشي بعض امللح والقرفة املطحونة والبيكنغ
باودر ومسمار كبش القرنفل وبيكربونات الصودا،
ثم اخلطي املكونات مع بعضها.
 .4أضيفي بعد ذلك الزبيب فوق اخلليط السابق.
 .5ثم أضيفي اجلوز املقطع وحركي.
 .6ضعي اجلزر فوق املكونات السابقة وابدأي
باخللط.
 .7أضيفي البيض باخلالط الكهربائي.
 .8وثم أضيفي السكر األبيض على البيض.
 .9وضعي السكر البين على اخلليط ثم اخلطي
املكونات ملدة دقيقتني حتى يصبح لون اخلليط
فاحتًا.
 .10ثم صيب الزيت النباتي واخلطي مرة أخرى
ملدة ال تتجاوز النصف دقيقة.
بصب اخلليط السائل السابق على
 .11قومي
ّ
خليط الطحني ثم حركي حتى ختتفي التكتالت من
اخلليط.
 .12صيب خليط كيك اجلزر يف قالب الفرن
املدهون بالقليل من الزيت النباتي.
 .13أدخلي القالب للفرن احملمى مسبقًا ملدة 30
دقيقة.
 .14لتحضري التغليفة :صيب احلليب املكثف
احمللى باخلالط الكهربائي ثم أضيفي عليه قطع
اجلنب الكرميي ثم أخفقي.
 .15بعد نضوج كيك اجلزر وإخراجه من الفرن قومي
بسكب خليط التغليفة السابق فوق الكيك وزينيه
حببات اجلوز املقطع وزيدي القليل من اخلليط فوق
اجلوز حبسب الرغبة ثم قدميه.

باستا بالباذجنان للمصابني بالسكّري

كرات الشو احملشوة بالبوظة

تقدم وصفة «الباستا»
االختصاصية نيكول مفتوم ّ
بالسكري.
بالباذجنان للمصابني
ّ
املقادير :

قدمت الطاهية املميزة مارغو قبطي وخصيصًا
ملطبخ سيدتي ،طبق كبة لبنية الشهي ،ويعترب
هذا الطبق من األطباق املشهورة ببالد الشام،
وحمبوب أيضًا لدى اجلميع.
املقادير :
برغل 1 :كيلو (ناعم ،لقشرة الكبة)
حلم العجل 1 :كيلو (لقشرة الكبة)
بهار سادة :حسب الرغبة (لقشرة الكبة)
القرفة :حسب الرغبة (لقشرة الكبة)
فلفل أسود :حسب الرغبة (لقشرة الكبة)
ملح :حسب الرغبة (لقشرة الكبة)
حلم العجل 1 :كيلو (مفروم خشن ،حلشوة
الكبة)
البصل 2 :حبة (مفروم ناعم ،حلشوة الكبة)
لوز 250 :غرامًا (مقطع ألرباع ،حلشوة
الكبة)
بهار مشكل :ملعقة صغرية (حلشوة الكبة)
السمنة :ملعقة صغرية (لقلي اللحمة)
لنب رايب 1 :كيلو (لصوص اللنب)
السمنة :ملعقة كبرية (لصوص اللنب)
النشاء :ملعقة صغرية (لصوص اللنب)
نعناع ناشفّ :
رشة (للتقديم)
طريقة التحضري
 .1تطحن قشرة الكبة باملقادير وجتهز.
 .2ثم تنقر وحتشى باحلشوة وذلك بوضع السمنة
واللحمة والبصل واللوز على النار وطبخها حتى
االستواء ،وبعد ذلك نتبلها بامللح والبهار.
 .3وتقلى ،ثم نغلى اللنب ،مع النشا والسمنة،
وجيهز.
 .4عند التقديم نقوم بوضع حبات الكبة بصحن
التقديم ويسكب فوقها اللنب ويتم رش القليل
من النعنعا الناشف.

ّ
ّ
ومقطعة
مقشرة
الباذجنان 3 :حبات (كبرية،
مكعبات)
إىل
ّ
رذاذ الطبخ :حسب الرغبة
بندورة 2 :حبة (كبريتانّ ،
مكعبات،
مقطعتان إىل ّ
مقادير الصلصة)
معجون الطماطم 2 :ملعقة كبرية (مقادير
الصلصة)
خل البلسمك :ملعقة صغرية (مقادير
الصلصة)
ّ
(مقطعة إىل مكعبات،
الفليفلة الصفراء 1 :حبة
مقادير الصلصة)
ّ
(مقطعة إىل مكعبات،
فليفلة خضراء 1 :حبة
مقادير الصلصة)
ّ
(مقطعة إىل مكعبات ،مقادير
البصل 1 :حبة
الصلصة)
ّ
(مقطعة إىل مكعبات ،مقادير
الكوسا 8 :حبات
الصلصة)
الكزبرة :ربع كوب (مفرومة ،مقادير
الصلصة)
الكمون :ملعقة صغرية (مقادير الصلصة)
ملح :نصف ملعقة صغرية (مقادير الصلصة)
زيت الزيتون 2 :ملعقة كبرية (مقادير
الصلصة)
طريقة التحضري
 .1يف قدر كبرية ،تضاف قطع الباذجنان مع رذاذ
الطبخ ،وتطهى يف الفرن على حرارة  93درجة
مئوية ،ملدة ترتاوح بني  10و 15دقيقة.
مكونات
 -2يف مقالة توضع على النار ،تسكب
ّ
ّ
تغطى ،وتدع لتغلي ،ثم ينزع الغطاء
الصلصة ،ثم
ّ
وختفف حرارة النار ،ويدع هذا اخلليط على النار
ملدة  30دقيقة إضافية.
 -3تنزع املقالة عن النار ويسكب زيت الزيتون،
ويقدم
جيدًا،
وقطع الباذجنان .ختلط هذه
ّ
ّ
املكونات ّ
الطبق على الفور.

عجينة الشو
كوب من املاء
نصف كوب من الزبدة
كوب من الدقيق
 4بيضات
رشة فانيال
كيلوغرام من البوظة اجلاهزة
كوب من الشوكوال املذوبة
كرميا خمفوقة للزينة
التحضري
يسخن املاء يف قدر حتى يبدأ بالغليان .تضاف
الزبدة ثم الدقيق وحيرك اخلليط مبلعقة خشبية
للحصول على عجينة متكتلة .تطفأ النار وتنقل
العجينة إىل خالط اجلاتوه .يضاف إليها البيض،
مبعدل بيضة واحدة كل مرة ،فيما ال يزال اخلالط
قيد العمل للحصول أخريًا على عجينة دبقة.
حيمى الفرن لغاية  375درجة فهرنهايت.
تستعمل ملعقة الطعام لسكب العجينة على شكل
دوائر صغرية حبجم حبة اجلوز وبعيدة عن بعضها
 5سم تقريبًا يف صينية غري الصقة .ختبز قطع
الشو يف الفرن حتى تنتفخ وتصبح ذهبية اللون
وقاسية على اللمس.
تطفأ النار وترتك قطع الشو يف الفرن ملدة 30
دقيقة إضافية ،ثم خترج بعد أن تربد .تشطر
قطع الشو أفقيًا إىل نصفني من جهة واحدة فقط
وحتشى حسب الذوق بالبوظة (مقدار ملعقة طعام
مبدئيًا).
تذوب الشوكوال وتسكب يف قعر طبق تقديم.
تصف كرات الشو احملشوة فوق الشوكوال ثم
يسكب عليها املزيد من الشوكوال املذوبة حبيث
تلتصق الكرات ببعضها .تسكب بقية الشوكوال
فوق الكرات ويزين الطبق وحيفظ يف قسم التجليد
من الثالجة حتى موعد التقديم.

حلول جم ّربة يف تدبري املطبخ
تواجه ربة املنزل مشكالت يومية باجلملة يف جمال
التدبري ،خصوصًا يف املطبخ.

يف ما يأتي 5 ،حلول جمربة لتدبري املطبخ:
ملرات ،بهدف
.1
إغلي القهوة العربية ّ
ّ
التخلص من روائح األطعمة املزعجة ،وخصوصًا
ّ
النفاذة.
رائحة الثوم

* 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

افركي يديك بعصري الليمون احلامض
.2
ملرات ،من ثم اغسليهما باملاء البارد لنزع رائحة
ّ
السمك عنهما.
امضغي اللبان أثناء تقشري البصل،
.3
مع فتح نوافذ املطبخ ،بهدف تفادي مشكلة دمع
العينني.
ضعي القليل من حبات األرز يف اململحة،
.4
ّ
الذرات.
رش
عملية
تسهيل
بهدف
ّ
انثري قشور الليمون احلامض أو ّ
رشي
.5
القليل من مثبت الشعر على أوراق ،وضعيها يف
مناطق جتمع الصراصري
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April 1 premium rises prompt half a million an- Malcolm Turnbull set to lose a dozen seats in the
gry Aussies to quit health insurance
next Federal Election, Newspoll survey shows

Health Minister Sussan Ley approved a 5.59 per cent premium rise — but many will inflate by much more
than this. Picture: Gary RamageSource:News Corp Australia

A PREMIUM rise three
times the inflation rate
has unleashed consumer
rage on health funds with
more than half a million
people planning to quit
their cover.
Premiums will rise by
around $200 a year for a
family and around $100 a
year for singles on April
1.
And almost half of all
health fund members plan
to shop around to find a
better deal a Galaxy poll
commissioned by health
fund iSelect has found.
More than 530,000 Australians told the survey
they planned to ditch their
insurance altogether, a
move that could increase
pressure on public hospitals.
Families and couples who
already have hospital only
or extras only (as opposed
to combined health cover)
are the most likely to quit
their health fund.
One in five or 215,000
couple and families with
hospital only or extras
only are considering
dropping their cover, the
survey found.
“It’s possible these households have already pared
back their cover as premiums have risen in recent
years but this latest increase may be the tipping
point that means they can
simply no longer afford
it,” iSelect spokeswoman
Laura Crowden said.
Some health fund products are rising well in

excess of this amount,
Bupa’s Top Hospital with
$250 excess is rising by
8.5 per cent and Medibank’s combined hospital
and extras package for
families by 9.5 per cent.
Seven per cent of health
fund members will ditch
their insurance, another
530,000 Australians will
switch health funds, two
million have decided to do
nothing.
This could be because
they are unaware they do
not have to serve a new
waiting period if they
switch health funds.
Most Australians do not
realise that any waiting
periods already served
will be protected by law if
switching to an equivalent
or lower level of hospital
cover, Ms Crowden said.
“It’s worrying that only 46
per cent of policy holders
correctly understand that
waiting periods are protected,” she said.
“This could mean that
many Australians are
simply putting up with
ongoing price increases
instead of switching to a
better deal with a different insurer because they
wrongly believe they will
have to re-serve waiting
periods.”
In a bid to help health fund
members choose a better insurer the AMA earlier this month released a
guide showing how much
different health funds paid
for 22 of the most common hospital procedures.

The analysis showed if
you need surgery some
funds pay out $330 less
for cataract surgery than
the best fund, $737 less
for a hip replacement,
$794 less for delivering
a baby.
Health fund HBF emerged
as the fund with the highest benefit payouts for 9
of the 22 common procedures — cataract surgery, removal of tonsils,
craniotomy, complicated
and uncomplicated delivery of a baby, carpal
tunnel release, hysterectomy, chemotherapy and
sleep apnoea.
And 25 of the smaller
players you may never
have heard of including ACA Health benefits
fund, Defence Health,
Australian Health Unity
and Frank Health Insurance, grouped under the
AHSA brand, come in a
close second.
They have the best payouts for knee replacements, coronary artery
bypass, cataract surgery,
coronary stents, skin
cancer removal, hernias
and haemorrhoidectomy
and gall bladder surgery.
Mildura Health Fund and
GMHBA provided the
lowest benefits for 19 of
the 22 procedures that
were compared.
There was not a single
procedure among the 22
surveyed where the nation’s largest health fund
Medibank or NIB had the
best payout.

AN analysis of recent
Newspolls suggests the
Coalition is on track to win
the next election but lose
10 to 12 seats, giving Malcolm Turnbull a reduced
majority to govern.
Queensland is emerging
as a problem state for the
government, which is also
losing ground in Victoria,
Western Australia and
NSW as it counts down to
a July 2 poll, the survey
shows.
The Coalition has also
suffered a fall in support
among men and country
voters, according to the
analysis of Newspolls conducted in the first three
months of the year for The
Australian.
In Queensland, Coalition support has dropped
six percentage points in
two-party terms since the
2013 election but it remains ahead of Labor with
51 per cent of the vote.
Labor has recovered
ground in Victoria where it
has a two-party preferred
lead of 53 per cent.
But its core support in
NSW has flatlined and it
has slumped the most
in South Australia, while
also losing women voters
to the Greens.
The government is facing
an overall fall in its primary vote of 1.6 percentage
points and a two-partypreferred swing against it
of 2.5 percentage points,
the analysis shows.
The latest Newspoll survey
revealing the potential fate
of the Coalition at the next
election come as about
58 per cent of male voters prefer Mr Turnbull as
Prime Minister compared
with 22 per cent who want
Mr Shorten.
Female voters prefer Mr
Turnbull as Prime Minister
by 52 per cent to Mr Shorten’s 20 per cent.
As the Turnbull government’s honeymoon period is over, Mr Turnbull
is not only battling lower

opinion polls and internal party dramas. He is
also facing the possibility
of further destabilisation
from Tony Abbott, who
has announced he will
visit marginal seats on his
own election tour.
Mr Turnbull has been unable to prevent Mr Abbott from speaking out on
government policies and
repeatedly talking about
his own record as a prime
minister, which could affect the Coalition’s election campaign.
Former Liberal Party
leader John Hewson has
even urged Mr Turnbull to
give him a formal role in
the election campaign to
avoid disunity.
Dr Hewson, who led the
Coalition to the 1993 election, said giving Mr Abbott
an official role would keep
him in check.
“He won’t go away, so I
think you give him a role,”
Dr Hewson told Sky News
yesterday. “Define the role
very carefully and encourage him to be judged by
his performance.”
Dr Hewson also criticised
Treasurer Scott Morrison
as a “spin merchant” who
has failed in his role.
“I must say more broadly,
though, I don’t think Morrison has performed that
well as Treasurer,” he
said.
“I think he’s a very good
developer of arguments in
the political sphere. He’s a
great spin merchant.
“You can’t spin the economy for very long. You
have got to actually have
substantive answers and
be prepared to carry them
through.”
Dr Hewson said given that
Mr Turnbull left him out of
his “inner circle” of people
who were first informed of
his call to change the date
of the budget from May 10
to May 3, suggests he has
had a falling out with the
prime minister.
“I think it’s indicative of a

breakdown in that relationship, which I think is very
significant,” he said.
“The one thing you might
have wanted to tell the
Treasurer before you
changed the date was the
date of his budget.”
In a recent interview with
Lateline, Mr Turnbull said:
“My relationship with the
Treasurer is very, very
close. We have been close
friends and colleagues
for the best part of 20
years. We are in constant
dialogue and co-operation
and collaboration. Our offices are working together
constantly; our bureaucrats are working together
constantly. It is a very tight
team I can assure you.”
Mr Turnbull has also been
facing pressure to remove
cabinet secretary Arthur
Sinodinos, amid allegations of disguising previous donations by major
political donors — some
of whom were prohibited — to the NSW Liberal
Party.
Mr Turnbull recently told
Lateline host Tony Jones
off for “devoting much of
his interview to the administration of the New South
Wales division of the Liberal Party in 2011”.
The Prime Minister has
also signalled the chances
of an early election, with
his decision to recall both
houses next month to debate a potential double
dissolution trigger.
He will bring back both
houses of Parliament for
an unprecedented sitting
on April 18 to vote on the
Australian Building and
Construction Commission
legislation, and will call a
double dissolution election to be held on July 2 if
the bills are not passed.
Opposition Leader Bill
Shorten has claimed Mr
Turnbull is in “full panic
mode” after failing to deliver strong economic
leadership to Australian
voters.
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Malcolm Turnbull pushes for bills
rather than election

Malcolm Turnbull speaks outside Holsworthy Army Barracks on Tuesday. Photo: Nick Moir

Confidence is building
within the government
that previously blocked
union watchdog legislation could yet pass
through the Senate in
special sittings later this
month as a new spirit of
compromise and the reality of electoral annihilation combine to put the
double dissolution election on July 2 into the
background.
Prime Minister Malcolm
Turnbull used public appearances on Tuesday
to restate his preference
for a deal with Senate
crossbenchers on the
so-called “trigger” bill
despite widespread suspicions that he personally would rather fight a
double dissolution election over the issue.
That deal would see minor amendments to the
legislation agreed to by
the government as long
as those changes came
with the guaranteed six
crossbench votes needed
to pass into law.Irrespective of his private wishes,
Mr Turnbull is said to be
privately convinced that
with as long as seven
weeks to go before a final vote is taken, the Senate will find the common
ground needed to pass
the legislation, averting
the early double dissolution threat, in which most
crossbench
senators
would be wiped out.
It comes despite what appeared to be an increase
in sabre-rattling from the
crossbench senators,

who remain angry at the
Prime Minister’s stipulation that they must only
negotiate with the government as a bloc rather
than as individuals.
Liberal
Democratic
senator for NSW, David
Leyonhjelm, is incensed
at Mr Turnbull’s use of
another crossbencher,
Family First’s Bob Day,
to wrangle the independent and micro-party
senators rather than call
them separately.
Senator Day is a former
Liberal Party federal candidate, and a successful
housing industry entrepreneur who is a known
strong backer of measures to clamp down on
union militancy on the
nation’s building and
construction sites.
Senator Leyonhjelm suggested the approach of
deploying the South Australian revealed that the
Prime Minister was not
genuine in his attempts
to reach a deal on the legislation because he was
more interested in fighting an election based on
its rejection.
He said Mr Turnbull had
not hesitated to call
crossbench
senators
when he became Liberal
leader last September,
despite having no need
for their support.
“Now he needs our votes,
well supposedly he needs
our votes, he wants Bob
to do his leg-work for
him,” he said.
“Now I don’t think that
signifies serious commit-

ment to getting the ABCC
bill through the Senate,
what I think it signifies is
posturing.”
Later, he went further,
telling Fairfax Media:
“They have no intention
of negotiating anything
to do with the ABCC, they
are all just pretending to
talk to us and the intention is to go to a double
dissolution.”
But sources close to Mr
Turnbull insist he is committed to the legislation,
and government figures
say they expect crossbench objections to recede as the first-term
senators contemplate
their own political mortality in a double dissolution.
Speaking at a local chamber of commerce meeting
in Leumeah, Mr Turnbull
restated that he wanted
the legislation through,
rather than the election
trigger its defeat would
bring.
“Support for the ABCC
is simply about ensuring
that the rule of law applies . . . it is a fundamental, critical, economic reform.”
According to government
insiders, Mr Turnbull’s
assessment is that while
a double dissolution election would almost certainly deliver the government a more manageable
Senate, with fewer crossbench senators, passing
the ABCC and registered
organisations bill would
represent a big win for
the government and for
his own authority.
And while a standard
House and half-Senate
election would leave
seven of the eight crossbenchers in place for the
entirety of the next term,
the government’s election mandate would be
clearly established, forcing crossbench senators
to respect the will of voters.

Malcolm Turnbull’s tax revolution: Hand income taxing powers to states
State and territory leaders
have responded coolly to
Malcolm Turnbull’s invitation to take less in tied
grants from Canberra in
exchange for gaining their
own income taxing powers
with which to directly meet
soaring hospital and education costs.
The bold proposal, the
most radical restructuring
of federal-state taxing powers since World War II, is
set for discussion at this
Friday’s Council of Australian Governments meeting
in Canberra.
Mr Turnbull declared the
only thing in ample supply in the current system,
which is beset with overlapping federal-state responsibilities, was “finger
pointing and blame”.
“We’re all sick of it,” he
said.
But his solution, which was
outlined in Tony Abbott’s
now benched Federation
White Paper process, faces
stiff opposition in practice,
with premiers condemning
the proposal as a “bugger’s
muddle” and a “thought
bubble”.
Smaller states expect to be
further disadvantaged and
others worry it would lead
to a higher overall tax burden, foster unhelpful stateto-state confusion and
increase the political pain
of cutting unaffordable services.
While outwardly wanting to
appear constructive, premiers are deeply sceptical
about the idea, regarding
its future implementation
as highly problematic, and
viewing its emergence onto
the COAG agenda now as
a deliberate pre-election
distraction by the federal
government designed to
“throw a bone to the states”
to keep them quiet.
One leader described it as
“scrabbling about in the
desperate search for an
agenda”.
But Mr Turnbull is determined to push ahead.
“Right at the heart of the
problems in the federation
is the fact that the states do

not raise enough of the revenue that they spend,” he
said shortly after telephoning premiers to outline his
general thinking.
“What we are proposing to the states is that
we should work together
on this basis: that we, the
federal government, will
reduce our income tax by
an agreed percentage and
allow state governments to
levy an income tax equal to
that amount that we have
withdrawn from.
“From a taxpayers’ point of
view, he or she would pay
the same amount of income
tax but the states would be
raising the money themselves. We would obviously
administer it and collect it
for them, so again there’d
be no compliance costs.”
Mr Turnbull described the
proposal as “the only way
that we can genuinely reform our federation”.
But in a sign of how preliminary the idea is, the Prime
Minister and his Treasurer
contradicted each other
on a critical aspect of the
proposal, with Mr Turnbull
acknowledging that states
could individually put up
their income tax surcharge,
possibly leading to as many
as eight different tax rates,
and Treasurer Scott Morrison, denying that this was
a risk.
“In future, of course, on the
longer term, a state should
be free to lower that amount
or indeed raise it and then
they are accountable to
their own voters,” Mr Turnbull said.
When queried on Mr Turnbull’s admission of higher
taxes in future, Mr Morrison
said: “Well the Prime Minister has, I don’t think, gone
that far ultimately”.
“I think what we’ve seen today is an idea which is being explored with the states
and territories, and very
much started with their initiation of this.
“I mean the Australian
people expect us to work
collaboratively and cooperatively with the states
and territories to try and fix

these problems ... we’ll see
if we’re able to come to an
agreement with them.”
State leaders expressed
strong misgivings, with
Victoria’s Labor Premier
Daniel Andrews, who had
just spoken to the Prime
Minister by phone, dismissing it.
“In a conversation with the
Prime Minister, he indicated to me that this would
be revenue neutral. If it’s
revenue neutral, how is it
dealing with funding gaps
in hospitals and schools?”
Mr Andrews said on ABC
radio.
“I don’t think this has been
thought through, I don’t
think this has been properly examined.”
“The focus of Friday’s
COAG is to address the $80
billion of Malcolm Turnbull’s cuts to health and
education,” Mr Andrews
said.
“As far as Victoria is concerned, Friday will not be
about tax policy thought
bubbles.”
“While I have historically argued for a share of income
tax for the states, this has
not involved increasing the
income tax burden on Australian households, which
already have among the
highest income tax rates in
the world,” said NSW Liberal Premier, Mike Baird.
“These matters can be considered in the longer term.
What is required right now
is a partnership between
the Commonwealth and
the states for the health
and education services we
need.”
However Mr Turnbull can
expect a warmer reception
from his WA Liberal confrere, Premier Colin Barnett who said on Tuesday:
“The Prime Minister is very
much of the view, as am I,
that we need to better define respective responsibilities of the commonwealth
and the state.”
“I’m not a typical COAG
premier. I don’t go along
and grizzle about money,
other than the GST occasionally.”
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New building promised ‘to be to Parramatta what the Opera House is to the city’

The proposed design for new civic building in Parramatta. Photo: Supplied

The design includes a large screen upon which public art work can be projected. Photo: Supplied

Parramatta has been
busy telling everyone it
is taking off as Sydney’s
second CBD – and now
it is set to have a spaceship-like building right at
its centre.
Councillors on Tuesday
night voted to endorse
the design of a $50 million
glass building, which will
house new council chambers, offices, a library and
technology hub.
The building will be constructed as part of the
multibillion-dollar Parramatta Square redevelopment and features a stack
of transparent glass with
a large screen for public
art projections.
Lacoste + Stevenson Architects principal David
Stevenson said it will
be a “canvas for artistic
expression in a way we
haven’t seen before in a
public building in Australia”.
While a flood of artist impressions have been released for buildings due

to be part of the urban renewal project, construction has only started on
one.
But Parramatta Council
is sticking by its deadline, with a spokeswoman saying the redevelopment is still expected to
be completed by the end
of 2019.
There is a big push within the council to keep
the momentum going on
the project, which has
been plagued by problems over the years and
was initially called Civic
Place.
While demolition has
started on some sites, no
major tenant has been finalised for the two main
commercial buildings
after the council’s courtship of the Commonwealth Bank failed last
November.
The design of the new
civic builiding was selected by a judging panel
and is the work of French
firm Manuelle Gautrand

Architecture and Australian firms DesignInc and
Lacoste + Stevenson.
The building, which will
include a public roof garden, will connect with
and extend above the locally heritage-listed Parramatta Town Hall.
Lord mayor Paul Garrard
said: “It will be to Parramatta what the Opera
House is to the city.”
Designs have also been
selected for two commercial towers with “floating
public space in the sky”,
an at least 70-storey residential tower called Aspire and the 250-metrelong public domain that
will include a flowing water course.
Western Sydney University Professor Paul
James, who was director
of the Cities Programme
of the United Nations
from 2007 till 2014, said
he liked the idea of juxtaposing landmark buildings as part of Parramatta Square.

An artist’s impression of the 90-storey Aspire tower. Photo: Bates Smart

However, he said, the
city needed to ensure
the buildings remained
connected with public
spaces.
“The CBD section itself
is, I think, in endanger of
losing its sense of identity and just becoming one
of the hollow shells that
often cities become,”
Professor James said.
“Unless you’ve got connections between building and the walking
space between them, and

all those sorts of things,
these become private
buildings, nobody goes
into them and they simply reach above the landscape.”
Professor James said
Aspire, which will go to
90 storeys if it can gain
approval from aviation
authorities, would be unnecessarily tall and out
of place in the city.
“The word ridiculous is a
good way to think about it
... it becomes a landmark

without meaning and its
only aspirational dimension is that it reaches towards the sky in a world
in which limits are actually a positive thing,” he
said.
“If all we can do now is
aspire to reach the sky,
we’ve lost our sense of
what aspiration means.”
A development application for the proposed
new council building is
expected to be lodged by
the end of the year.
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High-powered CEDA Commission backs
Labor tax policy to balance the budget

Former head of the public service, Ian Watt. Photo: Elesa
Kurtz

A high-powered independent commission has
backed Labor’s approach
to capital gains tax and
negative gearing, undercutting Prime Minister
Malcolm Turnbull and
Treasurer Scott Morrison
who say it will “smash”
housing prices.
The Balanced Budget
Commission, established
by the Committee for the
Economic Development
of Australia, includes two
former heads of the Department of Prime Minister and Cabinet and one
former Cabinet Secretary. Between them, Paul
McClintock, Terry Moran
and Ian Watt have served
prime ministers Howard,
Gillard, Abbott and Turnbull.
“No economic problem
which is in our power to
resolve is graver or more
urgent in Australia than
the persistence of large
budget deficits,” the
Commission chair Mr McClintock said, launching
the report at the National
Press Club on Tuesday.
The Commission finds
that in order to eliminate the budget deficit
by 2018-19, spending
should fall by $2 billion and revenue should
climb by $15 billion.It
sets out five options for
achieving that goal, all of
which include a cut in the
discount applied to the
capital gains tax along
the lines proposed by Labor.
Option 1 would halve the
50 per cent discount on
capital gains tax, as pro-

posed by Labor, apply a
progressive tax scale to
superannuation contributions, halve the fuel
tax credit scheme and
increase taxes on luxury cars, alcohol and tobacco. It would also cut
government payments
for drug manufacturers
under the Pharmaceutical Benefits Scheme and
cut budget spending on
industry assistance by
10 per cent.
The report says the recommended halving of
the capital gains tax discount would “take much
of the power out of negatively geared investment
strategies” as more of
the gain on each investment would be taxed.
As recently as last week,
Mr Turnbull derided the
proposal saying: “Capital
gains tax is obviously a
tax on gains from investments, so you increase
that tax, what are you going to get? Less investment. The government
takes more of the investment gains so people will
invest less and they’ll
certainly invest less in
things that are risky.”
Mr McClintock said he
accepted that the proposal had the potential to
cut investment spending,
but added that the right
question to ask was:
“How much support are
we prepared to give to a
particular activity?.
“It doesn’t mean it is a
bad activity, but you can
say there is too many
billions of dollars going
into that activity and we
cannot afford that. With
things like negative gearing, the inflation rates are
lower, there is a strong
argument to suggest you
can lower that and still
produce an environment
where people are willing to invest. Our judgment call is that, yes, of
course, it will have some
marginal impact, so will
everything, but it’s a

manageable impact.”
Option 2 also adds in
a 25 per cent cut in the
private health insurance
rebate and an efficiency
dividend in the higher
education sector.
Mr McClintock, a former
Chairman of Medibank
Private, said the right approach was not to criticise the private health
insurance sector but to
say: “We respect the role
you are playing; we know
you are healing the sick
and doing good things
but we have run out of
money and we have to
find savings. I am very
sorry but we have selected you to assist.”
The report says cutting
the rebate would not
have a big influence on
the number of people
insured because most
were more affected by the
prospect of paying the
Medicare levy surcharge
and the rules governing
lifetime cover.
The third option cuts the
capital gains tax concession even further, by 75
per cent and removes
negative gearing on all
types of assets purchased after December
2015. Between them,
those two measures
save the budget deficit
by $8 billion per year.
The fourth option boosts
petrol tax by 10 cents per
litre and cuts industry
tax concessions across
the board by 25 per cent.
The fifth option cuts the
capital gains tax concession from 50 to 40 per
cent and continues the
high income temporary
budget deficit repair levy
due to expire in June
2017.
Mr McClintock said he
thought the public was
much more willing to accept measures to cut the
deficit than were politicians. After it was cut
to zero the government
could consider genuine
tax reform.

Turnbull pushes for bills
rather than election

Senator Bob Day

The Prime Minister may
have to introduce corruption watchdogs across
several industries if he
wants the Senate to pass
the ABCC says Senator
Bob Day.
Confidence is building
within the government
that previously blocked
union watchdog legislation could yet pass
through the Senate in
special sittings later this
month as a new spirit of
compromise and the reality of electoral annihilation combine to put the
double dissolution election on July 2 into the
background.
Prime Minister Malcolm
Turnbull used public appearances on Tuesday to
restate his preference for
a deal with Senate crossbenchers on the so-called
“trigger” bill despite widespread suspicions that he
personally would rather
fight a double dissolution
election over the issue.
Malcolm Turnbull speaks
outside Holsworthy Army
Barracks on Tuesday.
That deal would see minor amendments to the
legislation agreed to by
the government as long
as those changes came
with the guaranteed six
crossbench votes needed
to pass into law.
Irrespective of his private
wishes, Mr Turnbull is
said to be privately convinced that with as long
as seven weeks to go before a final vote is taken,

the Senate will find the
common ground needed
to pass the legislation,
averting the early double dissolution threat, in
which most crossbench
senators would be wiped
out.
It comes despite what appeared to be an increase
in sabre-rattling from the
crossbench
senators,
who remain angry at the
Prime Minister’s stipulation that they must only
negotiate with the government as a bloc rather
than as individuals.
Liberal Democratic senator for NSW, David Leyonhjelm, is incensed at Mr
Turnbull’s use of another crossbencher, Family First’s Bob Day, to
wrangle the independent
and micro-party senators
rather than call them separately.
Senator Day is a former
Liberal Party federal candidate, and a successful
housing industry entrepreneur who is a known
strong backer of measures to clamp down on
union militancy on the nation’s building and construction sites.
Senator Leyonhjelm suggested the approach of
deploying the South Australian revealed that the
Prime Minister was not
genuine in his attempts
to reach a deal on the legislation because he was
more interested in fighting an election based on
its rejection.
He said Mr Turnbull had
not hesitated to call crossbench senators when he
became Liberal leader
last September, despite
having no need for their
support.
“Now he needs our votes,
well supposedly he needs
our votes, he wants Bob
to do his leg-work for
him,” he said.
“Now I don’t think that
signifies serious commit-

ment to getting the ABCC
bill through the Senate,
what I think it signifies is
posturing.”
Later, he went further, telling Fairfax Media: “They
have no intention of negotiating anything to do
with the ABCC, they are
all just pretending to talk
to us and the intention is
to go to a double dissolution.”
But sources close to Mr
Turnbull insist he is committed to the legislation,
and government figures
say they expect crossbench objections to recede as the first-term senators contemplate their
own political mortality in
a double dissolution.
Speaking at a local chamber of commerce meeting
in Leumeah, Mr Turnbull
restated that he wanted
the legislation through,
rather than the election
trigger its defeat would
bring.
“Support for the ABCC
is simply about ensuring that the rule of law
applies . . . it is a fundamental, critical, economic
reform.”
According to government
insiders, Mr Turnbull’s
assessment is that while
a double dissolution election would almost certainly deliver the government a more manageable
Senate, with fewer crossbench senators, passing
the ABCC and registered
organisations bill would
represent a big win for
the government and for
his own authority.
And while a standard
House and half-Senate
election would leave
seven of the eight crossbenchers in place for the
entirety of the next term,
the government’s election mandate would be
clearly established, forcing crossbench senators
to respect the will of voters.
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الفنانة التشكيلية روال أبو صاحل  ..ترسم الطفولة يف فضاءات سحرية ..
وكل وجه له قسماته وحالته النفسية اخلاصة
بقلم أديب مخزوم

متتلك الفنانة التشكيلية الشابة روال أبو صاحل
قدرة فنية الفتة ،على الرسم الواقعي الدقيق،
حيث تعرفنا لوحاتها وجدارياتها ( يصل قياس
بعضها أحيانًا اىل حدود  2×3مرت) املرسومة
بتقنية ألوان االكريليك والزيت ،حيث تندرج
أعماهلا يف اطار الواقعية السحرية أو الواقعية
القصوى ،وهذا النمط التصويري ،يسد ثغرة
يف حياتنا الفنية والثقافية ،على صعيد انتاج
وعرض اللوحة احلاملة مالمح واقعية على خلفية
جتريدية.
ويف أعماهلا تصل روال إىل حقائق األشكال
يف ظالهلا وشاعريتها وغنائيتها .ولوحاتها وإن
اقرتبت من الواقعية الفوتوغرافية يف بعض
املقاطع ،إال أنها يف النهاية ،ليست جمرد
حماكاة لعناصر إنسانية طفولية فحسب ،وإمنا
متتلك القدرة على إعطاء األشكال املرسومة نفحة
تصويرية خاصة  ،من خالل حتديد نقاط االلتقاء
واالفرتاق مع الصورة الضوئية ،رغم احلفاظ على
كل ماتتطلبه اللوحة الواقعية من قدرة تشرحيية
وتأن وصرب طويل يف العمل.
ودقة وجلد
ٍ
وبهذه امليزة خيتلف الرسم الذي تقدمه ،عن
الصورة الضوئية والرسم التسجيلي التجاري ،
وإذا كانت الكامريا بتقنياتها الرقمية ،قادرة
على التقاط أدق درجات الدقة ،فإن الصورة
الضوئية غري قادرة على تقصي عناصر الرسم
الواقعي احلديث ،وتكثيف القدرة يف التعبري عن
اجلوانب الذاتية ،ويف هذا االطار تكثف القدرة
التعبريية بإضافة ملسات فنية على تقاسيم
الوجه ،وبطريقة تتوافق ملساتها التجريدية
يف اخللفيات  ،مع متطلبات اللوحة التشكيلية
احلديثة واملعاصرة .
ووجوه األطفال يف لوحاتها وجدارياتها ،تشكل
عاملًا خاصًا بها ،وجتسد الصورة التعبريية
الشاهدة على مالمح الشبه ،ويكفي يف هذا
السياق أن نتأمل «البورتريهات» اليت جتسدها،
حتى تتأكد هذه احلقيقة ،حيث تبدو مبثابة مرآة
حقيقية للصورة الواقعية  ،وهكذا استطاعت
اإلفصاح بالظل والنور والنسب عن خمتلف
التعابري الصادقة ،اليت لعبت دورها يف حياة
الشخصية اليت جتسدها .
وإذا كانت يف تعابري الوجوه تركز إلظهار عناصر
ومالمح الشبه ،يف الشخصية اليت ترمسها،
فإنها من اللوحة ذاتها تصل إىل حدود الرسم
اخليالي يف تكوين اللوحة العام ،عالوة على انها
متنح اخللفيات املزيد من اللمسات واحلركات
والضربات اللونية ،بالرغم من حفاظها يف مقاطع
اللوحة على تقنيات الرسم الواقعي ،الذي تتخذه
منطلقًا لتخيالتها وتصوراتها وأحالمها الفنية،
اليت تلتقي مع تقنيات الرسم القديم واحلديث
يف آن واحد .
واألهم أن واقعية روال خاصة  ،حيث ترسم بدقة

قصوى يف سحرية ومتجددة ،
وهي تتفوق يف رسم تفاصيل
اللباس وخاصة « اجلينز» ويف
رسم اليد واألصابع والعناصر

املختلفة .
وهي جتسد بواقعية سحرية وباحلجم الطبيعي
حركات األطفال ونظراتهم  .ومل تكن لوحاتها
جمرد نقل تقليدي ومتشابه ،بقدر ماهي موجهه
إلظهار صفات وخصائص وروح كل طفل،
فأعماهلا تعرف اجلمهور على مالمح وحركات
خمتلفة ومغايرة ،حتى إن تفاصيل اللباس
والوجوه واالطراف ،اجملسدة بدقة قصوى،
تصل إىل حدود الواقعية السحرية واالدهاش
الفين ،وكأننا أمام صور طفولية حية ،كل وجه
له قسماته وتعابريه وحالته النفسية اخلاصة.
وبعبارة أخرى لوحاتها وجدارياتها تفرض على
املشاهدين نوعًا من الواقعية الشديدة الوضوح
والربوز ،وهذه احلقيقة نلمسها حني نتأمل مالمح
الوجوه ،عالوة على وجود تعابري خاصة بكل وجه
على حدة ،وهذه اإلحياءات تضعنا وجهًا لوجه
أمام أطفال حقيقيني .فالتحدي يف إجناز هذه
اجملموعة اجلديدة من لوحاتها ،يكمن يف قدرتها
على التقاط التعابري احلية واملباشرة ،اليت متيز
كل طفل عن اآلخر ،مبا فيها من تفاصيل أو
مالمح تشري إىل عامل األطفال وأحاسيسهم
الربيئة .
وهذا يعين أن روال مل تكتف بامتالك املهارة
التقنية والدقة يف جتسيد الوجوه الواقعية ،وإمنا
متتلك قدرات متكنها إذا تأملنا وجهًا طفوليًا ،أن
نقرأ فيه دالئل متيز بني تعبري وآخر.
وإذا أردنا حتليل الوجه الذي ترمسه روال جند
أنه جينح حنو املثالية يف حماكاة مسات األصل
بوضوح وانسجام  ،دون أن تقع يف فخ التأثريات
التسجيلية السهلة  ،وهو تعرب يف النهاية عن
أجبدية أو أسلوب خاص  ،تستمد قوته من
مقدرتها على رسم الوجه الواحد بوضعيات أو
جبلسات خمتلفة ومن املدى العاطفي للمسة
اللونية اليت تعتمد احلركة اهلادئة والعفوية يف
آن ( خلفيات اللوحة تبدو منفذة بارجتال لوني ال
جنده يف مقاطع اخرى من اللوحة) .
وعلى هذا تشكل أعماهلا خطوة يف اجتاه تأكيد
خصوصيتها األسلوبية  ،وهي يف سياق
املعارض الشابة تتجاوز أزمة تعبريية ،جندها يف
حدود االختبارات التقنية واملواضيع املألوفة يف
فنون الدراسة األكادميية ،وتبحث عن صياغة
فنية تشكل مدخ ًال حلوار حقيقي مع مجهور الفن
التشكيلي النخبوي والعام .
ويكفي أن تنظر إىل لوحة واحدة فقط من
لوحاتها اليت أجنزتها يف السنتني األخريتني،
حتى نستدرك فضاءاتها اجلمالية ،اليت توازن
يف إيقاعاتها ما بني معطيات الصياغة الواقعية

واألداء التجريدي ،يف اخللفيات
املفتوحة على التلقائية والعفوية
 ،وهكذا تربز مظاهر الدمج
احليوي بني الواقعي والالواقعي
يف اللوحة الواحدة  ،ولوحاتها
االحدث تشكل الدافع األول
إلجياد الركائز الفنية يف صياغة
لوحة فنية ،هلا عالقة متينة
مع املناخ الواقعي واحلداثة
التشكيلية .

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
فيكتوريا لعام .2016
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم  -فيكتوريا برئاسة السيد
غنيم فضول.

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

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
تلفزيون MTV

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني  18و  25سنة
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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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