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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

باسيل أطلق العمل بتطبيق قانون استعادة اجلنسية: معركتنا للسنني الـ 10 املقبلة 

واشنطن : دولتكم ليست يف حالة املوت السريري!
مباذا أسّر ذلك السفري الذي 
يراه  ال  ما  ويسمع،  يرى، 
وما ال يسمعه، اآلخرون يف 
اذن مرجعية سياسية؟ »اذا 
تسوية  على  تراهنون  كنتم 
اجل  من  وشيكة  اقليمية 
فعليكم  أزماتكم،  فكفكة 
ألن  الرهان  هذا  تغيري 
الصراع االقليمي سيتصاعد 
املرحلة  يف  فأكثر  أكثر 
هو  ما  وسرتون  املقبلة، 

اسوأ بكثري«.
ريب  »ال  أضاف  السفري 
النيابي  اجمللس  رئيس  ان 
ميتلك  بري  نبيه  عندكم 
فائضًا من النوايا السليمة، 
واحلس السليم، يف مقولته 

السعودي  التفاهم  حول 
يوضع  ما  اما  االيراني،   -
يف  سواء  سيناريوات  من 
طهران،  يف  أم  الرياض 
السعوديني  بأن  التتمة صفحة 31فينبئ 

كل  تعبئة  على  يعملون 
االقليم  يف  امكاناتهم 
كما  االيرانيني،  ملطاردة 
ان االيرانيني خرباء يف هذا 

اجملال«.

تقول  السفري  ومعلومات 
يعتربون  السعوديني  »ان 
ان االيرانيني استنزفوا كل 
طاقتهم، والدليل ان قاسم 
سليماني ذهب اىل موسكو 
الطالق صيحة استغاثة بأن 
أيدي  يف  ستقع  دمشق 
و«النصرة«،  »داعش« 
لكي  السوخوي  مستجلبًا 
القوى  خارطة  ترتيب  تعيد 
يف  ولكن  االرض،  على 
نطاق يتيح للنظام ان يبقى 

واقفًا على ساق واحدة«.
عن  السعوديون  ويقول 
انفسهم انهم مل يستنزفوا 

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

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

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

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

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

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

اهلدنة يف مدينة حلب جنحت 
مع  سقطت  لكنها  صباحًا 
بدأ  عندما  العصر  ساعات 
واسعًا  هجومًا  املسلحون 
اجلنوبي  حلب  ريف  يف 
طومان  خان  مدينة  على 
السيارات  مستخدمني 
وآالف  واآلليات  املفخخة 

املسلحني.
خان  على  املسلحني  هجوم 
طومان شارك فيه باالضافة 
الشيخ  قوات  النصرة،  اىل 
واحرار  زنكي  الدين  زين 

خرق واسع للهدنة وتفجريات يف محص
جهد روسي ــ أمريكي الجناح التهدئة

التتمة صفحة 31

االحتالل  جيش  واصل 
قصفه  االسرائيلي 
شرق  السكنية  لالحياء 
ادى  مما  بالدبابات  رفح 
شاب  استشهاد  اىل 

فلسطيين.
أصيب  الشاب  ان  وافيد 
مدفعية،  قذيفة  بشظايا 
ملستشفى  نقل  حيث 
لتلقي  النجار  يوسف  أبو 

طائرات االحتالل ودباباته تقصف شرق رفح وزوارقه تفتح نريان رشاشاتها على الصيادين

التتمة صفحة 31  

الشام وانطلق من حمورين: 
احملور االول من بلدة الزربة 
الراشدين  حي  من  والثاني 

ان  لبث  ما  لكنة  العالج، 
فارق احلياة.

االحتالل  قوات  وكانت 
مرت  مئة  ملسافة  توغلت 
بينما  غزة.  قطاع  مشال 

قصفت بالرشاشات مناطق 
وبلدة  جباليا  بلدة  شرق 

بيت حانون.
االحتالل  مدفعية  وكانت 
قذائف،  خبمس  قصفت 
مناطق متفرقة شرق مدينة 
قطاع  جنوب  خانيونس، 

غزة، عصر اليوم.
كما قصفت قوات االحتالل 
باستخدام قذائف املدفعية، 
مناطق يف خانيونس، حيث 
حتليق  مع  القصف  ترافق 
مكثف لطائرات االستطالع.

متصل،  سياق  ويف 
استطالع  طائرة  قصفت 
خالية  أرضا  إسرائيلية، 
جنوب  رفح،  مدينة  شرق 
بصاروخني،  القطاع، 
يف  إصابات  وقوع  دون 

باسيل يتحدث يف مؤتمر الطاقة االغرتابية

وخان العسل باالضافة اىل 
تنفيذ هجمات ثانوية باجتاه 

املعارضة وصفت اخلطوة »انقالب من القصر«
اوغلو لن يرتشح لرئاسة العدالة والتنمية

العدالة  حزب  رئيس  قال 
والتنمية الرتكي أمحد داود 
يرتشح  لن  إنه  اىل  أوغلو 
لرئاسة احلزب الذي سيعقد 

أقل  بعد  استثنائيا  مؤمترا 
من أسبوعني الختيار رئيس 
عن  أوغلو  ودافع  جديد، 

التتمة صفحة 31
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�� اال������ت ا���را��� ��ه ا����، ��ّ��ت ����� ا������ ����� 
ا����خ و�� ا���� أن ���ن ��ر��ً ������ ا������ ������ ا������

�� ور�� اال���اع ا�����ء ا�����ة ا����� ����� ا����خ، 
����� أن ����ر ا������ إّ�� ��ق ا��� أو �����

إذا ا���ت ا������ ��ق ا���، ����ج اال�ن إ�� ����� أر��م �� 6 
�����ت ��� اال���� �� ا���� ”1“ �� ا����� ا���ص �����ب ا��ي 

�����ه أو ا������� ا��� ������� ���رك اال�ول، وا���� ”2“ ����رك ا����� 
و���ا دوا��� إ�� أن ����� �� و�� أر��م �� 6 �����ت ��� اال���� 

وإذا ا���ت ا������ ��� ا���، ��� أن ���� أر����ً �� 12 �����ً 
��� اال���، �� 1 إ�� 12، ����ّ���� اال���اد ��� ����� ���رك�

ا������ ����� ا��ّ�اب �� ���ّ��� �� ور�� اال���اع ا����اء، ��� أن 
���� ر���ً �� �ّ� ����، ا���اًء �� ا���� ”1“ ����رك اال�ول وا���� ”2“ 

����رك ا����� و���ا دوا��� إ�� ����� �� ����� ر�� �� ��ٍّ �� ا������ت�

����ن ���ك ������ت �� ”����� ا������“ ����ة ����ح ��� ور�� 
ا���ا��� ال ���� إذا أ���ت — �� ���� إالّ أن ���� ور�� ا���اع أ��ى�
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لبنانيات

الوزراء متام  دعا رئيس جملس 
»اىل  اللبنانيني  مجيع  سالم 
صناديق  على  بكثافة  اإلقبال 
البلدية  االنتخابات  يف  االقرتاع 
مرحلتها  تبدأ  اليت  واالختيارية 

االوىل يوم االحد املقبل«.
بعد  به،  أدىل  تصريح  ويف 
احلكومي  السراي  يف  استقباله 
نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
املشنوق لالطالع منه على سري 
بها  تقوم  اليت  التحضريات 
وزارته على املستويني اإلداري 
االنتخابات  قال:«إن  واألمين، 
مناسبة  واالختيارية هي  البلدية 
كفلهما  وواجب  حق  ملمارسة 
املواطنني،  جلميع  الدستور 
التقاليد  لتجديد  وفرصة 
يفتقدها  اليت  الدميوقراطية 

اللبنانيون منذ زمن«.
يف  تتجه  االنظار  أضاف:«إن 
اليت  بريوت،  إىل  خاص  شكل 
البقاع  حمافظيت  مع  ستدشن 
العملية  مسار  -اهلرمل  وبعلبك 
اإلنتخابية يف مجيع احناء لبنان، 
أبناؤها  يتوجه  أن  نأمل  واليت 
االقرتاع  صناديق  إىل  بكثافة 

األصلح  يرونه  من  ليختاروا 
لتمثيلهم ولتحقيق ما من شأنه 
يف  العيش  مستوى  حتسني 

العاصمة«.
يف  أهلي  أدعو  وتابع:«إنين 
من  الثامن  جعل  إىل  بريوت 
أيار يوم عرس وطين تظهر فيه 
املدينة حيويتها، وجتدد جملسها 
احلاضنة  أنها  مؤكدة  البلدي، 
التوازن  على  احلريصة  اجلامعة 
واملتمسكة  مكوناتها  مجيع  بني 
بوحدة الصف والعيش املشرتك 

 سالم استقبل املشنوق:

لالقبال بكثافة على صناديق االقرتاع

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

سالم مستقبال املشنوق

جلسة  الوزراء  جملس  عقد   
والنصف  الرابعة  عند  عادية 
برئاسة  االول  امس  عصر  من 
رئيس جملس الوزراء متام سالم 
غاب  الذين  الوزراء  وحضور 
والبلديات  الداخلية  وزير  منهم 
الشؤون  ووزير  املشنوق  نهاد 

االجتماعية رشيد درباس.
استمرت  اليت  اجللسة  اثر  على 
وزير  تال  ساعات،  أربع  حنو 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 

الرمسية اآلتية:
رئيس  دولة  دعوة  على  بناء 
اجمللس  عقد  الوزراء،  جملس 
الساعة  عند  األسبوعية  جلسته 
يوم  من  والنصف  الرابعة 
اخلامس  فيه  الواقع  اخلميس 
برئاسة   2016 أيار  شهر  من 
الوزراء  وحضور  الرئيس  دولة 
الذين غاب منهم الوزيران نهاد 

املشنوق و رشيد درباس.
اجللسة  الرئيس  دولة  استهل 
بتكرار املطالبة، كما يف اجللسات 
انتخاب  بضرورة  السابقة، 
بعد  للجمهورية،  جديد  رئيس 
أن طال الشغور الرئاسي وأثر 
بصورة سلبية على انتظام عمل 

سائر املؤسسات الدستورية.
ثم أشار دولة الرئيس اىل عيد 
الشهداء الذي يصادف يوم غد 
الصحافة،  شهداء  ذكرى  واىل 
الوطنية  ثوابتنا  على  مؤكدا 
وال  العامة  باحلريات  ومتسكنا 
وبنظامنا  االعالمية  احلرية  سيما 

الدميقراطي.
اىل  اجمللس  انتقل  ذلك  بعد 
حبث البنود الواردة على جدول 
الوزراء  فأدىل  اجللسة،  أعمال 
بوجهات نظرهم بصددها، وبعد 
التداول اختذ اجمللس القرارات 

املناسبة وأهمها:
1 - املوافقة على طلب وزارة 
االقتصاد والتجارة إعادة تصدير 
معدات حربية اىل بريطانيا بناء 
الربيطانية  السفارة  طلب  على 

يف لبنان.
مشروع  على  املوافقة   -  2
الرتخيص  اىل  يرمي  مرسوم 
باشغال أمالك عمومية حبرية يف 
منطقة رأس بريوت لزوم انشاء 
خط تصريف املياه املبتذلة يف 

مرفأ الصيادين يف بريوت.
مشروع  على  املوافقة   -  3
تعديل  اىل  يرمي  مرسوم 
واالستثمار  والفرز  البناء  نظام 
منطقة  يف  الصناعية  للمنطقة 

اجلديدة العقارية.
4 - املوافقة على مشروع يرمي 
اىل تعديل الشروط اخلاصة يف 

منطقة رومية العقارية.
5 - املوافقة على مشروع يرمي 
التصميم  تعديل  تصديق  اىل 
التفصيلي  والنظام  التوجيهي 
يف  الصناعية  للمنطقة  العام 

منطقة تكريت.
6- املوافقة على مشروع مرسوم 
التصميم  تعديل  اىل  يرمي 
التفصيلي  والنظام  التوجيهي 
العام لقسم من منطقة مهرين 

العقارية.
مشروع  على  املوافقة   -  7
تصديق  اىل  يرمي  مرسوم 
والغاء ختطيط طريق يف منطقة 

كفردبيان.
8 - املوافقة على مشروع مرسوم 
يرمي اىل تصديق والغاء أقسام 
من شبكة ختطيطات مصدقة يف 

منطقة عني عنوب.
مشروع  على  املوافقة   -  9
تصديق  اىل  يرمي  مرسوم 
والنظام  التوجيهي  التصميم 

التفصيلي العام ملنطقة جدرا.
مشروع  على  املوافقة   -  10
تصديق  اىل  يرمي  مرسوم 
يف  طرق  ختطيطات  والغاء 

منطقة القلمون.
مشروع  على  -املوافقة   11
تصديق  اىل  يرمي  مرسوم 
والنظام  التوجيهي  التصميم 
منطقة  من  لقسم  التفصيلي 

أنفة واحلريشة العقارية.
مشروع  على  املوافقة   -  12
تصديق  اىل  يرمي  مرسوم 
والنظام  التوجيهي  التصميم 
حارة  ملنطقة  العام  التفصيلي 

صيدا.
مشروع  على  املوافقة   -  13
ضم  منطقة  حتديد  اىل  يرمي 
وفرز عام يف منطقيت الوسطاني 

والدكرمان.
14 - املوافقة على طلب وزارة 
جزء  ختصيص  العامة  الصحة 
الصرفند  منطقة  يف  عقار  من 
العقارية لبناء مستشفى حكومي 

عليه.
مشاريع  على  املوافقة   -  15
مراسيم ترمي اىل نقل اعتمادات 
احتياطي  من  خمتلفة  مببالغ 
رئاسة  موازنة  اىل  املوازنة 
جملس الوزراء وبعض الوزارات 
على   2016 للعام  واالدارات 
عشرية  االثنيت  القاعدة  أساس 

تلبية الحتياجاتها.
16 - املوافقة على طلبات بعض 
الوزارات بقبول هبات نقدية أو 
عينية مقدمة لصاحلها أو لصاحل 

جهات تابعة هلا.
17 - املوافقة على طلب بعض 
الوزارات املشاركة يف اجتماعات 

ومؤمترات خارج لبنان.
18 -املوافقة على طلب وزارة 
بعض  جتديد  واملياه  الطاقة 
التسوية  سبيل  على  العقود 
و18  لبنان  كهرباء  مؤسسة  مع 

متعامل للعام 2014.
19 -املوافقة على طلب وزارة 
الصحة العامة جتديد عقود اتفاق 
مع متعاقدين لدى الوزارة على 

سبيل التسوية للعام 2015.
20 -املوافقة على طلب وزارة 
بريدي  اصدار طابع  االتصاالت 
تذكاري مبناسبة مرور 140 عاما 

 جملس الوزراء وافق على مشروع قانون باجازة ابرام 
بروتوكول اتفاقية الشراكة االوروبية املتوسطية وسالم 

يشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

املشنوق مستقبال االن عون

وجامعة  معهد  تأسيس  على 
احلكمة.

مشروع  على  املوافقة   -  21
قانون يرمي اىل االجازة بابرام 
الشراكة  اتفاقية  بروتوكول 
بني  املتوسطية   - االوروبية 
واجملموعة  اللبنانية  اجلمهورية 
االوروبية ودوهلا األعضاء بشأن 
باملبادىء  متعلق  اطاري  اتفاق 
العامة ملشاركة لبنان يف برامج 

االحتاد.

بني مجيع ابنائها«.
سالم  الرئيس  وختم 
جناح  يشكل  أن  بالقول:«نأمل 
واالختيارية،  البلدية  االنتخابات 
الداخلية  وزارة  جهود  بفضل 
والبلديات ومجيع القوى األمنية، 
املمارسة  الستعادة  مدخال 
حياتنا  الغائبة عن  الدميوقراطية 
واجراء  سنوات،  منذ  السياسية 
األهم،  االنتخابية  االستحقاقات 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  أي 

وجتديد اجمللس النيابي«.

استقبل قائد اجليش العماد جان 
الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي 
قائد مشاة البحرية يف القيادة 
الفريق  األمريكية  الوسطى 
وفد  رأس  على  بايدلر  ويليام 
مرافق، يف حضور ملحق الدفاع 
ريتشارد  العقيد  األمريكي 
يف  البحث  وجرى  كويرك، 

قهوجي عرض مع قائد مشاة البحرية 
األمريكية سبل التعاون بني اجليشني

بني  العسكري  التعاون  جماالت 
يف  خصوصا  البلدين،  جيشي 
اخلاصة  الوحدات  تدريب  جمال 
وجتهيزها. كما استقبل وفدا من 
التوحيدية«  العرفان  »مؤسسة 
الدين  زين  علي  املشايخ  ضم 
عبد  وراجح  كوكاش  ومحزة 

اخلالق وزياد موسى.

قهوجي مستقبال بايدلر

»مؤسسة  رئيس  نائب  أعلن 
الصفدي  امحد  الصفدي« 
االنتخابات  تكرار جتربة  »رفضه 
قامت  اليت  املاضية  البلدية 
السياسية  احملاصصة  على 
اىل  مشريا  فشلها«،  وأثبتت 
ان »االجتماعات املتواصلة اليت 
تعقد مع نواب املدينة هي من 
أجل التوافق على رئيس ميتلك 
وقادر  الرؤية ملشروع نهضوي 
على تشكيل فريق عمل مستقل 
من  الكفايات  ميثل  ومنسجم 
ومكوناتها،  فئات طرابلس  كل 
بعيدا من الضغوط واحملاصصة 
السياسية اليت وإن عادت فلن 
خارجها  وسنكون  فيها  نشارك 
وأهال  مناسبا  نراه  من  داعمني 

خلدمة مدينتا«.
كالم الصفدي جاء خالل متثيله 
خالل  الصفدي  حممد  النائب 
عشر«،  الرابع  الربيع  »مهرجان 
وفرقة  اخلري  جمالس  جلمعية 
اصداء إلحياء الغناء الرتاثي يف 
الثقايف«، يف  الصفدي  »مركز 
زيادة ممثال  كمال  حضور حممد 
اللواء  املستقيل  العدل  وزير 
يوسف  العميد  ريفي،  اشرف 
العماد  اجليش  قائد  ممثال  جابر 
زياد  النقيب  قهوجي،  جان 
لقوى  العام  املدير  خمول ممثال 
ابراهيم  اللواء  الداخلي  االمن 
النقيب طالل محدان  بصبوص، 
العام  لالمن  العام  املدير  ممثال 
واصف  ابراهيم،  عباس  اللواء 
كرمية ممثال املدير العام للدفاع 
خطار،  رميون  العميد  املدني 
رئيس  فالح ممثال  امين  املقدم 
العميد  الشمال  خمابرات  مكتب 
مجعية  ورئيس  مراد،  كرم 
الغين  عبد  األمن  قوى  اصدقاء 

هرموش.

 امحد الصفدي: نرفض احملاصصة السياسية يف 
االنتخابات البلدية يف طرابلس

»االقبال  اىل  الصفدي  ودعا 
االقرتاع  صناديق  على  الكثيف 
يشكل  بلدي  جملس  إليصال 
فريق عمل منسجما ومتكامال من 
اطياف  كل  ميثل  املستقلني، 
ومكوناته  الطرابلسي  اجملتمع 
لطاملا  غنى  مصدر  تشكل  اليت 
معظم  عن  طرابلس  مدينة  ميز 

املدن اللبنانية«.
االنتخابات  »هذه  ان  واعترب 
تفرق،  وال  جتمع  ان  جيب 
كل  على  تتعاىل  ان  وجيب 
اخلالفات والتجاذبات السياسية 
جناح  ألن  طرابلس،  ملصلحة 
اجيابا على كل  ينعكس  البلدية 
سيكون  وفشلها  الطرابلسيني 

وباال عليهم«.
مجعية  رئيس  رأى  بدوره، 
عطية  احلميد  عبد  اخلري  جمالس 
ربيعني:  اليوم  نعيش  »اننا 
طرابلس  وربيع  الطبيعة  ربيع 
البلدي واالختياري الذي يتكامل 
معنى  ال  االول، ألن  الربيع  مع 
جلمال طبيعتنا ان مل يرفد بقيامة 
اىل  داعيا  كبوتها«  من  مدينتنا 
ابعاده  االستحقاق  هذا  »اعطاء 
طرابلس  حيصن  مبا  احلقيقية 
حراكا  املدن  اكثر  وجيعلها 

اقتصاديا واجتماعيا«.

استقبل األمني العام ل«حزب 
اهلل،  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
علي  السيد  اإلمام  مستشار 
الدولية  للعالقات  اخلامنئي 
الدكتور علي أكرب والييت، يف 
يف  اإليراني  السفري  حضور 

حيث  فتحعلي،  حممد  بريوت 
ومناقشة  استعراض  »جرى 
يف  السياسية  التطورات  آخر 
حبسب  واملنطقة«،  لبنان 
يف  االعالمية  للعالقات  بيان 

احلزب.

نصراهلل عرض مع والييت التطورات يف 
لبنان واملنطقة

نصر اهلل مستقبال واليتي



Page 4صفحة 4     

لبنانيات

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

اطلق وزير اخلارجية واملغرتبني 
مؤمتر  افتتاح  باسيل يف  جربان 
انعقد  الذي  االغرتابية  الطاقة 
اخلميس  االول  امس  صباح 
التوالي  على  الثالثة  للسنة 
 - هيلتون  غراند  فندق  يف 
رمسيا  الفيل،  سن  يف  احلبتور 
استعادة  قانون  بتطبيق  العمل 
فاعليات  حضور  يف  اجلنسية، 
وديبلوماسية  وروحية  سياسية 
وعسكرية وقضائية واقتصادية 
وإعالمية اىل جانب مشاركة حنو 

الف شخصية اغرتابية.
للسنني  معركتنا  وقال:«النها 
التحدي  وهذا  املقبلة،  العشر 
ليس لنا وحدنا بل لكم، لنحفظ 
الدويالت  نهزم  معا.  اهلوية 
الطائفية ونقهر الفكر التكفريي 
ضمن  واحدا  عيشا  ونعيش 
حنارب  منا.  كل  خصوصية 
بنية  نهش  من  ومننعه  الفساد 
سليمة  ادارة  ونبين  الدولة 
وحياكم.  حياسب  صاحل  وحكم 
مننع اهليمنة والتسلط واالحادية 
ونكرس  والسياسية  الفكرية 
فنحفظ  التشاركية  املناصفة 

امليثاق والصيغة والدستور«.
وكان الوزير باسيل قد استهل 
على  بكم  »أهال  بالقول:  كلمته 
ارض حتمل  على  الوطن،  ارض 
اهال  اهلوية،  وسر  النجاح  سحر 
بكم على ارض جتمعكم وجتذبكم 
وبعدت  الزمن  طال  مهما 
املسافات، اهال ومية أهال بأهل 
الدار، انتم األصل ومش زوار، 
طرابلسي  طوني  مع  ونقول 
»املغرتب ليس غريبا بل هو اخ 
من  اخرى  غرفة  يعيش يف  لك 
نفس  يف  اآلن  حنن  املنزل«، 

الغرفة«.
لقاؤكم  »يشرفين  أضاف: 
االغرتابية  الطاقة  مؤمتر  يف 
وزارة  تنظمه  الذي   2016 LDE
بالسعادة  وأشعر  اخلارجية، 
 1000 حواىل  أمامي  أرى  عندما 
دولة،   80 من  آتني  لبناني 
امسع  عندما  بالفخر  وأشعر 
قصص جناحاتكم وهي جناحات 
باملسؤولية  وأشعر  للوطن، 
االنتشار  حجم  املس  عندما 
طموحنا  اندثار.  يف  وامكانياتنا 
كان ان نلتقي وان يصبح لقاؤنا 
اىل  تعودون  انتم  وها  دوريا 
ارضكم لنلتقي، أيها السائحون 
كاألجرام  االوطان  فضاء  يف 
جاذبية  حول  تدورون  السماوية 
االميان  جيمعنا  لبنان،  مشسكم 

بلبنان«.
هنا؟  لنلتقي  »من حنن  وسأل: 
دولة   80 من  لنأتي  حنن  من 
ويف  واحد،  مكان  يف  ونلتقي 
جيمعنا؟  ماذا  واحد؟  زمان 
حنن  حنن؟  من  يربطنا؟  ماذا 
لبنانيون - تربطنا اللبنانية وهي 
هي   - عاملية  انسانية  فكرة 
ال  التاريخ  فيها  لبنان،  عاملية 
ال  احلضارة  فيها  تواريخ،  بل 
الثقافة  فيها  حضارات،  بل 
ال  الدين  فيها  ثقافات،  بل  ال 
والدم  العرق  فيها  أديان،  بل 
واجلني والنخاع العظمي والنسل 
األرض  األرض،  فيها  البشري، 
واحلجر والعقد والرتاب والشجرة 
ومرقد العنزة، فيها الدولة، ال 
االمة،  انها  ال  ال  الكيان،  انه 

األمة اللبنانية«.
حنن  حنن.  كله  »هذا  وأضاف: 

 - امريكيون  لبنانيون  عامليون. 
لبنانيون   - التينيون  لبنانيون 
 - عرب  لبنانيون   - اوروبيون 
لبنانيون   - لبنانيون  لبنانيون 
الشروش،  يف  الصميم،  يف 
االرض،  يف  ضاربة  شروشنا 
يف عمق االرض. حنن لبنانيون 
اوال، حنن مشرقيون ثانيا، حنن 
عرب ثالثا. لبنانيون اوال - رمبا 
تفرعت غصوننا وتناثرت اوراقنا 
هنا وهناك، ولكن جذورونا تبقى 
هنا يف ارض لبنان، مشرقيون 
مذاهبنا  تعددت  رمبا   - ثانيا 
وهناك،  هنا  طوائفنا  وتنوعت 
ولكن نور اهلامنا يبقى هنا فوق 
رمبا   - ثالثا  عرب  لبنان،  أرض 
اختلفت هلجاتنا وتبدلت تقاليدنا 
هنا وهناك، ولكن ركن ثقافتنا 
لبنان. ارض  على  هنا  يبقى 
هل هذه اخللطة هي سرنا؟ هل 
تعلمون ملاذا هذا الوطن الصغري 
يستضيف 200 نازح والجئ يف 
كل كلم املربع )يف اعلى رقم 
دون  والعامل(  التاريخ  يسجله 

ان ينهار؟
الوطن  هذا  ملاذا  تعلمون  هل 
يف  شعبه  ثلثي  ويهجر  يقتل 
احلروب  عليه  ومتر   ،1915
وتدمره 15 سنة من  والغزوات 
عدة  وسنوات  الداخلية  احلرب 
ان  دون  اخلارجية  احلروب  من 

يندثر؟«
هذا  ملاذا  تعلمون  أضاف:«هل 
الوطن مل يسجل عليه انه صدر 
نازحا او الجئا لبنانيا واحدا بعد 
كل هذه املآسي؟ ألننا لبنانيون 
ال شيء يقهرنا. هل لبنان الوطن 
هو اذا سر قوتنا كشعب؟ ألنه 
وألن  للبنانية،  حاضن  وطن 
وخمترب  لالنسانية  رسالة  لبنان 
ومنوذج  التوافقية  للدميقراطية 
للتعددية يدافع عنها يف الغرب 
الشرق.  يف  اقلياتها  وحيفظ 
يعتمد  بل  االنكفاء  خيتار  ال 
عندما حيتاج.  االجيابي  االخنراط 
لسايكس  لقيطا  ليس  انه 
بيكو ولن يكون تصفية إلرثه، 
مستوردين  ليسوا  واللبنانيون 
اىل املنطقة ولن يكونوا قابلني 
للتصدير منها. ما هو اذا سرنا؟ 
تقصر  اليت  »اللبنانية«  انها 
املعتقدات  وجتمع  املسافات 
ما  ولكن  العادات.  وحتفظ 
هو  ما  »اللبنانية«؟  هذه  هي 
ابدا  هنا  استطيع  لن  تعريفها؟ 
تلخيصها وال ادعي القدرة على 
تلمس  سأحاول  ولكن  ذلك. 
القليل من معاملها والدخول اىل 
يف  والغوص  مضامينها  بعض 

بعض اعماقها«.
تابع: هل اللبنانية انسان؟ انها 
اناس اتوا اىل لبنان، مساملني 
او حماربني، واناس هجروا لبنان 
مرغمني او جمازفني. انها اسم 
عمره سبعة آالف سنة، ورد 70 
انها  املقدس.  الكتاب  مرة يف 
حضارة  بانية  املهاجرة  اليسار 
الشمالي،  االفريقي  الساحل 
انها أوروبا ابنة ملك صور اليت 

اهدت امسها لقارة بأكملها«.
تاريخ؟  اللبنانية  وأضاف:«هل 
حنت  على  شهد  تاريخ  إنها 
األوىل،  لألحرف  الفينيقيني 
ومحلوا  سفنا  االرز  فنحتوا 
االجبدية اىل العامل. انها تاريخ 
ألقدم مدن العامل من بيبلوس، 
اىل قرطاج يف تونس، صرباته 

باسيل أطلق العمل بتطبيق قانون استعادة اجلنسية: ورشة وطنية عاملية نسخر طاقاتنا والسلك القنصلي والدبلوماسي لتحقيقه

يف  طنجة  ليبيا،  يف  وسرت 
قربص،  يف  ليثيوم  املغرب، 
ايطاليا،  يف  وبالريموتي  جنوى 
وايبيزا يف  وقرطاجينا  ومالطا، 
سواحل  اىل  وصوال  اسبانيا، 
 3 قبل  اسرتاليا  يف  كوينزالند 
آالف سنة )اي قبل 2700 سنة 
من اكتشاف الكابنت كووك هلا(.

انها تاريخ ألم الشرائع بريوت 
 BERYTUS حيث مدرسة احلقوق
تاريخ  NUTRIS LEGUM.انها 
النهضة العربية والنهضويني«.

حضارة؟  اللبنانية  وتابع:«هل 
املصريني  حضارة  انها 
والكلدانيني  واالشوريني 
والرومان  واالغريق  والفرس 
والالتني  والعرب  والبيزنطيني 
انها  والعثمانيني.  واملماليك 
انتج  وثقافات  حضارات  تراكم 
الفريدة  التعددية  الثقافة  هذه 
التأقلم  على  وبقدرتها  بتنوعها 
هوية  اللبنانية  والتكيف.اذا 

فكرية خاصة«.
وقال:«هل اللبنانية عرق؟ انها 
عديدة  اصول  من  اتت  اعراق 
متنوعة  فيزيونومية  وخبصائص 
دون ان ندعي باننا خمتارون من 
اهلل، امنا هناك ما مييزنا بدمنا، 
القدرة  هذه  ويعطينا  جبيناتنا 
اذا  التحمل.  على  االستثنائية 
انسانية  بشرية  هوية  اللبنانية 
هل  خصائصها.  هلا  استثنائية 
اديان  انها  دين؟  اللبنانية 
ومذاهب وطوائف بلغت ال 18، 
أرض  من  انطلقت  ولبنانيتنا 
والدة املسيح والرسل واالنبياء، 
األديان.اذا  التقاء  نقطة  وهي 
واحلوار  التسامح  دين  اللبنانية 
اللبنانية دين   - باآلخر  والقبول 

السالم«.
وقال:«هل اللبنانية أرض؟ إنها 
للغزاة،  مكسرا  أضحت  أرض 
فهنا قهر جنكيز خان، وهنا هزم 
اوقفت  وهنا  الرومان،  مرتزقة 
)الصليبني(،  الفرسان  غزوة 
السلطان  حكم  ختم  وهنا 
)العثماني(، وهنا اندحر االنتداب 
انسحبت  وهنا  )الفرنسي(، 
وهنا  )السورية(،  الوصاية 
)االسرائيلي(  االحتالل  انكسر 
وهنا يتكسر االرهاب الداعشي. 
كل  على  النصر  أرض  هنا 
ومقصد  منبع  عدوان.ارض هي 
وحمطة، وقد شكلت منذ القدم 
مالذا  ووديانه  لبنان  جبال 
للمضطهدين، مما اعطى اجدادنا 
االرض  ترويض  على  قدرة 
قدرة  ايضا  واعطاهم  الوعرة، 
اراضي اهلجرة  التأقلم مع  على 
احملتلون،  جاءها  الواسعة. 
يف  النزوح  موجات  وجاءتها 

و1939  و1914  و1860   1840
من  اكثر  الوطن  وفقد  و1975 
منذ  واحدة  مرة  سكانه  ثلثي 
وثلث  باجلوع،  ثلث  عام،  مئة 
الباقي  الثلث  وحنن  باهلجرة، 
على ارض الوطن. والذين رحلوا 
اخرى  اوطان  يف  احلب  وجدوا 
فامتزجوا مع اعراق ودماء اخرى 
واعطوا احملبة والنهضة والنجاح 
حيثما حلوا وظلوا لبنانيني بوعي 
ارض  اللبنانية  اذا  وعي.  وال 
ألبنائها  عطشى  جاذبة  القطة 

املنتشرين«.
كيان؟  اللبنانية  »هل  وتابع: 
إنها صخرة حرية حنتها اجدادنا 
واحة  انها  حرة.  بارض  متسكا 
تسامح وقال عنها صديقي توم 
باراك البارحة انها »واحة منزل« 
شغف  انها   .»oasis of home«
اجدادنا  محله  العام  العمل  حنو 
تبوء  اىل  فحملهم  املهاجرون 
اينما  السياسية  املناصب  ارفع 
وجدوا. انها حب لدولة ال بديل 
هلم عنها وقد جعلتهم يرسخون 
مصطلح املناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني يف احلكم واالدارة 
من اجل احلفاظ عليها. إنها أمة 
العربي  العامل  حدود  تتخطى 
واالسالمي، وال تكتفي بالغرب 
حدود  ال  الذي  لفكرها  حدودا 
اذا  واالنفتاح.  التنور  يف  له 
مساحته  بشري  كيان  اللبنانية 
العامل.  وحدوده  كلم2   10452
كل  من  شيء  هي  اللبنانية 
هذا، وهي كل هذا. انها مزيج 
وحضارة  وتاريخ  انسان  من 
وكيان.  وارض  ودين  وعرق 
حتمل  انها  لبنان،  عاملية  انها 
العامل  وحتمل  العامل  اىل  لبنان 
اىل لبنان. كيف حنافظ عليها؟ 
لنا، يف  كنز  على  كيف حنافظ 
زمن يعصف فيه الطمع بثروات 

اآلخرين؟.
نرفض  اهلوية:  حنفظ   -  1
النزوح  بوجه  ونقف  التوطني 
للعودة.  فعال  ونعمل  السوري 
وحنن يف اخلارجية نعيد اجلنسية 
للبنانيني االصيلني املستحقني 
رمسيا  اليوم  لكم  ونعلن  هلا. 
قانون  بتطبيق  العمل  اطالق 
استعادة اجلنسية، هذا القانون 
انها  واقعا.  اصبح  الذي  احللم 
نسخر كل  عاملية  وطنية  ورشة 
والدبلوماسي  القنصلي  السلك 
ويف  الوزارة  يف  طاقاتنا  وكل 
اللبنانيني  وراء  للسعي  الدولة 
ونعني  جنسيتهم،  ليستعيدوا 
لبنانيني  فيها  مدينة  كل  يف 
القادرين  الفخريني  القناصل 
اجلها  من  وجنند  واملستحقني. 
 Libanity اجلنسية  »جنود 

اليوم  ندعوكم  حيث   « soldiers
اجلنسية  »بسلك  لاللتحاق 
انشاءه  نعلن  الذي  اللبنانية« 
على  ويقدر  منكم  يرغب  ممن 
يف  فيكون  اللبنانيني،  جتنيس 
جيشنا ويرتقى مع اومسة كلما 
 Libanity Cavalier & جنس 
Libanity Commandor. ونطلب 
مركز  يف  اليوم  التسجل  منكم 
دعما  املؤمتر  يف   MoFA الـ 
على  احلفاظ  يف  احلملة  هلذه 
للعشر  معركتنا  هذه  لبنان. 
التحدي  وهذا  املقبلة،  سنوات 
ليس لنا وحدنا بل لكم، لنحفظ 
اهلوية معا. كلنا جنود للجنسية، 
جنود  كلنا  للهوية،  جنود  كلنا 

للبنان«.
حنمي  الدولة:  حنفظ   -  2
اسرائيل  ونقاوم  االستقالل 
السيادة  على  تتعدى  اليت 
يتعدى  الذي  االرهاب  وحنارب 
الدويالت  نهزم  حريتنا.  على 
الطائفية ونقهر الفكر التكفريي 
ضمن  واحدا  عيشا  ونعيش 
حنارب  منا.  كل  خصوصية 
بنية  نهش  من  ومننعه  الفساد 
سليمة  ادارة  ونبين  الدولة 
وحياكم.  حياسب  صاحل  وحكم 
مننع اهليمنة والتسلط واالحادية 
ونكرس  والسياسية  الفكرية 
فنحفظ  التشاركية  املناصفة 
والدستور.  والصيغة  امليثاق 
اخلارجية  وزارة  يف  وحنن 
نصارع العامل كله يف املنتديات 
لنحفظ  واالجتماعات  واملؤمترات 

الوطن والكيان ونبين الدولة.
واللغة:  الثقافة  حنفظ   -  3
فنمنع كل فكر دخيل تشويهي 
وزارة  يف  وحنن  جمتمعنا  لفكر 
متحف  بانشاء  نقوم  اخلارجية 
)والذي  تراثنا  لنحفظ  املغرتب 
سنزوره نهار السبت(. ونسعى 
 LDS اللبنانية  املدرسة  القامة 
لنحفظ  العامل  من  بلد  كل  يف 

لغتنا وثقافتنا.
مننع  االنسان:  حنفظ   -  4
الفردية  كرامته  على  االعتداء 
ونؤمن الكرامة الوطنية لشعبنا. 
نطبق مبادىء العدالة االنسانية 
واملساواة بني املواطنني. نؤمن 
خالل  من  الكرمية  احلياة  للناس 
لالزدهار.  يؤدي  منتج  اقتصاد 
وحنن يف اخلارجية هنا نطالبكم 
ألنكم   Buy Lebanese مبشروع 
بذلك حتررون اللبناني من اعباء 
ان  دون  من  اليومية  حياته 
تضيفوا على انفسكم اي عبء، 
للعمل معنا يف  ايضا  وندعوكم 
االغرتابي  الصندوق  مشروع 
معا،  لالستثمار   ،LDF اللبناني 
لبنان  يف  ومقيمني،  منتشرين 

ويف خارجه.
بيعها  مننع  األرض:  - حنفظ   5
وغري  االجانب  من  ومتلكها 
بفقدان  اننا  حيث  املتحدرين، 
االرتكاز  نقطة  نفقد  االرض 
والالقط  املغنطيس  فهي  لنا، 
مكونات  كل  بني  جيمع  الذي 
»اللبنانية«. وحنن يف اخلارجية، 
املغرتب  ارزة  مشروع  اطلقنا 
منتشر  لبناني  لكل  يكون  لكي 
ارض  يف  بامسه  مغروسة  ارزة 
لبنان، تربطه به عميقا كجذورها 
وتنفلش بغصونها باجتاه العامل.
واألهم ان حنفظ الرابط ما بني 
اذا  الذين  واالرض،  االنسان 
فنمنع  الوطن،  ضاع  انفكا  ما 

البعض  بعضنا  عن  االنقطاع 
يف  وحنن  الوطن.  ارض  وعن 
مشاريع  عدة  اطلقنا  اخلارجية 
والرتابط،  التواصل  لتأمني 
فأطلقنا Lebanon Connect اليت 
للتعارف   Platform/منصة هي 
بني  واالقتصادي  االجتماعي 
اللبنانيني يف كل احناء العامل، 
كما توفر لنا قاعدة معلومات حنن 
نرتبط  لكي  اليها  احلاجة  بأمس 
اطلقنا  وكذلك  معرفيا.  بكم 
بيت املغرتب حيث سيكون لكم 
 14 من  للمنتشرين  كاملة  حارة 
البيت  منها  انهينا  وقد  وحدة، 
وبيت  االسرتالي،   - اللبناني 
 - اللبناني  والبيت  املوسيقى، 
السبت  ندشنه  الذي  الروسي 
الطريق  نصف  وقطعنا  املقبل، 
يف اجناز متحف املغرتب والبيت 
اللبناني - االماراتي واللبناني - 
االمريكي وباشرنا بتنفيذ البيت 
يف  ونأمل  الكندي،   - اللبناني 
الدعم  نلقى  ان  املؤمتر  هذا 
الالزم الطالق البيت اللبناني - 
االفريقي، واللبناني - االوروبي 
واللبناني - الربازيلي واللبناني 
- الالتيين وغريه. وكذلك اقمنا 
ونقيم »مؤمتر الطاقة االغرتابية« 
ليصبح تقليدا سنويا نلتزم به، 
يف  سنة  كل  يف  وانتم،  حنن 
شهر أيار، وندعوكم ان حتفظوا 
تاريخ 4 و 5 و6 ايار لعقد املؤمتر 

.»2017 LDE -الرابع
املنتشرين،  »اخواني  وقال: 
اىل  لنصل  نطمح  اننا  مفهوم 
كل لبناني من ال 14,5 مليون 
من  دولة   691 يف  املنتشرين 
ايضا  مفهوم  ولكن  العامل، 
والدولة  الوزارة  امكانيات  ان 
اننا  اال  حمدودة،  بأكملها 
االرادة  من  لبنانيتنا  يف  جند 
لنبادر ونطلق  يكفي  ما  والقوة 
لبنانيتكم  يف  وجند  املشاريع، 
واالرتباط  للعودة  يكفي  ما 
بالوطن، فنلتقي بالنجاح لنكتب 
باسم  اضافية  جناح  قصة 
اعتمدنا  لقد  وانتشاره.  لبنان 
الدبلوماسية االغرتابية ركنا اوال 
من االركان االربعة للدبلوماسية 
اللبنانية الفاعلة اليت شارك معنا 
فيها يف اليومني املاضيني كل 
رؤساء بعثاتنا يف العامل ليكونوا 
فرح  يشاركونكم  اليوم  معكم 
العودة اىل الوطن ولذة االجناز 
استخلصنا  لقد  لبنان.  اجل  من 
مؤمترنا  يف  دبلوماسيينا  مع 
يشكل  االنتشار  ان  البارحة 
الديبلوماسية  لنجاح  األساس 
االقتصادية فال اقتصاد لنا يف 
اخلارج من دونكم، ونركز هذه 
االستثمار  فرص  على  السنة 
املفتوحة يف اوسرتاليا وافريقيا 
وايران وروسيا وكوبا واخلليج، 
واستخلصنا ايضا انكم الركيزة 
الثقافية  للدبلوماسية  األوىل 
لبنان  ثقافة  نشر  على  القائمة 
ورمسه  وادبه  بفنه  العامل  اىل 
وحنته وغنائه ورقصه وازيائه؛ 
واستخلصنا كذلك انكم الوسيلة 
لبنان  صوت  اليصال  األفعل 
خالل  من  العامل  دول  اىل 
اليت  السياسية  الدبلوماسية 
تشكلون سلكها االغرتابي آملني 
لبنانيا  لوبيا  تدرجييا  يصبح  ان 
لوطن  وحاميا  وفاعال  ضاغطا 

الوزير باسيل يف مؤتمر الطاقة االغرتابية
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لبنانيات

األرز«.
تفعله  ما  »هذا  وأضاف: 
أما  اخلارجية.  وزارة  وإياكم 
أنتم  تفعلون؟  فماذا  أنتم 
وتتلبننون  ترتبطون  حتضرون، 
فتتواصلون،  تتصلون   -
تتعلمون فتعلمون، تستعيدون 
تنشرون،  انتم   - فتعيدون 
تزرعون وحتصدون- حتبون وال 
تتوقفون، تعطون وال حتصون، 
ان  ونريدكم  تفيدون  انتم 
تستفيدوا. انتم متألون املكان 

لنا فرحا وفخرا«.
املنتشرين،  »أهلي  وختم: 
كل  يف  وراءكم  اركض 
املعمورة. اشعر بفخر عند كل 
عند  بنوستاجليا  واشعر  لقاء 
املس  بأنين  اشعر  فراق.  كل 
لبنان عندما اصافح  قطعة من 
ارضه  عن  عقودا  غاب  لبنانيا 
ومل تغب عنه هويته. اشعر انه 
بني  او  وزارة  يف  كنا،  اينما 
الناس، واينما كنتم، يف مهجر 
اينما  الوطن،  ارض  على  او 
كنا وكنتم، االمس لبنانيتكم، 
عرب  لي  يقول  الغرب  وامسع 
»الوطن  هوملز:  وندل  اوليفر 
فهو  حنبه،  الذي  املكان  هو 
اقدامنا  تغادره  الذي  املكان 
وامسع  فيه.  تظل  قلوبنا  لكن 
سعيد  عرب  لكم  يقول  الشرق 
ولبنان  انا  »بالدي  عقل: 
جباال  وال  ارزا،  ليس  عهد، 
يف  ليس  احلب  وطين  وماء، 
وكنتم،  كنا  اينما  حقد  احلب 
االمس لبنانيتكم، وانظر اليكم 
نرحل، ها قد  تقولون: ال، مل 
عدنا، عدنا اىل غرفة اخرى او 
يف نفس الغرفة، حنن يف منزل 
اينما  اللبنانية«  »جتمعنا  واحد 

كنا، لبنانيون حنن ونبقى«.

جلسات العمل
ثم بدأت جلسات العمل، وألقى 
رئيس جملس إدارة ومدير عام 
بنك بريوت الدكتور سليم صفري 
كلمة قال فيها: »أينما كنا يف 
وجهتنا،  كانت  وأينما  العامل 
فإن البوصلة اليت جتمعنا تؤشر 
أدت  لبنان.لطاملا  اىل  دائما 
اهلجرة اللبنانية دورا حيويا يف 
اللبناني،  اإلقتصادي  الصمود 
املقيمني  غري  أن  وخصوصا 
 32 يوازي  ما  تقريبا  يودعون 
نسبته  ما  تشكل  دوالر  مليار 
املصرفية،  الودائع  من   %20
البالغة  التحويالت  ان  كما 
سنويا تقريبا 7 مليارات دوالر 
أساسيا  مصدرا  لوطننا  توفر 
هذا  كل  األجنيب،  للنقد 
القطاع  لنجاح  أساس  مصدر 
على  قدرته  وتدعيم  املصريف 
ولطاملا  اإلقتصاد،  متويل 
تأخذ  أن  تستطيع  أنك  قلت 
لن  لكنك  لبنان،  من  لبنانيا 
من  لبنان  أخذ  على  أبدا  تقدر 
املغرتبني،  اللبنانيني  قلوب 
ترتمجها  اللبنانية«  »فاألعجوبة 
بني  الوطيدة  العالقة  هذه 
مغرتبينا ووطنهم األم ، فهذا 
الشغف باإلكتشاف والرغبة يف 
اإلبقاء على العالقة الوطيدة مع 
أرض اآلباء هو اجلينة اليت متيز 
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حتدى  التاريخ،  عرب  اللبناني 
اجليوسياسية  احلقائق  أسالفنا 
وإنطلقو  اإلستسالم  ورفضوا 
حياة  إىل  هادفني  العامل  حنو 
ومل  الفرص  فابتدعوا  أفضل، 
مع  لبنان  إىل  بالتطلع  يبخلوا 
اليت  وثرواتهم  طاقاتهم  كل 

حققوها«.
نتقاسم  »حنن  وأضاف: 
ذلك  هو  واحدا،  واجبا  معكم 
تراثنا  أكثر  ندعم  بان  اإلمتياز 
هنا،  حنن  ولذلك  وإستمراره، 
املغرتبني  إخوتنا  لتشجيع 
فاعلية  أكثر  دور  لعب  على 
وطننا،  مستقبل  صقل  يف 
مجع  من  ا  متكنَّ إذا  أننا  ذلك 
املبادرات الفردية هي بوتقة، 
اإلغرتابي  لالستثمار  ميكن 
حينها ان يكون حامسا، وحنن 
»بنك بريوت« حضرنا يف  يف 
9 دول مبجموعة موظفينا اليت 
خلدمة  موظف  آالف   3 تقارب 
مغرتبينا علما أن »بنك بريوت« 
نفسه هو ترمجة واضحة لقصة 
جناح إغرتابية، أن الرابط الذي 
يشد املغرتبني إىل لبنان جيب 
سري،  بوجهيت  دربا  يكون  أن 
أنتم  حيث  إىل  ذهبنا  فنحن 
أما  وجهة،  وهذه  خلدمتكم، 
أناديكم  اليت  الثانية  الوجهة 
إستثمار  فتتضمن:  لسلوكها 
وطاقتكم  ومعرفتكم  وقتكم 
لبنان، مساعدة  ووجودكم يف 
حتقيق  على  األم  وطنكم 
خصوصا  األفضل  املستقبل 
اليت  الريفية  املناطق  يف 
كثري منكم ينحدر منها، وحيث 
يضطر شبابنا فيها إىل اهلجرة 
األفضل،  املستقبل  عن  حبثا 
فجامعاتنا خترج حواىل 40 ألف 
شاب وشابة سنويا والوطن ال 
العمل  فرص  توفري  يستطيع 
من  اإلفادة  على  العمل  هلم. 
املركزي  املصريف  تعميم 
املبادرات  بدعم  املتعلق   33
ما يضمن %75  الفردية وهو 
وإنين  إستثماركم.  حجم  من 
يف  املشاركة  إىل  أدعوكم 
حلاكم  الرؤيوية  املبادرة  هذه 
رياض  املركزي  املصرف 

سالمة«.
جانبكم  إىل  »إخوتي  وقال: 
القطاع  و  املركزي  املصرف 
املصريف مبا فيه »بنك بريوت« 
والدعم  للتمويل  مستعدون 
أدعوه:  ما  إنطالقة  لتحقيق 
اإلغرتابية  الطاقة  »منطقة 

اللبنانية«.
أقدر  كمصريف  »أنا  وختم: 
الذهيب  اإلحتياط  معنى  كثريا 
كمواطن  أنين  إال  اللبناني، 
هم  مغرتبينا  أن  أعترب 
إحتياطنا اإلسرتاتيجي الذي ال 

ينضب«.
اهلاشم،  انطونيو  حتدث  ثم 
 ،bar of Beirut مجعية  رئيس 
لالحوال  العامة  واملديرة 
الداخلية  وزارة  يف  الشخصية 
واملدير  خوري،  سوزان 
مجعة،  هيثم  للمغرتبني  العام 
الشيعي  اجمللس  وممثل 
نبيل  السيد  كندا  يف  االعلى 
املؤسسة  ورئيسة  عباس، 
العامل  يف  لالنتشار  املارونية 

املؤمتر  وموفد  بستاني،  هيام 
االب  الباراغواي  اىل  املاروني 
والربوفسور  اندراوس،  حنون 
اللبناينة-االمريكية  يف اجلامعة 
املركز  ورئيس  تبار،  بول 

اللبناني للهجرة لوران عون.
التجارب  عن  مداخالت  وكانت 
جينا سكر  من  لكل  الشخصية 
االرجنتني  اىل  املغرتبني  من 
وجاميس  حلام  وعيسى 
قاصوف من الواليات املتحدة 

االمريكية.
وعقدت بعد الظهر جلسة ثانية 
بعنوان مشروع وزارة اخلارجية 
حتدث  اللبناني  االنتاج  لشراء 
الشؤون  مديرة  من  كل  فيها 
دونا  الوزارة  يف  االقتصادية 
الطيب  سوق  ومؤسس  الرتك 
كمال مذوق واالختصاصي يف 
االقتصادية  التنمية  شؤون 
يف  واملديرة  فرن  جورج 
كريستينا  ليبانون  انديفور 
مارون  االعمال  ورجل  شحادة 

شديد.
بعنوان  ثالثة  جلسة  وعقدت 
»ليبانون كونكت« حتدث فيها 
وفادي  هاشم  ماريو  من  كل 
جوزف وميشال تاجر، وابرهيم 

دباس وروال جوني.
ثم عقدت جلسة بعنوان »بيت 
حتدث  اللبنانية«  الدياسبورا 
يف  النائبة  من  كل  فيها 
كريستينا  الفرنسي  الربملان 
عساف واملدير العام لآلثار يف 
وزارة الثقافة سركيس خوري 
واملهندسة املعمارية يف البيت 
كوزيت  للدياسبورا  اللبناني 
القانوني  واملستشار  اهلاشم 
اللبنانية  الدياسبورا  بيت  يف 
الغرفة  ورئيس  كنعان  مسري 
اللبنانية يف هاليفاكس نورمان 
مركز  من  خاطر  واكرم  حناس 
الدياسبورا يف  عن  الدراسات 

الواليات املتحدة االمريكية.
صندوق  عن  جلسة  وعقدت 
عن  فيها  حتدث  االنتشار 
للتنمية يف  الدولي  الصندوق 
نعيم،  ايلي  الرتبية  وزارة 
العربي  الثقايف  وممثل اجملمع 
يف كنساس عبد االمي حالوي، 
واملدير العام للمدرسة اللبنانية 
ومالك  سعد  وجيه  قطر  يف 
يف  اللبنانية  املدرسة  مشروع 
ومالك  عواضة  ميشيغن حسن 
يف  اللبننية  املدرسة  مشروع 
واملؤسس  فرح  فادي  بغداد 
املساعد الكادميية خليل جربان 
الدولية يف نيو يورك جون ابي 

حبيب.
بعنوان  جلسة  عقدت  ثم 
فيها  حتدث  للبقاء  االستثمار 
وخليل  زيادة  فيليب  من  كل 

بدوي ورزن سنكوسكي.
ويف ختام اليوم االول للمؤمتر 
نساء  بعنوان  جلسة  عقدت 
مديرة  فيها  حتدث  رائدات 
الربوتوكول يف وزارة اخلارجية 
والعضو  فيوليد  ضاهر  مريا 
العموم  جملس  يف  الفدرالي 
وسيدة  ناصيف  ايفا  الكندي 
االعمال انا اوروميان وسيمون 
مطر ونائبة رئيس جامعة اوتاوا 
منى منر واملستشارة يف جمال 

االعمال رويدة حبيقة.

»التيار  يف  النائب  كشف   
يف  عون،  آالن  احلر«  الوطين 
»النجوى-  جملة  اىل  حديث 
بني  التحالف  »أن  املسرية«، 
و«التيار  اللبنانية«  »القوات 
الوطين احلر« فرض نفسه ضيفا 
على الساحة السياسية يف لبنان 
الرئاسية  االنتخابات  من  بدءا 
مرورا باالنتخابات البلدية وصوال 
واملمر  النيابية،  االنتخابات  اىل 
قانون  يف  سيكون  اإللزامي 

االنتخاب«.
واكد »أن مسري جعجع وميشال 
عون هما رأس احلربة يف املعركة 
شك  »ال  وقال:  املفصلية«، 
»التيار«  بني  االتفاق  أن  يف 
عامال  نفسه  فرض  و«القوات« 
السياسي  املشهد  يف  أساسيا 
ألن  بعد  حجمه  يأخذ  مل  ولكنه 
البلديات هلا طابع حملي وعائلي 
ثقافة  عليه  تطغ  ومل  أكثر 
ال  لذلك  املنظم.  احلزبي  العمل 
االنتخابات  هذه  تكون  أن  ميكن 
هذا  الختبار  حقيقيا  معيارا 
التفاهم حبكم طغيان االعتبارات 
حد  إىل  ساهم  لكنه  العائلية، 
السياسي  العصب  إلغاء  ما يف 
هلذه االنتخابات، وهذه املسألة 
ملعرفة  بالقراءة  وجديرة  الفتة 
يف  التحالف  هذا  سيؤثر  كيف 
االنتخابات النيابية على غرار ما 
هو حاصل يف اإلنتخابات البلدية 
حمكا  تشكل  اليت  زحلة  يف 
النيابية  لالنتخابات  و«بروفا« 

على الساحة املسيحية«.
العالقة  »أن  إىل  عون  وأشار 
اليت بدأت بتفاهم وإعالن نوايا 
ثم إعالن ترشيح ودعم وموقف 
اجلمهورية،  رئاسة  من  موحد 
أكثر من مسألة  حاليا يف  ختترب 
كجلسات التشريع مثال، والتحدي 
»القوات«  يصل  أن  هو  األول 
مشرتك  تصور  اىل  و«التيار« 
وتسويقه  االنتخاب  قانون  حول 

لدى حليف كل منهما«.
»التيار«  موافقة  »أن  وأكد 
مبوافقة  ترتبط  قانون  أي  على 
الثنائي الشيعي وحتديدا »حزب 
إنها  تقول  و«القوات«  اهلل«. 
إذا  طرح  أي  على  توافق  ال 
موافقا  »املستقبل«  يكن  مل 
»القوات«  ذهبت  لذلك  عليه، 
بني  املختلط  القانون  اجتاه  يف 
إىل  واألكثري«، مشريا  النسيب 
أي  من  يقرتب  اهلل«  »حزب  أن 
مشروع يقرتب من النسبية وهو 

ليس مقفال على النقاش«.
وأعلن »ان خيار »التيار« املثالي 
هو القانون األرثوذكسي، ولكن 
أن  يقدر  مل  الساعة  هذه  حتى 
حيققه مع أنه اجتاز مرحلة اللجان 
التصويت  اىل  وأحيل  املشرتكة 
التأكيد  مع  العامة.  اهليئة  يف 
بالشكل  يتمسك  ال  التيار  أن 
املناصفة  ومبنطق  باجلوهر  إمنا 
سواء  منها  يقربنا  ما  وكل 
غري  أو  أرثوذكسي  إمسه  أكان 

أرثوذكسي«.
تعطيل  استمرار  أسباب  وعن 
رغم  الرئاسية  االنتخابات  مسار 
عون،  للعماد  اهلل  »حزب  تأييد 
يف  ليست  »العقدة  عون:  قال 
يف  املسيحيون  اهلل«.  »حزب 
على  اتفقنا  إننا  قالوا  غالبيتهم 

صدر عن قيادة اجليش - مديرية 
»بتارخيه  اآلتي:  البيان  التوجيه 
الساعة 8.22، أقدم زورق حربي 
تابع للعدو اإلسرائيلي على خرق 
مقابل  اللبنانية  اإلقليمية  املياه 

 205 ملسافة  الناقورة،  رأس 
أمتار وملدة 7 دقائق.

بالتنسيق  اخلرق  متابعة  وجتري 
مع قوات األمم املتحدة املؤقتة 

يف لبنان«.

اجليش: زورق معاد خرق املياه اإلقليمية 
مقابل رأس الناقورة

خيار معني وجيب على املسلمني 
نلعب  أن  أن حيرتموه وال ميكن 
النواب  جملس  يف  عددية  لعبة 
ميثاقية  مشكلة  هناك  ألن 
مشكلة  ثانيا  هناك  ثم  أوال، 
ال  اجمللس  هذا  ألن  بنيوية 
وثالثا  التمثيل،  صحة  يعكس 
ألن هذا اجمللس مت التمديد له 
مرتني ومل يعط الفرصة إلعادة 
ليكسب  متثيله  صحة  جتديد 
انتخاب  عملية  يف  مشروعيته 
الرئيس. هلذه االعتبارات اللعبة 
ان  اما  واردة.  ليست  العددية 
ال  او  املسيحية  اإلرادة  حترتم 
وهذا  املعادلة  هذه  حترتمها. 
أن  إما  الرئاسة.  يوقف  الذي 
إرادتهم  عن  املسيحيون  يتخلى 
وهذا ليس واردا، إما أن يتخلى 
املعارضون عن معارضتهم وهذا 

ما مل حيصل بعد«.
اهلل«  »حزب  طلب  عدم  وعن 
أن  جمتمعا  آذار   8 فريق  من 
ينتخب العماد عون كما فعل مع 
الرئيس جنيب ميقاتي، أكد عون 
مستحيال،  ليس  األمر  هذا  »أن 
لكنه حيتاج اىل فك عقدة »تيار 
ان  تستطيع  ال  املستقبل«. 
تنتخب رئيس مجهورية من دون 
مسألة  هذه  السنية.  الطائفة 
ميثاقية مثل قانون االنتخاب«، 
مع  التواصل  »أن  إىل  مشريا 
ولكن  مستمر  املستقبل  تيار 

ليس على مستوى عال«.
رئيس  مع  العالقة  اىل  واشار 
جملس النواب نبيه بري، فقال: 
»إن اللعبة الداخلية ختلط األوراق 
اىل  حتتاج  واملسألة  كلها، 
مراجعة ألن ال مفر من التعاطي 
مع الرئيس بري كرئيس جمللس 
النواب ومكون أساسي يف البلد 

ال ميكن جتاوزه«.

احلر  الوطين  التيار  موقف  وعن 
ملدة  رئيس  انتخابات  طرح  من 
سنتني مع رزمة إصالحات، أكد 
احلسيين  حسني  الرئيس  »أن 
وضمن  انتقالية  كمرحلة  طرحه 
عملية إصالحية. ممكن فهم هذا 
املعادلة  هذه  خالل  من  الطرح 
ولكن هذا ال يعين أننا نقبل به 
والطرح يف األساس غري جدي. 
ويف حال استمرت عقدة الرئاسة 
االنتخابات  اىل  الذهاب  جيب 
أساس  على  كان  ولو  النيابية. 
قانون الستني او أي قانون ألنه 

جيب إعادة إنتاج واقع جديد«.
يف  االستمرار  جيوز  »ال  وختم: 
وأن  الناس  يقرره  ما  رفض 
أكثريتكم  إن  للمسيحيني  تقول 
تريد هذا الرئيس وحنن ال نريد 
هذه  األكثرية.  هذه  تقرره  ما 
تعد  مل  اليوم.  املشكلة  هي 
قصة  صارت  شخص.  قصة 
مفصلية  معركة  هذه  مبدئية. 
يف التعاطي مع املسيحيني من 
خالل هذا النظام السياسي. إما 
أن يتمكن املسيحيون من رحبها 
وتثبيتها وإما أن خيسروها اىل 
هذه  يف  احلربة  ورأس  األبد. 
والدكتور  عون  العماد  املعركة 

مسري جعجع«.

آالن عون: املعركة مفصلية ورأس احلربة فيها 
عون وجعجع وال مفر من احلوار مع املستقبل

»القوات  حزب  رئيس  التقى 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية« 
الرابطة  رئيس  معراب، 
املارونية يف سيدني - أسرتاليا 
باخوس جرجس، يرافقه وفد من 

اجملتمعون  وعرض  أيطو.  بلدة 
يف  العامة  السياسية  األوضاع 
اىل  باإلضافة  واملنطقة،  لبنان 
شؤون وشجون اجلالية اللبنانية 

يف أسرتاليا.

جعجع عرض مع رئيس الرابطة املارونية 
يف سيدني شؤون اجلالية

جعجع مستقبال جرجس
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نظمت الئحة »البيارتة« املرشحة 
يف  البلدي  اجمللس  النتخابات 
سعد  الرئيس  برعاية  بريوت، 
مهرجانا  وحضوره،  احلريري 
امس  عصر  حاشدا،  انتخابيا 
الرياضي  النادي  يف  االول، 
رئيس  حضره  بريوت،  رأس   -
عيتاني  مجال  املهندس  الالئحة 
وخماتريها  العاصمة  ونواب 

وحشد من املواطنني.
ألقى  الوطين،  النشيد  بعد 
فيها  رحب  كلمة  عيتاني 
باحلضور، وعرف بأعضاء الالئحة 
وكفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية، 
مؤكدا أن »هذه الالئحة ستعمل 
ما يف وسعها للنهوض ببريوت 

وتأمني حاجات أهلها«.

الحريري
»يا  احلريري:  قال  جهته،  من 
عيين عليك يا بريوت، يا عيين 
واهلل..  بريوت،  أهل  يا  عليكم 
هناك  ليس  واهلل...  واهلل... 
أمجل من بريوت، وال أمجل من 
الوقت،  هذا  كل  بريوت.  أهل 
أشتاق  كنت  الوقت،  هذا  كل 
أقف  عندما  واآلن  لبريوت، 
كنت  ملا  متاما  أعرف  بينكم 
إليكم،  أشتاق  كنت  أشتاق: 
إىل  معكم،  »اجلمعة«  هذه  إىل 
فيها  أشعر  اليت  اللحظات  هذه 
بأني، فعال، بني أهلي وإخوتي 
وأحبائي، بني أهل بريوت، بني 
أنتم  اآلخر،  من  لنبدأ  البيارتة. 
قولوا لي: ما اسم أهل بريوت؟ 
ارفعوا  نعم  أصواتكم،  ارفعوا 
بأسره  العامل  دعوا  أصواتكم، 
قلتم؟  ماذا  أصواتكم،  يسمع 
ما امسكم يا أهل بريوت؟ نعم، 
نعم  الئحتكم؟  اسم  ما  البيارتة 
وصوتكم  البيارتة«،  »الئحة 
يوم  سيكون  ملن  أمسعه  الذي 
األحد؟ لالئحة البيارتة. ينظرون 
البيارتة،  ماذا  ويقولون:  إلينا 
وملاذا الئحة البيارتة، أل حبييب، 
وبيارتة  بيارتة،  بريوت  أهل 

ونص كمان«.
العاصمة  أن  »صحيح  أضاف: 
لبنان،  ولكل  الناس،  لكل 
هم  العاصمة  أهل  أن  صحيح 
لكل لبنان، ولكن ال يقولن أحد 
أن ذلك يعين أن بريوت ليس 
هلا أهل أو ناس. وإذا أردنا أن 
مرفوعا،  رأسها  بريوت  جنعل 
جيب أن جنعل قرار بريوت، بيد 
أهلها. أنتم أهل بريوت، أبا عن 
جد أنتم قرارها، أنتم كرامتها، 
أبوها وأمها،  أنتم  أنتم روحها، 
عن  األول  الدفاع  خط  وأنتم 
هنا  حنن  ودورها.  تارخيها 
لنقول، إنه بال البيارتة، ليست 
هناك بريوت، بال البيارتة، ليس 
هناك رأس بريوت، وال أشرفية، 
وال مزرعة وال الطريق اجلديدة، 
وال  صيفي،  وال  مصيطبة  وال 
ال  باشورة،  وال  البالط  زقاق 
مريسة  عني  وال  احلصن  مينا 
مرفأ.  وال  مدور  وال  رميل  وال 
ومصدر  املدينة،  عصب  أنتم 
بال  بريوت  دونكم،  من  قوتها. 
مستقبل.  وبال  دور  وبال  روح 
عاصمة  بريوت  من  جعلتم  أنتم 
عن  مسؤولون  وأنتم  لبنان، 
العاصمة لتبقى مكانا جيمع كل 

اللبنانيني. ال أحد يزايدن علينا: 
حنن من يعرف أن بريوت كبرية 
لبنان.  عاصمة  ألنها  وعظيمة 
اللبنانيني،  بكل  تكرب  وبريوت 
الذين عاشوا فيها ودرسوا فيها 
احلضارة  عاصمة  لتكون  وعملوا 
يف  واإلبداع  والعلم  والثقافة 
العامل العربي. نريد بريوت حبجم 
أحالم كل اللبنانيني وحبجم وفاء 

البيارتة لبريوت ولكل لبنان«.
وتابع: »البيارتة اسم الئحة أهل 
عمل،  فريق  والبيارتة  بريوت، 
فريق  للوجاهة.  فريقا  وليس 
عمل، فيه مهندسون ومعماريون 
ماليون  وخرباء  وحمامون  وأطباء 
معلوماتية،  وخرباء  إعالم  وخرباء 
يف  وناشطون  أعمال  ورجال 
والرياضي  اإلجتماعي  اجملال 
وطاقة،  بيئة  وخرباء  والرتبوي 
فريق  وكبرية.  كثرية  وطاقات 
عمل ممنوع عليه أن يفشل. الئحة 
البيارتة متثل كل أهل العاصمة، 
ولكن كل أهل العاصمة يريدون 
أن يروا عمال، يريدون أن يروا 
مدينة نظيفة وأرصفة يسريون 
إىل  يذهبوا  أن  يريدون  عليها، 
يروا  أن  ويريدون  نظيف،  حبر 
بريوت أمجل مدينة يف الشرق، 
ال شيء مينعنا أن نكون أحسن 
حتد  هذا  مدينة.  وأنظف  وأمجل 
وأنا  سويا،  خنوضه  أن  نريد 
أي  مع  أتهاون  لن  شخصيا 
تغرق  بأن  أمسح  ولن  تقصري، 
بريوت يف النفايات بعد اليوم. 
هنا،  أكن  مل  أنا  وأكرر،  أعود 
ولكين اليوم هنا وسأبقى، باق 
يف بريوت، باق معكم، مع أهلي 
أهلي  جانب  وإىل  أهلي،  وبني 

يف بريوت وكل لبنان«.
البعض  أن  »صحيح  وأردف: 
االنتخابات  هذه  إن  لكم  يقول 
سياسية،  غري  عائلية،  إمنائية، 
هذه  بريوت،  هذه  كال،  ولكن 
كل  عاصمة  هذه  العاصمة، 
االقتصاد،  عاصمة  شيء، 
وعاصمة  اإلدارة  وعاصمة 
الرياضة وعاصمة الفن وعاصمة 

هذه  الثقافة.  وعاصمة  الصحة 
وبالتالي:  الدولة،  عاصمة 
رفيق  السياسة.  عاصمة 
هي  ما  يعرف  كان  احلريري 
بريوت، وما هي أهمية بريوت. 
اتهموا  أنفسهم من  أليسوا هم 
رفيق احلريري أنه ركز املشروع 
اإلقتصادي واإلمنائي والرتبوي 
والصحي والرياضي يف بريوت؟ 
عاصمة  هي  بريوت  ألن  نعم، 
يأتي  ولكي  وواجهته،  لبنان 
وفرص  لبنان،  إىل  االستثمار 
العمل إىل لبنان، والسياحة إىل 
لبنان، واحلياة الثقافية والعلمية 
إىل لبنان، ال بد أن تبدأ بعاصمة 

لبنان، بريوت«.
وقال: »بريوت كانت وال تزال 
رفيق  مشروع  واجهة  وستبقى 
احلريري السياسي أيضا، وهذه 
أخرى  مرة  أحتدث  لكي  مناسبة 
تيار  عن مشروعنا، عن مشروع 
من  رمبا  هناك  ألن  املستقبل، 
تيار  ينسى:  أن  يريد  أو  نسي 
العلم،  تيار  حنن  املستقبل، 
وبناء املدارس ودعم اجلامعات، 
حنن األربعني ألف خريج جامعي 
يف وجه امليليشيات، حنن إعادة 
حنن  الدمار،  وجه  يف  اإلعمار 
وجه  يف  االقتصادية  النهضة 
التخريب، حنن الشهيد من أجل 
الوطن، وحنن االستقالل الثاني 
باسل  حنن   ،2005 عام  يف 
وأحلى  بريوت  نائب  فليحان، 
استشهد  الذي  لبنان،  شباب 
وليد  وحنن  جورج.  السان  على 
وصوت  بريوت  نائب  عيدو 
الذي استشهد هنا يف  احلرية، 
وحنن  أمتار.  بعد  على  املنارة، 
مكافحة  بطل  احلسن،  وسام 
يف  استشهد  الذي  اإلرهاب 
شطح  حممد  وحنن  األشرفية. 
رجل احلوار والتفاهم والتفهم، 
الذي استشهد يف مينا احلصن. 
حنن االنفتاح واإلعتدال يف وجه 
لبنان  حنن  واإلرهاب.  التطرف 
أنتم  وحنن  منكم،  حنن  أوال، 

وحنن اللبنانيون«.

احلريري خالل مهرجان انتخابي لالئحة البيارتة:

بريوت تستحق صوتنا لنمنع أيا كان من أن يكسر وصية املناصفة
أضاف: »منذ أيام رفيق احلريري 
يتلخص  السياسي  ومشروعنا 
املشرتك  العيش  بكلمتني: 
الدفاع  وخط  الوطنية.  والوحدة 
عن هذا املشروع هو املناصفة 
وهذا  حتديدا،  العاصمة  يف 
املناصفة،  على  إصرارنا  سبب 
 14 منذ  حماوالتهم  سبب  وهذا 
آذار 2005 وحتى اليوم لضرب 
باخلرق،  بالتشطيب،  املناصفة 
أن  ومسؤوليتنا  طريقة.  بأي 
بأصواتنا  األحد  يوم  نقول 
متمسكة  زالت  ما  بريوت  إن 
املشرتك  والعيش  باملناصفة 
ومبشروع  الوطنية  والوحدة 
لبريوت  الوطين  احلريري  رفيق 
لنا  يقول  ومن  لبنان.  ولكل 
أو  سياسية  غري  االنتخابات  إن 
تصوتوا  وال  بيتكم  يف  اجلسوا 
أو أشطبوا هذا االسم أو ذاك أو 
البيارتة«،  »الئحة  ضد  صوتوا 
صوتوا  احلقيقة:  يف  لنا  يقول 
احلريري،  رفيق  مشروع  ضد 
أننا جمتمعون يف ملعب  صحيح 
لكرة السلة. وباملناسبة، شكرا 
مجعنا،  الذي  الرياضي  للنادي 
البريوتي  النادي  هلذا  شكرا 
سلة  كرة  ملعب  نعم  العريق! 
اليت  املباراة  ولكن  جيمعنا، 
ر هلا هي املباراة احلقيقية،  نتحضَّ
مباراة  الدميوقراطية،  الشعبية، 
اإلنتخابات يوم األحد. يف هذه 
كرة  مباريات  وبعكس  املباراة، 
السلة، حنن لسنا متفرجني. كل 
فيكم  واحدة  واحد فيكم، وكل 
يؤثر  بصوته،  واحد  كل  العب. 
ومجيعنا  املباراة،  نتيجة  على 
فريق واحد، فريق بريوت، فريق 

أهل بريوت، فريق البيارتة«.
مباراة  ليست  »نعم،  وتابع: 
كرة سلة نستطيع أن نقول إنه 
املنزل،  من  مشاهدتها  بإمكاننا 
لنا  وليس  التلفزيون،  عرب 
فلكي  كال،  نتيجتها.  يف  كلمة 
البيارتة،  ويرحبوا  تربح بريوت، 
مسؤولية  عليه  فينا  واحد  كل 
االقرتاع  مركز  إىل  النزول 
واإلدالء بصوته لالئحة البيارتة. 
ملاذا  البعض  لكم  يقول  وقد 
التصويت، فالالئحة ستنجح يف 
الذين  هم  هؤالء  األحوال،  كل 
أصواتكم،  يلغوا  أن  يريدون 
وإخراجكم  إلغاءكم  يريدون 
كلها  البطولة  ومن  املباراة  من 

أيضا«.
بريوت  هذه،  »بريوت  وختم: 
عشقها  اليت  بريوت  أنتم، 
رفيق احلريري، اليت دفع رفيق 
احلريري حياته مثنا للدفاع عنها 
تستحق  بريوت  أهلها،  وعن 
صوتنا يوم األحد. بريوت تستحق 
صوتنا يوم األحد لنمنع أيا كان 
من أن يكسر وصية املناصفة، 
واخلرق،  التشطيب  ومننع 
ونعطي صوتنا لبريوت، ولالئحة 
البيارتة، »زي ما هيي«. صوتنا 
على  كثريا  ليس  األحد،  يوم 
األحد،  يوم  وموعدنا  بريوت، 
الساعة السابعة صباحا، لنعطي 
ما  »زي  البيارتة  لالئحة  صوتنا 
هيي«، وموعدنا من يوم االثنني 
البلدي  جملسكم  مع  اهلل،  بإذن 
أفضل  مستقبل  ومع  اجلديد 

للعاصمة وألهل العاصمة«.

الرئيس سعد الحريري

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي بعد ظهر امس االول، يف 
البطريركي يف بكركي،  الصرح 
لالمام  العام  الشرعي  الوكيل 
اخلامنئي يف لبنان الشيخ حممد 
ابرشية  راعي  حبضور  يزبك، 
حنا  املطران  االمحر  دير  بعلبك 

رمحه.
بعد اللقاء، قال يزبك: »تشرفنا 
للتشاور  الغبطة  صاحب  بزيارة 
يف امورنا بشكل عام والتأكيد 
وعلى  الواحد  العيش  على 
صاحب  رفعه  الذي  الشعار 
ومنطقة  »الشراكة«.  الغبطة 
البقاع الشمالي حباجة اىل مزيد 
ويف  والتعاون.  العناية  من 
اىل  بالشكر  اتوجه  عينه  الوقت 
فنحن  رمحه،  املطران  سيادة 
القضايا.  هذه  كل  يف  شركاء 
وحتدثنا عن احلادث املؤمل الذي 
سنة  عن  يزيد  ما  منذ  حصل 
الفخري  آل  اهلنا  مع  واشهر 
امل  بكل  وطلبنا  بتدعي(  )يف 
ان صاحب الغبطة الذي آمله ما 
حصل وقد تدخل لرأب الصدع، 
من  الكرمية  التفاتته  يعطي  ان 
اجل حل هذه املعضلة، النها إن 
مل حتل، سنبقى نعيش يف حالة 
من القلق. فوعد صاحب الغبطة 
مبتابعة  املطران  سيادة  وكلف 
ان  امل  وعلى  املوضوع.  هذا 
ستحل  املسألة  ان  اهلل  شاء 
كرامة  يضمن  الذي  بالشكل 

اجلميع والعيش املشرتك«.
أضاف: »أنا بدوري أشكر غبطته 
لنا  اتاحه  الذي  الوقت  على 
وجمرياتها  املنطقة  عن  للحديث 
وعن  نعانيه  وما  لبنان  وعن 
الدولة  مسألة  تفعيل  ضرورة 
اجلمهورية،  رئيس  وانتخاب 
انتخابات  بداية  يف  وحنن 

كانت  اليت  واالعذار  بلدية، 
ال  االمين  الوضع  ان  قبل،  من 
البلدية  االنتخابات  فإن  يسمح، 
اليت يعرب فيها كل مواطن عن 
رأيه، اسقط هذه املقولة. فإذا 
بإمكاننا ان جنري هذه االنتخابات 
وليس هنالك من مشكلة امنية. 
مشكلة  هي  املشكلة  ولكن 
مجيعا  اللبنانيني  وعلى  نفسية 
كما على السياسيني ان يتحملوا 
من  خيرجوا  وان  مسؤولياتهم 
موقعهم الضيق اىل سعة لبنان 
واستقالله  لبنان  سيادة  الن 
خالل  من  اال  تكون  ال  وحريته 
مسؤولياتهم  اللبنانيني  حتمل 

مجيعا«.
أبرشية فرساي

قبل  استقبل  الراعي  وكان 
الظهر، وفدا من أبرشية فريساي 
أسقف  برئاسة  الفرنسية 
إيريك  املونسينيور  فريساي 
جلمعية  العام  واملدير  أومونية 
املونسينيور   Oeuvre d’orient
يرافقهم  غولنيش،  باسكال 
املطران  صور  ابرشية  راعي 
زيارة  احلاج، يف  نبيل  شكراهلل 
التماس بركة تركز فيها احلديث 
التوأمة بني  نتائج مشروع  على 
أبرشية فريساي وأبرشية صور 

املارونية منذ العام 2006.
قد  »الوفد  أن  احلاج  وأوضح 
مجيع  وتفقد  صور  ابرشية  زار 
سيما  وال  احملتاجة  العائالت 
التقى  كذلك  منها،  العراقية 
األبرشية  يف  املدارس  طالب 
الذين يقدمون هلم العون ايضا. 
اىل  زيارته  خيتتم  اليوم  وهو 
إللتماس  غبطته  بزيارة  لبنان 
بركته واطالعه على مثار مشروع 
التوأمة والبحث يف سبل تعزيزه 
العائالت  مجيع  خري  فيه  ملا 

املعوزة«.

الراعي التقى وفدا من أبرشية فريساي
يزبك: املشكلة أمام إجراء االنتخابات مل تكن أمنية 

بل نفسية وعلى اللبنانيني حتمل مسؤولياتهم

الراعي مستقبال وفد ابرشية فرساي

»القوات  حزب  رئيس  زار 
وزير  جعجع  مسري  اللبنانية« 
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق 

الداخلية،  وزارة  يف  مكتبه  يف 
بوفاة  التعازي  له  قدم  حيث 

شقيقه زياد صاحل املشنوق.

جعجع زار وزير الداخلية معزيا بشقيقه
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االعالم واالتصاالت  عقدت جلنة 
العاشرة  يف  جلسة،  النيابية 
امس،  ظهر  قبل  من  والنصف 
برئاسة  النيابي  اجمللس  يف 
الدكتور  النائب  اللجنة  رئيس 
وزير  وحضور  اهلل  فضل  حسن 
ونائب  حرب  بطرس  االتصاالت 
الدفاع  وزير  احلكومة  رئيس 
والنواب:  مقبل  مسري  الوطين 
زياد  عون،  االن  حوري،  عمار 
امحد  الرفاعي،  كامل  اسود، 
غازي  ديب،  حكمت  فتفت، 
علي  املرعيب،  معني  يوسف، 
طورسركيسيان،  سريج  بزي، 
اوغاسبيان،  قاسم هاشم، جان 

زياد القادري وحممد احلجار.
العام  املدعي  حضر  كما 
محود،  القاضي مسري  التمييزي 
احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض 
العسكرية القاضي صقر صقر، 
القاضي  املالي  العام  املدعي 
علي ابراهيم والعميد يف اجليش 
وعن  قهوجي،  انطوان  اللبناني 

هيئة املالكني ناجي عبود.

مؤتمر صحايف
بعد  الثانية  عند  اجللسة  انتهت 
اهلل  فضل  بعدها  عقد  الظهر 
مشرتكا  صحافيا  مؤمترا  وحرب 
اكدا خالله متابعة ملف االنرتنت 
غري الشرعي، وعدم لفلفة هذه 
جلسة  عقد  وتقرر  القضية، 
بعد  اجلاري  ايار   31 يف  اخرى 

االنتخابات البلدية.
فقال:  اهلل  فضل  حتدث  بداية 
ومهمة  مطولة  جلسة  »عقدنا 
مشغول  اجلميع  ان  ونعرف 
هذه  لكن  البلدية،  باالنتخابات 
ولن  نفسها  تفرض  القضية 
حتى  نتابعها  وسنبقى  متوت 
الوصول اىل النتيجة املتوخاة«.

اضاف: »قيل كالم كبري وخطري 
واطلع النواب على التقارير حول 
اجليش  خمابرات  من  امللف  هذا 
على  ايضا  واطلعوا  اللبناني، 
احلساسة  املعطيات  من  جمموعة 
واخلطرية ايضا حول هذا امللف 
كلنا  لكن  وتفرعاته،  وتعقيداته 
االساس  القضية  ان  اتفقنا 
بالنسبة الينا هي شبكات االنرتنت 
هناك  كان  فاذا  الشرعي،  غري 
فاملسارات  اخرى  تفرعات  من 
من  لكن  فيها  تسري  القضائية 
املسار  اغفال  او  اهمال  دون 
االساسي املتعلق بوجود حمطات 
تستجر االنرتنت غري الشرعي مع 
االسرائيلي.  التجسس  امكانية 
التجسس  باسهاب ملف  ناقشنا 
ان  لنا  وتبني  اليوم  جلسة  يف 
كانت  اسرائيلية،  معدات  هناك 
مركبة يف بعض احملطات ووفق 
اعدته  الذي  الرمسي  التقرير 
اجليش  يف  املخابرات  مديرية 
كانت  حمطات  فهناك  اللبناني 
الشرعي  غري  االنرتنت  تستجر 
حمطات  وهناك  الضنية  كمحطة 
فيها  الزعرور  يف  كانت  كاليت 
بعض  مسح  مت  وقد  معدات 
املزودة  الشركة  وايضا  االدلة 
شركة  هي  الشرائح  لبعض 
اسرائيلية وهذا موضوع حساس 
وخطري وحنن طلبنا االستمرار يف 
التحقيق والتوسع فيه للوصول 

اىل النتائج املرجوة«.

يف  كان  اليوم  »االخطر  وتابع: 
املعدات  تفكيك  عن  احلديث 
قبل  من  اليها  الوصول  قبل 
االجهزة املختصة وبالتالي جرى 
تضييع بعض املصادر واالدلة، 
اليوم  قيل  رمسي  كالم  وهذا 
جمرد  يعد  ومل  اجللسة،  يف 
اعالمي  كالم  وال جمرد  حتليالت 
السابق  بامللف  االرتباط  وايضا 
الباروك،  له عالقة مبحطة  الذي 
اعادة  كنواب  اليوم  طلبنا 
املعدات،  ملف  يف  التحقيق 
يف  وجدت  اليت  املعدات  وهل 
نفسها  هي  احملطات  بعض 
الباروك؟، طبعا  اليت كانت يف 
املقاربة  وستتم  جتاوب  القضاء 
بني االرقام املتسلسلة للمعدات 
غري  احملطات  يف  ضبطت  اليت 
تستجر  كانت  واليت  الشرعية 
اليت  املعدات  مع  االنرتنيت، 
كانت موجودة يف الباروك النه 
استعيدت  الرمسي  التقرير  يف 
املعدات اليت كانت يف الباروك 
وهذه املعدات كانت اسرائيلية، 
هذه  حول  ادانة  هناك  وكان 
القضية بأنه كان هناك جتسس 
من خالل هذه املعدات وسنعيد 
يف  وايضا  امللف،  هذا  فتح 
وزارة  لتقرير  الرمسي  الكالم 
ليس  بأن  اجلزم  يتم  الدفاع مل 
هناك جتسس، امنا هذا املوضوع 
يستكمل الن هناك بعض االدلة 
جرى تضييعها من خالل تفكيك 
املعدات سلفا، وبالتالي مل تعد 
مع  ملراقبة  املعدات  هذه  تعمل 
جرى  كما  وتتصل.  تتعامل  من 
املوجودة  الشركة  اىل  التطرق 
يف تركيا وميكن ان تكون هذه 
الشركة مرتبطة بطريقة او بأخرى 
باسرائيل وتكون بالتالي امكانية 

التجسس كبرية جدا«.
واردف فضل اهلل: »قال البعض 
طاملا القضاء خمرتقا فيمكن ان 
التجهيزات  اىل  الدخول  يتم 
كما  حنن  باخرى،  او  بطريقة 
قلنا يف داخل اجللسة اقول اذا 
يف  استطاع  االسرائيلي  كان 
نفتح  فال  التجسس،  ما  مكان 
االمر  هلذا  ونسمح  االبواب  له 
ان  يفرتض  فالقضاء  يتم،  ان 
يستمر يف عمله، خصوصا وانه 
املعدات  ان  اليوم  لنا  تبني 
كانت  الباروك  يف  كانت  اليت 
واعيدت  سرقت  لكنها  حمجوزة 
اىل اصحابها، وسيتحدث معالي 
هذه  تفاصيل  عن  حرب  الوزير 
من  بالرغم  ولالسف  القضية، 
ان هناك احكاما وما شابه على 
بهذا  قاموا  الذين  االشخاص 
اىل  عادوا  لالسف  لكن  اجلرم 

اماكن عملهم«.
وقال: »جرى احلديث عن وجود 
ابراج ضخمة يف بعض املناطق 
بنفس  تقوم  وانها  بريوت  يف 
به  تقوم  كانت  الذي  العمل 
الشبكات اليت كانت موجودة يف 
العلم  اخذ  والقضاء  لبنان،  جبل 
بذلك، ووعدت مديرية املخابرات 
التحقيق  باجراء  اجليش  يف 
املعطيات  هذه  امام  الفوري 
وضرورة ضبط الصحون الالقطة 
اليت تأتي اىل البلد النه من غري 
استخدامها،  طريقة  املعروف 
هل  الضخمة  االبراج  وهذه 

تستخدم الستجرار االنرتنت غري 
ان  واملفرتض  ال،  ام  الشرعي 
وال  املقبلة  اجللسة  يف  جييبونا 
حول  التحقيق  نستبق  ان  نريد 

هذه االبراج«.
اريد  ال  اليوم  »انا  واضاف: 
املعطيات  كل  عن  احتدث  ان 
الكبرية واخلطرية اليت قيلت يف 
داخل  بها  وسنحتفظ  اجللسة، 
اللجنة ولن اتناول التقرير الذي 
اعدته وقدمته مديرية املخابرات 
يف اجليش من خالل وزير الدفاع 
اود  ما  لكن  للجنة،  مسري مقبل 
اعادة  يف  هو  دورنا  ان  قوله 
تصويب اجتاه هذه القضية بدل 
ان تذهب اىل الزواريب الخفاء 
املعامل االساسية هلذه القضية. 
اجلميع اكد ان هناك انرتنت غري 
لبنان  اىل  يستجر  كان  شرعي 
هناك  وايضا  للقانون  خالفا 
اسرائيلي،  جتسس  امكانية 
متابعة  حمل  هما  االمران  هذان 
داخل اللجنة وخارج اللجنة وعلى 
نقبل  ولن  القضائي  املستوى 
بلفلفة  االشكال  من  شكل  بأي 
ولن  وتضييعها  القضية  هذه 
على  والتغطية  بتمييعها  نقبل 
بواجبنا  نقوم  وسنبقى  احد، 
اىل  آتيا  كنت  فانا  ودورنا، 
اللجنة وواضعا يف ذهين مكاشفة 
عن  صراحة  وبكل  العام  الرأي 
حقيقة هذا املوضوع، وقلت يف 
اما  اجلميع  وامام  اجللسة  بداية 
ان نقر ان هناك جرمية ارتكبت 
يف هذا البلد او ال جرمية، وانا 
بأننا  العام  للرأي  القول  حاضر 
شغلناكم معنا شهرين متتاليني 
كم  فقط  هناك  ان  لنا  وتبني 
الذين  الصغار  من  مستفيدا 
القصة،  وانتهت  عليهم  ادعينا 
قضية  هناك  ان  نقول  ان  او 
يغطيها،  من  وهناك  كبرية 
ان هناك  القول  اود  وانا كنت 
اكتفيت  لكن  ما،  كبرية  صفقة 
وعدنا  الننا  اللجنة  قلته يف  مبا 
بأن هذا املوضوع لن يكون فيه 
اي  فيه  تكون  ولن  تغطية  اي 
املرتكبني  على  للتعمية  حماولة 
الكبار، وقلنا هلم اننا لن نسكت 
حتى  املوضوع  هذا  عن  نكل  او 
نرى املرتكبني الكبار قد سيقوا 
السجن، فاذا كانوا صغارا  اىل 
حناسب  ال  ولكن  حناسبهم 
طلقاء  الكبار  ويبقى  الصغار 

خارج اطار احملاسبة«.
ان  تفرض  »املساءلة  وتابع: 
املسؤولية،  اجلميع  يتحمل 
وكنواب  نيابية  كلجنة  وحنن 
املساءلة  اطار  بدورنا يف  نقوم 
واحملاسبة لكن يف الوقت نفسه 
على السلطات واالجهزة املعنية 

ان تقوم ايضا بدورها«.
نعلن  »لن  اهلل:  فضل  وقال 
كل  ونقول  النهائي  املوقف 
نكمل  ان  اتفقنا  الننا  شيء، 
حتى  نكمل  ان  يريد  واجلميع 
االن  منر  اننا  وصحيح  النهاية، 
واغلب  بلدية  انتخابات  بفرتة 
مناطقهم  يف  منشغلون  النواب 
واتفقنا  االنتخابات،  بهذه 
مقبلة  جللسة  جديد  موعد  على 
اجلاري  ايار   31 يف  ستعقد 
كل  يف  البلدية  االنتخابات  بعد 
احملافظات، واعتقد انه حتى هذا 

املوعد هناك فرتة كافية للقضاء 
اللبنانية  واالجهزة  اللبناني 
االمنية لتستكمل كل حتقيقاتها 
وكل اجهزتها حتى تأتي يف 31 
ايار اىل اجللسة لتقول لنا هذا 
ميكن  وبذلك  اليه،  توصلنا  ما 
القضية  هذه  قفل  حناول  ان 
املرجوة  النتائج  اىل  والوصول 
او  احد  يظلم  ان  نريد  ال  وحنن 
يفرتى على احد، وكذلك ال نريد 
احدا  نغطي  او  احدا،  حنمي  ان 
امنا هدفنا يف هذه اللجنة احقاق 
والعدالة،  احلقيقة  واظهار  احلق 
ونرفض ان يكون هناك تسويات 
الي  تغطية  او  حمرقة  كبش  او 
ونريد  احلقيقة  نريد  حنن  كان. 
على االقل ان نصل مبلف واحد 
الدولة  يف  الفساد  ملفات  من 
الثقة اىل  نعيد  نتيجة حتى  اىل 
واالمن  القضاء  واىل  الدولة 
واجمللس النيابي واحلكومة واىل 
املعنية  السياسية  الطبقة  كل 

بهذا امللف«.
ان  اقول  هنا  »من  اضاف: 
تكافح  واالتصاالت  االعالم  جلنة 
حماوالت  وتكافح  الفساد 
وهذا  الفساد،  على  التغطية 
ملف فساد وملف امن يف البلد، 
وحنن سنكافحه بالقدرات املتاحة 
لنا، وايضا مبا يتيح لنا القانون، 
انا يف اللحظة اليت أرى فيها ان 
هناك تباطؤا او حماوالت للفلفة 
او للتعمية، سأطلع الرأي العام 
القول ان هذا ما توصلنا اليه، 
وهذه هي النتيجة اليت توصلنا 
اليها وعلى كل واحد ان يتحمل 
االمور  وسأمسي  املسؤولية 
انه  اجلميع،  وليسمعنا  بامسائها 
هناك  ان  نرى  اليت  اللحظة  يف 
اي لفلفة فهذه احملاضر موجودة 
وسنطلب من دولة رئيس جملس 
النواب وفقا لالصول ان ننشرها 
على االعالم ليتمكن الراي العام 
احملاضر،  كل  على  االطالع  من 
ومن يريد عندها ان حيمل معوال 
اللبنانية  الدولة  يهدم  لكي 
امام  املسؤولية  هو  فليتحمل 
السلطات  وامام  العام  الراي 
املعنية، علما بأن هذه السلطات 
بدورها  القيام  تستطيع  لن 
يستطيع  لن  النيابي  واجمللس 
احملاسبة واحلكومة بوضع معني، 
راي عام  لدينا  االقل  لكن على 
لبنانية  اعالم  وسائل  ولدينا 
يدور  ما  على  وتطلع  تساعدنا 
النقاشات  وبهذه  نقاشات  من 
كان  فاذا  الكثري،  الكثري  يقال 
كل  سنضع  لفلفة  اي  هناك 
العام  الراي  امام  احملاضر  هذه 
واحد  كل  وليتحمل  اللبناني 
ما  القضية  وهذه  مسؤوليته 
االعالم  جلنة  يف  نتابعها  دمنا 

واالتصاالت فلن تلفلف«.

حرب
اجواء  حرب  وصف  بدوره، 
اجللسة ب«االجيابية واملوضوعية 
وقال:  العادة«،  جرت  كما 
»االكيد ان الزمالء النواب كانوا 
بواجبهم  القيام  على  حريصني 
الربملاني ملعرفة حقيقة ما جرى 
يف قضية االنرتنت غري الشرعي، 
واكدت للجنة انين مستمر بامللف 
مستعد  وبالتالي  النهاية،  حتى 

املختص،  القضاء  مع  للتعاون 
اىل  يستند  موضوع  اي  يف 

االصول وبطريقة جدية«.
النيابة  من  »تبلغت  اضاف: 
االذن  الخذ  طلبا  املالية  العامة 
يف  املوظفني  بعض  مبالحقة 
وزارة االتصاالت، وتبني لي ان 
الطلب وصل بطريقة غري مراعية 
يرفق  مل  النه  املتبعة،  لالصول 
يبنى  ان  اليت جيب  بالتحقيقات 
عليها قراري، وطلبت من النيابة 
مستعد  وانا  التحقيقات  هذه 
للتجاوب مع طلب املالحقة الي 
يف  جدية  هناك  ان  اجد  موظف 

مالحقته«.
املواطن  حق  »من  حرب:  وتابع 
القضية  هذه  مصري  يعلم  ان 
هناك  وان  خصوصا  اخلطرية، 
تداخال بني عدة قضايا ال سيما 
ابلغت  اجليش  خمابرات  وان 
وجود  نفي  امكانية  عدم  اللجنة 
وسائل  على  اسرائيلي  حتسس 
االتصاالت. وانا موقفي صريح 
هذا  بلفلفة  اقبل  لن  وواضح، 
الذي  للقضاء  ونرتك  امللف، 
اختاذ  الثقة  كل  فيه  نضع 
القرار احلاسم الن لديه عناصر 
موجودة  تكون  ال  قد  تقدير 
وهو  سرية،  والتحقيقات  لدينا 
امنا  يالحق  من  بتحديد  املخول 
املوقف  لدينا  سيكون  بالنتيجة 

املناسب«.
واردف: »املؤسف ان هذا امللف 
االعالمي  التحقيق  طابع  يأخذ 
وليس التحقيق القضائي، وهذا 
وللتحقيق  للقضاء  يسيء  ما 
االعالم  وسائل  اىل  يسيء  كما 
اليت تتعاطى مع هذا امللف على 
خلفية االثارة االعالمية اكثر من 
الرتكيز على مضمون التحقيقات 
ونتمنى  جيري،  ما  حقيقة  وعن 
تاخذ  ان  االعالم  وسائل  على 
املواطن  العالم  الصحيح  اخلرب 
العدالة  يؤمن سري  مبا  باحلقيقة 

وصدقية هذه الوسائل«.
وقال: »طلبت من اللجنة حتديد 
جلسة خاصة لقضية ال »غوغل 
امللفات  تتداخل  ال  كي  كاش« 
االنرتنت  قضية  الهمية  نظرا 
ال  قضية  وايضا  الشرعي  غري 
ومستمرون  كاش«،  »غوغل 
احلقائق ومالحقة  بالعمل ملعرفة 
يف  متورط  او  مسؤول  اي 
من  ومعرفة  املوضوعني  هذين 
وهدر  للتجسس  لبنان  عرض 
املال مبداخيل كبرية ومن خالف 
املرتكبني  ومالحقة  القوانني 
كل  وسنضع  القضاء،  قبل  من 
االثباتات والوثائق اليت لدينا«.

اضاف: »املعدات اليت صودرت 
يف العام 2009 تبني من احملاكمة 
املوظفني  احد  ان  حصلت  اليت 
يف اوجريو آنذاك هو من تسلم 
مصادرتها،  متت  اليت  املعدات 
ثم باعها الصحاب العالقة مببلغ 
ثالثني الف دوالر وحكم عليه يف 
العام 2009 بالسجن وبالغرامة، 
فاملعدات  لليوم  بالنسبة  اما 
يف  وصودرت  موجودة  غري 
النيابة  لطلب  بناء  االول  اليوم 
بعض  وترك  املالية،  العامة 
الثاني  اليوم  ثم يف  منها ومن 
وطلبنا  بكاملها،  اسرتدوها 
هذه  بأن  والتحقيق  التدقيق 

حيصل  ومل  ذاتها  هي  املعدات 
على  ومتنياتي  بها،  التالعب 
باالعتبار  يأخذوا  ان  الناس  كل 
والذي  اللجنة  رئيس  قاله  ما 
وحنن  عليه،  مصمم  ايضا  انا 
كحكومة ايضا مصممون ملتابعته 
يف  نتهاون  ولن  النهاية  حتى 
بلفلفة  نقبل  ولن  امللف،  هذا 
احد  على  وبالتغطية  امللف  هذا 
كان  او  املقام  رفيع  اكان  فيه 
انسانا عاديا، لن نقبل ان يالحق 
ليس  الن  و«املعرت«  الفقري 
هناك من حيميه ويكون بالتالي 
القوي والغين ال يطاله القانون 

فالقانون يطال كل الناس«.
اتصاالت  كوزارة  »حنن  وتابع: 
اؤكد على موقفي، اننا ال ميكن 
احد  على  بالتغطية  نقبل  ان 
اخر  اىل  القضاء  مع  وسنتعاون 
احد  ال  ولكن  التعاون،  درجات 
جزارين.  نكون  ان  منا  يطلب 
نطلب ان يكون احلاكم هو القضاء 
ولسنا حنن وال غرينا، امنا هناك 
حماكم وعدلية يفرتض ان تقوم 
ان  الناس  دور  وليس  بدورها 
الناس  دور  امنا  بعضها  حتاكم 
ان تطلع على احلقائق والقضاء 

هو الذي حيكم«.
تكون  ان  ختشون  اال  سئل: 
مغادرة رئيس هيئة اوجريو عبد 
املنعم يوسف مغادرة من دون 

عوده تهربا من املالحقة؟
اهلل:  فضل  النائب  اجاب 
توجيه  كلجنة  حنن  »مسؤوليتنا 
املختص،  الوزير  اىل  الدعوة 
من  حيدد  الذي  هو  والوزير 
وفقا  اجللسة  يف  معه  يشارك 
اما  الداخلي،  وللنظام  لالصول 
املنعم  عبد  مغادرة  عن  الكالم 
يوسف فالوزير هو من جييب«.

»بالنسبة  حرب:  قال  وهنا 
املنعم  عبد  الدكتور  لوجود 
باالذن  طلبا  تلقيت  يوسف 
كشاهد  مطلوب  فهو  مبالحقته 
اهلل،  العبد  سامي  الرئيس  عند 
يف  انه  اال  اليوم  بلغت  وانا 
النيابة العامة املالية طلبوا اذنا 
وكمدعى  به  كمشتبه  مبالحقته 
هذه  نتسلم  ان  وقبل  عليه، 
سافر  قد  يوسف  كان  الطلبات 
لزيارة عائلته يف فرنسا، واثناء 
االجازة  يف  باريس  يف  وجوده 
مع عائلته تعرض لوعكة صحية 
املستشفى  اىل  ونقل  بالقلب 
له  وركبوا  عملية،  له  واجريت 
القلب،  شرايني  يف  رصورين 
وارسل لي التقارير الطبية على 
بأنه  تؤكد  واليت  االمر،  هذا 
العشرة  حواىل  راحة  اىل  حباجة 
يكون  الشهر  ومنتصف  ايام 
هناك  ان  ارى  وال  لبنان  يف 
اي تهرب وانا كمحام اعرف ان 
اي انسان يكون مطلوبا للعدالة 
وسائل  هناك  لبنان  خارج  وهو 
اليه  تصل  وقضائية  قانونية 
اينما كان عرب االنرتبول الدولي 
اطالق  قبل  يهمين  وما  وغريه، 
فلندع  الناس  على  االحكام 
الوقائع  ويظهر  حيقق  القضاء 
التحقيق  يظهره  ما  وعلى ضوء 
اذا  بنا  واملفرتض  العمل  يتم 
دولتنا  بان  اميان  عندنا  كان 
متارس  ان  فيفرتض  موجودة 

السلطات عملها«.

جلنة االعالم تابعت ملف االنرتنت.. فضل اهلل: لن نقبل بلفلفة القضية وهناك معدات اسرائيلية

 حـرب: طـلب مالحـقة مـوظفني مل يـرفق بالتحقيقات وفقا لالصول
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عقد مركز واشنطن لسياسات الشرق األدنى يف واشنطن يف 
على  سنة  »مئة  موضوعها  ندوة   ،2016 )أبريل(  نيسان   20
لبنان  الندوة  على  القّيــمون  وخّص  بيكو«.  سايكس  اتفاقية 
األدبيات  عن  سنوات  منذ  مغيبًا  كان  بعدما  مستقل،  جبانب 
السياسية األمريكية، سواء من الســـياسيني أو الباحثني، وحتى 
يف وسائل اإلعــالم، فال يؤتى على ذكره إال يف حال حصـــول 
حدث أمــين على أراضيه أو يف ســـياق احلديث عن »حزب اهلل«. 

هنا مداخليت عن لبنان يف الندوة:
حميطه،  عن  معزل  يف  لبنان  يف  األوضاع  مقاربة  ميكن  ال   *
جبزيرة  ليس  ولبنان  القريب،  مبحيطها  تتأثر  كلها  فالدول 

منعزلة.
ومنذ نشأته ككيان سياسي يف بداية القرن املاضي وصدى 
األحداث يف جواره القريب والبعيد ترتّد عليه. األسباب ليست 
كلها من اخلارج، بل إن فريقًا يف الداخل كان يتطلع شرقًا وآخر 

يتطلع غربًا.
بعد 5 سنوات فقط على االستقالل )1943( وقعت حرب 1948 
مع الدولة الناشئة على حدوده اجلنوبية، فاستضاف إثرها عددًا 
بعد  الجئ  ألف   300 إليهم  أضيف  الذين  الالجئني،  من  كبريًا 
عام  األردن  وأحداث   1967 العام  اإلسرائيلية  العربية  احلرب 

.1970

حلف بغداد والوحدة السورية- املصرية أشعال يف لبنان ما مسي 
بثورة 1958.

انطالق املقاومة الفلسطينية بعد حرب 1967 وّلد دولة ضمن 
العربية،  وامتداداتها  الفلسطينية  املنظمات  من  وجعل  الدولة 
من سورية إىل العراق وليبيا وغريها، أقوى من الدولة وسببًا 

لعمليات واشتباكات مع إسرائيل.
دخول  من  استتبعها  وما  األهلية  احلرب  اندالع  تاريخ   1975
اجليش السوري إىل لبنان واجتياح إسرائيل جنوبه عام 1978، 
واالجتياح األهم واألكرب عام 1982 الذي بلغ العاصمة بريوت.

ومنذ العام 1983 يشهد لبنان تنامَي ومتدد ميليشيا مذهبية، 
باتت تشكل دولة ضمن دولة، وأصبحت أكرب من  حزب اهلل، 

الدولة، اليت أضحت شبه غائبة.
إن مدة الوجود األجنيب على أرض لبنان، الفرنسي والفلسطيين 
العام 1943 تاريخ  املسلح والسوري واإلسرائيلي، بلغت منذ 
االستقالل، وحتى العام 2005، 42 سنة من أصل 62. هذا مع 
إثر  أراضيه  دولية  قوات  ودخول   1958 األمريكي يف  اإلنزال 
االجتياحني اإلسرائيليني. كل هذا السرد اململ هو للداللة على 
أهمية العامل اخلارجي وحموريته يف احلياة السياسية واألمنية 

للبنان.
املتفجرة  واألوضاع  لبنان  الداخلي يف  الواقع  هذا  ويف ضوء 
حوله، السيما احلرب الدائرة يف سورية، ما هي اإلجابات على 
األسئلة املوجهة إلينا: أواًل: التحديات اليت تواجه البلد. ثانيًا: 
عناصر القوة. ثالثًا: ماذا تستطيع الواليات املتحدة القيام به 

جتاه لبنان.

1- التحديات
احلياة  مسار  على  تأثريًا  واألكثر  األهم  األول،  التحدي   -
اهلل كقوة  حزب  القرار، هو  السياسية، ال سيما جلهة صناعة 
عسكرية مسلحة ومدربة بكفاءة عالية باتت متثل غالبية الطائفة 

الشيعية.
إمنا  باألمر املستغرب،  ما قوة متثيلية ليس  وأن يكون حلزب 
النافر واملؤثر يف نظام مبين على دور الطوائف، اختزال حزب 
السياسي  القرار  تعطيل  يعين  ما  رئيسة،  طائفة  قرار  واحد 
وبالتالي احلياة السياسية واملؤسسات، على غرار ما هو حاصل 
يف لبنان منذ سنوات، هذا إضافة إىل استخدام »حزب اهلل« 
سالحه يف الداخل لتحقيق أجندته السياسية، واألخطر أنه بات 
قوة إقليمية عابرة للدولة يأمتر بشكل جلي بأمر جهة أجنبية هي 
إيران، ومنخرط يف حمور إقليمي خيوض أكثر من نزاع أو حرب 
يف املنطقة. إن تنامي قوة هذا احلزب أدى إىل تعميق الشعور 
باملظلومية السنية وانتشار الفكر املتشدد املتطرف يف البيئات 

املهمشة يف لبنان.
- التحدي الثاني، هو النزوح السوري إىل لبنان مع وجود ما ال 
يقل عن 1.3 مليون نازح سوري يف بلد ال يتعدى عدد سكانه 
اليت  اإلنسانية  واملأساة  النزوح  هذا  إن  نسمة.  مليون   3.5

يعيشها النازحون يشكل معضلة:
اللبنانية  األراضي  على  ومنتشر  منظم  غري  متفلت  ألنه  أواًل: 

كافة.

ثانيًا: ألن البلد املضيف يفتقر إىل احلد األدنى لوجود حكومة، 
بل دولة.

السياسي  التجاذب  بفعل  وأمنية  سياسية  تداعيات  له  ثالثًا: 
احلاد بني اللبنانيني بالنسبة إىل الشأن السوري.

ما الذي تستطيع أمريكا أن تقدمه للبنان يف فوضى ملّفات املنطقة؟

من  أساسًا  يعاني  بلد  يف  اقتصادية  تأثريات  له  رابعًا: 
التحتية  والبنى  اخلدمات  ونقصًا يف  بائسة  اقتصادية  أوضاع 

األساسية.
االعتبار  يف  األخذ  ينبغي  حبيث  الدميوغرايف،  تأثريه  خامسًا: 
من  هم  النازحني  غالبية  أن  من  والشيعة  املسيحيني  خماوف 

السنة.
ويف احملصلة، فإن اللجوء السوري إىل لبنان هو قنبلة موقوتة 

ال ندري متى تنفجر.
واليت  الفلسطينيني،  الالجئني  الثالث، هو خميمات  التحدي   -
تضم حنو 400 ألف الجئ غالبيتهم من السنة. هذه املخيمات 
هي تقريبًا خارج أي سلطة، تعيش أوضاعًا اقتصادية واجتماعية 
بائسة وحتتضن أطرافًا ومنظمات دينية وسياسية وعسكرية ذات 
امتدادات استخبارية عدة، إضافة إىل عدد كبري من املطلوبني 

واخلارجني على القانون.
- التحدي الرابع، هو حمصلة التحديات اليت ذكرنا، ما قد يؤدي 
إىل انتقال احلرب السورية إىل لبنان، السيما مع اخنراط »حزب 
اهلل« فيها. ويف املقابل، وعلى رغم عدم اخنراط الفريق اآلخر 
كبري  وقسم  سوريا  يف  يقاتلون  منه  فأفراد  فيها،  عسكريًا 

متعاطف مع املعارضة السورية بأشكاهلا املختلفة.

2- عناصر القوة
الطائفي بني املسيحيني واملسلمني  - ضمور نسيب للتجاذب 
وارتفاعه بني الشيعة والسنة من جهة، وبني مسيحيي 14 آذار 

ومسيحيي 8 آذار من جهة أخرى.
وهي  التكّيف،  على  اللبنانيني  قدرة  أي  اللبنانية،  املرونة   -
خاصية ذات حدين. القدرة على التأقلم مع عدم وجود دولة، 
فأرسى لبنان أمنه اخلاص االجتماعي واالقتصادي واخلدماتي. 

إمنا هذه املرونة مسحت باستمرار األزمات وتشّعبها.
- جمتمع مدني قوي نسبيًا، ومساحة من احلريات املدنية والفردية 
أتاحها وجود طوائف متعددة هلا هوامش من االستقالل. كما أن 
ظاهرة االختالط بني أبناء الطوائف يف أماكن العمل والتسوق 
واللهو، ميزة غري متوافرة يف دول اجلوار اليت تعيش نزاعات 

طائفية أو إثنية.
- قوة القطاع اخلاص، ال سيما على الصعيد االقتصادي.

3- أمريكا ولبنان
جتاه  مستقلة  بسياسة  واشنطن  نطالب  أن  يصعب  جهة،  من 
لبنان، ومن جهة أخرى فإن مشاكل لبنان الرئيسة مبعظمها ذات 

أسباب إقليمية.
منذ  أقله  األمريكية خميبة،  السياسة  مع  لبنان  أن جتارب  كما 
العام 1969 تاريخ بداية األزمات الكيانية يف لبنان. املواقف 
األمريكية من لبنان يف معظمها عبارة عن ردود فعل على أحداث 
بهاجس  أفعال مسكونة  ردود  واضحة.  اسرتاتيجية  منها  أكثر 

محاية حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان ومع سورية.
لدولة  أو املشورة  النصح  بالقدرة على توجيه  االدعاء  يصعب 
واملنطقة  لبنان  لشؤون  واملتابع  املراقب  بإمكان  إمنا  كربى، 
املتحدة  الواليات  من  واملنطقة  لبنان  إليه  حيتاج  ما  تصور 

باآلتي:
املنطقة  بأن  ومقتنعة  اإلقليم  بشؤون  منخرطة جمددًا  إدارة   -
وسالمها وازدهارها حتتاج إىل الواليات املتحدة، كما أن مصلحة 

الواليات املتحدة أن ال تتخلى عن املنطقة.
- رؤية واضحة ملا تريد واشنطن من املنطقة وما تريد املنطقة 

من أمريكا يف آن.
املتشددين  ألن  األمريكي،  االنسحاب  جراء  الفراغ  جتنب   -
العنفيني، من استبداد ديين أو عسكري وقوى غري دميوقراطية، 

على غرار روسيا أو الصني، سوف تنقض مللئه.
السريعة  اآلنية  احللول  واجرتاح  األزمات  جتزئة  من  االبتعاد   -

اجلاهزة.
- فهم العناصر املشرتكة يف نزاعات املنطقة.

- ال حلول للحروب يف اإلقليم، من سورية إىل العراق واليمن 
وليبيا، من دون دور أمريكي فاعل إىل جانب القوى الدولية 

األخرى، يعيد القوى املتنازعة إىل أحجامها احلقيقية.
- االمتناع عن تلزيم املشكالت إىل احلكام املستبدين جراء قناعة 
خاطئة بأن الدميوقراطية ليست احلل املناسب هلذه الشعوب يف 
السياسية  اإلصالحات  دعم  على  اجلاد  والعمل  األوقات.  هذه 
أواًل  املنطقة،  دول  يف  والرتبوية  واالجتماعية  واالقتصادية 
ملواجهة املد املتشدد وثانيا لقيام دول حديثة عمادها احلوكمة 

الصاحلة والدميوقراطية والتنمية.
تسمح  اإلسرائيلي  الفلسطيين  للنزاع  عادلة  نهائية  تسوية   -

بسالم عربي إسرائيلي شامل.
- عودة الثقة حللفاء واشنطن بها، بعدما أدت سياستها اخلارجية 

إىل خسارة احللفاء دون كسب األعداء.
وكما بدأت أختم: ما من حلول جذرية ملشكالت لبنان وحروب 

انجيلينا جولي تزور مخيمًا لالجئني السوريني يف لبنان )أ ف ب(

سام منسـّى

املرحلة  هذه  اللبنانيون يف  يطلب  ما  وجّل  مستعرة،  املنطقة 
األدنى  احلد  على  للحفاظ  قوة  بكل  واشنطن  تضغط  أن  هو 
من االستقرار األمين والسياسي واالقتصادي ووقف االنهيار 
يف البالد. إجراءات لتفعيل عمل املؤسسات يف حدها األدنى 
والضغط  املساعدة  كما  االقتصادية،  املساعدات  وتأمني 
لتتوقف عملية قضم »حزب اهلل« وحلفائه ما تبقى منه، بانتظار 
أن تنتهي احلروب يف املنطقة... وان ال تسمح واشنطن بأن 

تأتي التسوية يف املنطقة على حساب البلد الصغري.

ترايسي مشعون: أبوابي ستبقى مفتوحة 
لكل من يريد أن يعمل خلري دير القمر

أدلت رئيسة حزب »الدميقراطيون األحرار« ترايسي داني مشعون 
بالبيان التالي: 

يف  خصوصًا  البلدية  اإلنتخابات  موضوع  طويلة  فرتة  منذ  تابعت 
اجتماعات  وعقدت  كثرية  جبوالت  قمت  حيث  القمر  دير  مدينيت 
عديدة إلمكانية التوصل إىل رؤية مشرتكة جتمع كافة أبناء مدينيت 
من خالل الوصول إىل إنتخاب جملس بلدي يضطلع بأهداف امنائية 

ملا فيه خري دير القمر وأبنائها  
لذا، يهمين أن أوضح التالي:

فقط  يعمل  أن  بالربح  احلظ  سيحالفه  الذي  الفريق  من  مطلوب 
كيدية  اي  عن  بعيدًا  فيها  العام  وللخري  األمراء  مدينة  ملصلحة 
كبرية  احلاجة  حيث  اإلمنائية  املواضيع  على  يركز  وأن  سياسية، 

إليها يف كل اجملاالت وامليادين. 
نعول على اجلميع أن ينسوا التنافس اإلنتخابي فور صدور النتائج 
وشبك األيادي كفريق عمل واحد من داخل اجمللس وخارجه ملصلحة 

دير القمر.
وأخريًا، أؤكد بأن أبوابي ستبقى مفتوحة لكل من يريد أن يعمل 
خلري دير القمر، كما اشكر كل من تعاون معي من أفراد عائليت 
ومقربني وأصدقاء، وأعود وأؤكد بأنين لست بوارد الرتشح لرئاسة 
البلدية يف دير القمر، كوني تفرغت للعمل السياسي خلدمة وطين 

على خط ومبادئ الرئيس كميل منر مشعون. 
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سورية،  يف  سيجري  وما  جيري  ما  خطورة 
املسؤولني  بعض  لدى  العميق  الشعور  ذلك 
من  بالريبة  املمزوج  »االنتصار«  بـ  دمشق  يف 
بأن  االقتناع  بوتني.  فالدميري  القيصر  نيات 
هي  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  العوامل  كل 
هناك  بأن  واالعتقاد  وحلفائه،  النظام  ملصلحة 
نافذة من الفرصة، جيب اقتناصها. إنها السنة 
األخرية من عهد إدارة الرئيس باراك أوباما قبل 

االنتقال إىل إدارة جديدة.

اخلطة احلالية يف دمشق وطهران أواًل وموسكو 
تدعمها وفق أولوياتها، تقوم على معادلة صلبة. 
أمرًا  تكون  »اجنازات« عسكرية وسياسية  إجياد 

واقعًا على طاولة الرئيس األمريكي اجلديد.
سياسيًا، استخدام منصة جنيف للدفع يف اجتاه 
تسويات سياسية من منطلق أن النظام يف املوقع 
وحدة  »حكومة  تشكيل  هي  الوصفة،  األقوى. 
ومعارضة  للنظام  موالني  من  موّسعة«  وطنية 
»آخرين«. حتديد معايري االختيار،  ومستقلني و 
يأتي من دمشق وحلفائها. عمليًا، املعارضون، 
و  والقاهرة  موسكو  جمموعيت  من  بعضهم،  أو 
»جمموعة محيميم«. ال بأس من العمل على شق 
املعارضة.  العليا«  التفاوضية  »اهليئة  صفوف 
العسكرية  الشخصيات  بعض  من  أيضًا  مانع  ال 

املعارضة.
ستشكل  احلكومة  هذه  أن  يف  قبول  املعيار، 
وتؤدي   ،٢٠١٢ للعام  احلالي  الدستور  مبوجب 
األسد.  بشار  الرئيس  أمام  الدستورية  اليمني 
ميكن أن تسمى أنها »حكم« مبوجب نص القرار 
اإلشراف  »احلكم«  هذا  مهمة  وتكون   .٢٢٥٤
على  العمل  أي،  السياسي«.  »االنتقال  على 
 ،٢٢٥٤ القرار  طلب  كما  جديد،  دستور  صوغ 
حبيث تكون لـ »الدولة« اليد الطوىل يف حتديد 
الدستور  يف  مادة   ٢٣ هناك  اجلديد.  الدستور 
احلالي تتحدث عن صالحيات رئيس اجلمهورية. 
التفاوض يكون على توزيعها. وقتذاك سيكون 
الصالحيات  بعض  عن  للتخلي  مستعدًا  النظام 
التنفيذية والقضائية والتشريعية، لكن ستبقى 
الصالحيات اجلوهرية، خصوصًا ما يتعلق باجليش 

واألمن، يف عهدة رئاسة اجلمهورية.

وسيكون هناك حرص روسي إلقناع دمشق بالسري 
يف هذه اخلطة حبيث تقابل الربنامج الزمين للقرار 
٢٢٥٤، وتشكل يف الشهرين املقبلني، ثم تنفيذ 
كريي  جون  اخلارجية  وزير  أطلقه  الذي  الوعد 
يف ٢٤ آذار )مارس( املاضي، لصوغ الدستور 
اجلديد يف آب )أغسطس( املقبل الذي سيكون 
أساسًا إلجراء االنتخابات املقبلة يف حدود سنة 

من ذاك.

وقتذاك، يف آب، الرهان يف دمشق وحلفائها، 
عجلة من  األمريكية ستكون يف  اإلدارة  أن  هو 
السورية،  األزمة  يف  إجناز  أي  لتحقيق  أمرها 
هلا  داخلية  ألسباب  أضعف  موقع  وستكون يف 
عالقة بضغوط من »احلزب الدميوقراطي« واقرتاب 
موسم االنتخابات، لذلك فهي ستقبل رمسيًا فكرة 
املوافقة على ترشيح األسد لالنتخابات املقبلة، 
وستكون يف حل من تعهداتها املطاطة حللفائها 

اإلقليميني والسوريني.

موسكو،   - طهران   - دمشق  الثالثي،  رهان 
األنباء  عسكرية«.  »إجنازات  بـ  مدعومًا  سيكون 
الرئيس  أن  يعتقد  من  دمشق  يف  أن  حتدثت 
األخري  مثلما  األسد  للرئيس  حاجة  يف  بوتني 
حد  إىل  ذهب  البعض  أن  بل  لألول.  حاجة  يف 
لذلك،  عنا«.  يعملون  »الروس  بأن  االعتقاد 
فإنهم سيقبلون اخلطة العسكرية، وهي تتضمن 
»القضم« وتوسيع تدرجيي لـ »سورية املفيدة« 
تقديم  روسيا  من  املطلوب  سنتني.  مدة  خالل 
الغطاء اجلوي وتقديم الوحدات القتالية اخلاصة. 
من  اسئلة  دمشق  يف  نفسه،  الوقت  يف  لكن 
مع  الكرملني  وتفاهمات  الروسية  اخلطة  مآالت 
يطلب  ان  غريبًا  ليس  لذلك،  األبيض.  البيت 

لدى  التوسط  اجلزائر  من  سوريون  مسؤولون 
موسكو الستجالء نيات القيصر.

حلب  حصار  يأتي  العسكرية،  اخلطة  هذه  يف 
ومحاة.  وإدلب  تركيا  مع  اإلمداد  خطوط  وقطع 
املقاتلني  مع  العملياتي  التنسيق  من  بأس  وال 
اإلفادة من خماطر  أيضًا، ال باس من  األكراد. 

»داعش«.

القصف على حلب ممنهج إلضعاف  لذلك، فإن 
ضرب  اآلتي.  احلصار  أمام  الصمود  عوامل 
املياه  وحمطات  واملدارس  املستشفيات 
ضغط  عوامل  املدنيون  يشكل  كي  واجلوامع، 
على املقاتلني املعارضني. تكرار جتربة محص. 

ضرب، حصار، وتسويات حملية.

للمرحلة  الطريق  سيمّهد  إدلب،  عن  حلب  عزل 
»األرض  سياسة  اتباع  على  القائمة  الثانية 
عناصر  وجود  كان  وإذا  إدلب.  يف  احملروقة« 
إدارة  تعطي  كي  كافيًا  النصرة«  »جبهة  من 
حلب  لروسيا كي حتاصر  األخضر  الضوء  أوباما 
النصرة  بني  »التمييز  بصعوبة  اإلقرار  عرب 
عن  »االبتعاد«  لـ  الفصائل  ودعوة  واآلخرين« 
الفتح«،  »جيش  فإن سيطرة  النصرة«،  »جبهة 
الذي يضم »النصرة« وفصائل إسالمية حليفة، 
سيكون كافيًا إلعطاء غطاء لتدمري إدلب واتباع 

منوذج غروزني فيها.
تدمري »داعش« وإضعافه، هما السياسة الوحيدة 
الواضحة ألوباما. غري ذلك ليس سوى تصرحيات 
سياسية- إعالمية. لذلك، لن تبخل روسيا على 
ستسمح  »اإلجنازات«.  بعض  بإعطائه  أوباما 
بتوفري  أمريكا  بقيادة  الدولي  التحالف  لقوات 
غطاء جوي لتحالف كردي- عربي للسيطرة على 
الرقة عاصمة »داعش« قبل نهاية السنة، حبيث 
يوازي  »إجناز«  للحديث عن  قادرًا  أوباما  يكون 
الكرملني لن  إجناز بوتني باستعادة تدمر. لكن 
يعطي هذه »اجلائزة« للبيت األبيض من دون أي 
مثن. الثمن، وافقة أوباما على تنسيق كامل بني 
بالنّدية.  اعرتاف  والروسي.  األمريكي  اجليشني 
أيضًا، مزيد من اخلطوات يف »استعادة النظام 
السوري للشرعية«، أي استعداد لتعاون ما بني 

واشنطن والنظام.

وضرب  حلب  وعزل  املوسعة«  »احلكومة  إىل 
»داعش«،  ضد  التنسيق  والتحالف-  إدلب 
أساسيًا من هذه  ركنًا  تأتي املصاحلات احمللية 
والسياسي.  العسكري  املسارين  لدعم  اخلطة 
أخرى وتسويات  أماكن وتصعيد يف  تهدئة يف 
ستقدمها  اليت  الوجبة  اذن،  متاح.  األمر  حيث 
دمشق للمعارضة يف جنيف ويف امليدان: حكومة 
موسعة وفق تفسرينا للقرار ٢٢٥٤ او »االرض 
املفاوضات  أي،  والسحق.  واحلصار  احملروقة« 
ان  وليس  االستسالم  املعارضة  تقبل  هي كي 

تكون شريكة يف احلل.

خطة املعارضة
املعارضة  خيارات  تضيق  الصورة،  هذه  أمام 
تشري  اجلدران،  وراء  اتصاالت  لكن  وحلفائها. 
إىل مساع لبلورة خطة مقابلة. بعض عناصرها: 
كي  املعتدلة  للمعارضة  الكايف  الدعم  إعطاء 
أوباما  إدارة  من  املتبقية  السنة  يف  تسحق  ال 
العسكري  الكيانني  بني  االنسجام  زيادة  مع 
والسياسي. وهنا تطرح إمكانية تزويد املعارضة 
يف  وبقاءها  »صمودها«  تعزز  إضافية  بأسلحة 
السنة الصعبة وعدم ذوبانها يف املتطرف وعدم 
هيمنة اخلطاب املتطرف لتنظيمات مثل »داعش« 
وقف  باتفاق  بعضهم  ويقبل  »النصرة«.  و 
العمليات القتالية واملساعدات اإلنسانية لتعزيز 

عوامل البقاء يف األشهر املقبلة.
التنسيق بني  إجراء مزيد من  يضاف إىل ذلك، 
»االئتالف الوطين السوري« املعارض و »هيئة 
للوصول  الداخل(  )معارضة  الوطين«  التنسيق 
إىل رؤية مشرتكة تزيد عن التحالف يف »اهليئة 

إبقاء  على  رهان  وهناك  العليا«.  التفاوضية 
املقاتلة يف  »اهليئة« والفصائل  االنسجام بني 
اجلنوب والشمال وعدم اجملازفة خبسارة التعاون 
أحد  هو  هذا  األخرية.  األشهر  يف  تبلور  الذي 
العام  ومنسقها  »اهليئة«  دفع  اليت  األسباب 
رياض حجاب إىل اعتبار موقف الفصائل املقاتلة 
مفاوضات  يف  املشاركة  تعليق  يف  أساسيًا 

جنيف.
تظهر بعض األصوات املعارضة للدفع حنو عودة 
»اهليئة« إىل جنيف لـ »ملء الفراغ« وعرقلة خطة 
»حكومة موسعة« مبن  دمشق وموسكو لتشكيل 
املعارضني  من  جديدة  قائمة  تشكيل  عرب  حضر 
رهان  لكن  التجميلي.  الوسط  باحلل  قابلة 
»الفصائل  و  »الشارع«  على  يرتّكز  »اهليئة« 
الدعم  هذا  خبسارة  اجملازفة  وعدم  املقاتلة« 
تقبل  لن  لذلك،  أيضًا.  اإلقليمية  واحلسابات 
العودة اىل جنيف مامل حيصل تقدم يف امللفات 
إضافة  القصف.  ووقف  والسياسية  االنسانية 

للتواصل مع شخصيات  إىل ذلك، هناك سعي 
معارضة سنية، إلقناعها بضرورة عدم االخنراط 
يف هذا املشروع الروسي و »عدم إعطاء شرعية 
الوصول إىل  سّنية« هلذه اخلطة. كسر مشروع 
معادلة: حكومة موسعة تضم بعض الشخصيات 
»داعش«  مقابل  يف  االعتبار  ذات  املعارضة 

واملتطرفني على األرض.

الرئيس  جيد  أن  ضرورة  أيضًا،  وتتضمن 
األمريكي اجلديد عندما يأتي إىل البيت األبيض 
قوى  معتدلة.  قوى  سنة،  بعد  إدارته  ويشكل 
سياسية  رؤية  لديها  وعسكرية  سياسية 
واقتصادية ودستورية وعسكرية، ولديها تصّور 
البحث  اجلديدة حبيث تكون شريكًا يف  لسورية 
عن حل سياسي. هناك رهان أنه حتى لو مضى 
»املشروع الروسي« قدمًا، فإنه حمكوم بالفشل 
بعد بضعة أشهر ألنه لن يعاجل القضايا اجلوهرية، 
وأنه عبارة عن تكرار لـ »عقد اجتماعي« انتهت 
صالحياته. تشكيل حكومة موسعة بضم شخصيات 
كانت موجودة يف احلكومة يف العام ٢٠١١، لن 

يعاجل عناصر التمرد واخللل احلقيقية.

ضّيق  جديدًا.  واقعًا  فرض  الروسي  التدّخل 
مطروحًا  يعد  مل  املعارضة  حددها.  أو  اخليارات 
هلا االنتصار. أقصى ما ميكن هو حتسني شروط 
التفاوض. النظام مل يعد مقتنعًا بالتسوية حتى 
»ال  بـ  قاباًل  يعد  مل  الوسط.  احلل  عن  بالكالم 
غالب وال مغلوب«. واضح أن هناك سعيًا إىل 
»االنتصار الساحق«. مطاردة بعض املسؤولني 
الصراع  فخ  االنتصار وسقوط سورية يف  وهم 
الدولية، سيزيد من  بوتني  اإلقليمي وطموحات 
الطريق  ويفتح  قراراتهم...  السوريني  فقدان 
يف  الدماء  شالالت  من  والكثري  الكثري  أمام 

سورية.

خطة األسد لـ »االنتصار الساحق« بدعم روسيا وإيران... وأوباما
إبراهيم حميدي 

جون كريي )أ ف ب(
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It is the centrepiece 
of Malcolm Turnbull’s 
election budget: a 
company tax cut he ar-
gues will stimulate the 
economy and underpin 
the government’s core 
message of “jobs and 
growth”.
But the Prime Minister 
has refused to say how 
much the tax break will 
cost the budget bottom 
line over the next 10 
years, when the com-
pany tax rate will even-
tually step down to 25 
per cent.
Pressed numerous 
times by Sky News host 
David Speers to put a 
number on it, Mr Turn-
bull would only say that 
Treasury projected the 
budget to be back in 
the black by 2020/21 
and stay there.
“The Treasury has not 
identified the dollar 
cost of that particular 
item,” he said. “The 
cost of the plan is set 
out in the medium-term 
outlook and shows the 
budget returning to bal-
ance.”
Speers again tried to 
elicit a dollar figure. “I 
don’t understand what 
the cost is - what’s it 
going to cost taxpayers 
to cut the company tax 
rate to 25 per cent?” he 
asked.
“What it ensures is that 
we’ll have stronger jobs 
and growth,” Mr Turn-

Budget 2016: Malcolm Turnbull refuses to 
name key number in awkward TV interview

bull replied.
Under the government’s 
plan, the tax rate on 
small businesses will 
decrease to 27.5 per 
cent, and the threshold 
to qualify for that lower 
rate will gradually in-
crease to turnover of 
$1 billion. After that, 
the tax rate for all com-
panies will be stepped 
down to 25 per cent.
The budget’s forward 
estimates show the 
policy will hit revenue 
by $5.3 billion over the 
next four years, but af-
ter that it is unclear.
Mr Turnbull stressed 
the cut to company tax 
was affordable as in-
dicated by Treasury’s 
projections on the un-
derlying cash balance 
out to 2026/27. 
Picking up a physical 
copy of Budget Paper 
No.1, he pointed to the 
relevant graph, but still 
refused to be drawn on 
the 10-year figure.
“This is not a difficult 
question,” Speers in-
sisted to no avail. The 
stand-off even prompt-
ed Bill Shorten’s press 
office to write up a tran-
script of the exchange 
and distribute it to the 
media.
Labor also went to 
town against the gov-
ernment in Parliament.
“The centrepiece of 
the budget and they 
forgot to cost it. Even 

Joe Hockey was more 
competent than that,” 
said frontbencher Tony 
Burke, before he was 
gagged by the govern-
ment.
Labor released cost-
ings by the Parliamen-
tary Budget Office 
showing that a cut to 
25 per cent would cost 
the budget $16.45 bil-
lion a year by 2026/27.
Separately, Deloitte 
Access Economics di-
rector Chris Richard-
son estimated the tax 
cut would hit revenue 
by $55 billion over the 
next 10 years. Mr Turn-
bull said Mr Richardson 
“may well be right”, but 
warned that “the further 
out you forecast, there 
is more uncertainty”.
The matter is signifi-
cant because many 
economists argue Aus-
tralia has a structural 
problem on the rev-
enue side of the bud-
get and have warned 
against tax breaks that 
would further decrease 
tax receipts.
Labor has also sought 
to frame Treasurer 
Scott Morrison’s first 
budget as one that re-
wards the big end of 
town, including high 
income earners, al-
though the party would 
support a tax cut for 
businesses with turn-
over of less than $2 
million.

Sky News political editor tackles Prime Minister Malcolm Turnbull on how much a cut to the company tax 
rate will cost the budget. Photo: Sky News 

Treasurer Scott Morrison 
has declared an end to 
class warfare in Australian 
politics during his post-
budget sales pitch, say-
ing voters were “over the 
us and them” approach to 
governing.
As the government shifted 
gears and began its elec-
tion-eve sales pitch, Mr 
Morrison dismissed claims 
the budget had created win-
ners and losers, argued the 
stronger economy would 
benefit all and highlighted 
crackdowns on multina-
tional tax avoidance and 
superannuation tax con-
cessions as evidence of 
the budget’s fairness.
“We have got to stop look-
ing at the economy as if it’s 
a whole bunch of individu-
als, and they are all looking 
for their little bit out of the 
government,” Mr Morrison 
told the National Press 
Club post-budget lunch.
“Australians are over this 
class warfare, they are over 
the us and them. They are 
over it.”
But the Labor leader Bill 
Shorten will reject that 
claim on Thursday night 
and is preparing to launch 
a ferocious attack on the 
Turnbull government in his 
budget reply speech.
The Opposition Leader 
will make politically brave 
promises of billions of dol-
lars in new spending cuts 
over a 10-year period in his 
speech, while also claiming 
tens of billions in savings 
by opposing the budget’s 
centrepiece “10 year plan” 
to cut company tax to 25 
per cent by 2026-27.
Mr Shorten will argue in 
his budget reply the Turn-
bull budget is unfair and 
out of touch, and he will 
highlight the disparity be-
tween Coalition tax cuts 
for high income earners 
and big business while 
keeping former prime min-
ister Tony Abbott’s cuts to 
payments and support for 
working and middle class 
families.
Parliamentary Budget Of-
fice modelling seen by 
Fairfax Media and under-
stood to be based on the 
company tax cut trajectory 
unveiled by the govern-
ment on Tuesday showed 

cuts over 10 years to 2026-
27 would cost the budget 
more than $50 billion.
In the final three years 
alone it would cost $37.6 
billion: moving to 27 per 
cent for all companies in 
2024-25 would cost Trea-
sury coffers $8.7 billion; 
moving to 26 per cent in 
2025-26 would cost $12.45 
billion; and moving to 25 
per cent in 2026-27 would 
cost $16.45 billion.
And in a clear sign that 
class warfare will, in fact, 
feature prominently dur-
ing the election campaign, 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull told Parliament 
“this is a war, a political 
war, they [Labor] want to 
commence against aspi-
ration, against ambition, 
against enterprise” as he 
sold his government’s 
budget.
But the Treasurer strug-
gled to explain how a new 
lifetime cap of $1.6 million 
on superannuation bal-
ances in the tax-free re-
tirement phase would not 
have a retrospective effect 
on long-term savers who 
had been swelling their 
retirement nest eggs with-
out such a cap, and who 
had been assured by the 
Coalition that no such rule 
changes were being con-
sidered.
“We are not taxing the 
earnings out of retire-
ment phase accounts. Full 
stop,” Mr Morrison told the 
National Press Club.
“What we have done is we 
have set a limit on what 
can go into those retire-
ment accounts, that’s a 
different position.”
Meanwhile Labor, in its 
search for new savings to 
announce in Mr Shorten’s 
speech on Thursday night, 
looked closely at axing the 
diesel fuel rebate, which 
benefits farmers and min-
ers and which environment 
groups claim could save 
the budget up to $6 billion 
a year, but that move has 
been ruled out.
Fiscal responsibility will be 
at the heart of Mr Shorten’s 
speech in a move designed 
to head off government 
claims that Labor avoids 
tough decisions in favour 
of a tax-and-spend ap-

Scott Morrison declares an end to class warfare as Bill 
Shorten prepares billions in savings  

proach to economic man-
agement.
It will also serve as a riposte 
to government claims of a 
$19.5 billion hole over 10 
years in the opposition’s 
plan – adopted by govern-
ment – to hike tobacco ex-
cise by 12.5 per cent a year 
for four more years.
The federal opposition tar-
geted the government’s 
plans to allow the tempo-
rary Deficit Repair Levy of 
2 per cent to expire next 
year, housing affordability 
and the government’s re-
fusal to release the 10-year 
cost of its proposed com-
pany tax cuts.
Mr Shorten is expected to 
use his budget reply – the 
last set-piece event be-
fore the election campaign 
commences this weekend 
– to portray Mr Morrison’s 
budget as unfair and un-
derwhelming.
Among positions expected 
to be confirmed by the La-
bor leader is the continued 
opposition to removal of 
the 2 per cent “temporary” 
budget repair levy on high 
income earners, and the 
adoption of the govern-
ment’s measures to arrest 
bracket creep for upper-
middle income earners.
The conservative-aligned 
free-market Institute of 
Public Affairs director John 
Roskam branded Mr Mor-
rison’s claim about super-
annuation changes “obvi-
ously wrong” because the 
change was “clearly retro-
spective” in its effect.
Mr Roskam said the chang-
es were also “diabolically 
complex” and represented 
a betrayal of long-term Lib-
eral Party supporters such 
as self-funded retirees, 
and small business own-
ers who have planned to 
roll their businesses into 
their super-accounts on 
retirement.
“They feel taken for grant-
ed,” said Mr Roskam, who 
claimed many had emailed 
him to complain.
In a harsh critique of the 
Morrison super changes, 
Mr Roskam slammed the 
policy and said the cap 
was too low, as was anoth-
er setting a $500,000 limit 
on post-tax deposits in the 
retirement phase account.
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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

AA CONCRETE & FORMWORK
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He will not go quietly.
Outgoing MP Clive Palmer 
staged yet another press 
conference on Thursday, 
flanked by a swarm of new 
Senate candidates for his 
fledgling Palmer United 
Party.
A Palmer presser is al-
ways an act of theatre, but 
this time it was an unin-
vited guest who stole the 
show - Ewen Jones, Lib-
eral MP for Herbert and 
Mr Palmer’s parliamentary 
nemesis, who rocked up 
to heckle the businessman 
about donations made by 
his now-collapsed compa-
ny Queensland Nickel.
“When are you giving back 
the money that’s gone 
to Palmer United from 
Queensland Nickel?” Mr 
Jones asked. “What about 
the purchases you have 
made out of Queensland 
Nickel money?”
More than 550 work-
ers lost their jobs when 
Queensland Nickel col-
lapsed, a devastating 
setback for Townsville, 
where Mr Jones’s elector-
ate is centred. The gov-
ernment has announced 

it will cover $74 million in 
entitlements - the largest 
ever payout under the Fair 
Entitlements Guarantee - 
but has signalled its inten-
tion to pursue Mr Palmer 
to recover the money.
Mr Jones’s questions 
prompted a shouting 
match with Mr Palmer, who 
called the government “a 
disgrace” and claimed the 
assertions raised by Mr 
Jones were untrue.
“You’re just desperate to 
lose your seat,” Mr Palmer 
told the MP. “You are look-
ing after yourself, nobody 
else. You don’t look after 
anybody else and you will 
soon be unemployed.”
Palmer United’s newly 
announced Senate candi-
date for NSW, Sue-Ellen 
Wrightson, then jumped in 
from the sidelines, appear-
ing to mock the occasion 
on which Mr Jones shed 
tears during a press con-
ference about Queensland 
Nickel’s sacked workers. 
“Goodbye Ewen,” she 
said. “Would you like a tis-
sue?”
Mr Jones said he would be 
happy to be unemployed 

Clive Palmer and Liberal MP Ewen Jones in shouting match 
at Parliament House

if it meant Mr Palmer was 
held financially account-
able for the job losses at 
Queensland Nickel. He 
also called the embattled 
businessman and former 
LNP life member, “a grub 
of the highest order”.
A report handed down by 
Queensland Nickel’s ad-
ministrators last month 
found Mr Palmer may 
have acted recklessly as 
a director and shadow di-
rector of the company. It 
recommended an inves-
tigation by the corporate 
regulator, the Australian 
Securities and Invest-
ments Commission, which 
could yet mean Mr Palmer 
faces criminal charges.
Meanwhile, Mr Palmer’s 
personal standing in the 
seat of Fairfax has nose-
dived. A Galaxy poll in 
January found he com-
manded just 2 per cent of 
voters’ first preferences, 
and only 7 per cent were 
satisfied with his perfor-
mance. On Wednesday 
Mr Palmer announced he 
would not recontest the 
seat, which he won by a 
handful of votes in 2013.
The businessman left the 
door open for a tilt at the 
Senate himself, saying he 
would need to speak with 
his wife Anna first. He 
would not rule out using 
money from his company 
Mineralogy to fund the 
party’s Senate campaign.
“Why shouldn’t it make a 
donation? It’s a free soci-
ety we live in,” he said.

PUP leader Clive Palmer exchanges words with government whip Ewen Jones during 
a press conference at Parliament House on Thursday. Photo: Alex Ellinghausen

The Turnbull govern-
ment’s $4 billion raid on 
tax-dodging multination-
als appears to amount to 
little more than the natural 
dividend of hiring extra 
staff to the depleted ranks 
of the Australian Tax Of-
fice, according to tax 
transparency campaign-
ers and Labor.
Treasurer Scott Morrison 
announced in the budget 
that 390 new staff would 
be part of a 1300-strong 
“tax avoidance taskforce” 
looking at tax compliance 
by multinational compa-
nies operating in Austra-
lia.
The price tag for the staff-
ing boost is listed in the 
budget papers as $680 
million over four years.
In 2014, Neil Olesen, sec-
ond commissioner at the 
ATO, told the House of 
Representatives’ standing 
committee on tax and rev-
enue that each $1 invested 
in employing tax officers 
returns up to $6 in extra 
revenue to the public cof-
fers.
On that basis, the new 
staff announced as part 
of the tax avoidance task-
force would be expected 
to generate $4 billion over 
the four-year period - or 
almost exactly what the 
government has pencilled 
in as the revenue boost 
from multinationals.
Shadow assistant treasur-
er Andrew Leigh said the 
revenue boost applied to 
the hirings was evidence 
that the 4700 redundan-
cies at the ATO since the 
Coalition came to office 
was evidence that cuts to 
the department had cost 
revenue. 
“Promising to restore 
some of the Tax Office’s 
funding in this budget is 
an admission of failure, 
not a new crackdown on 
multinationals. It’s too lit-
tle and too late,” he said.
Mark Zirnsak of the Tax 
Justice Network said the 
renewed focus on multina-
tionals was welcome.

“This will be a boost to the 
multinational area but we 
are well aware there’s a lot 
of tax being lost in other 
areas. The tax avoidance 
taskforce does not make 
up for the fact they have 
cut much more staff from 
other parts of the ATO,” 
he said.
Since the change of gov-
ernment, the ATO has had 
to trim its workforce from 
more just over 22,000 to 
about 18,500.
Mr Morrison said the 
avoidance taskforce will 
be given extra powers to 
investigate and penalise 
multinationals that divert 
profits offshore.
A new diverted profits 
tax modelled on Britain’s 

Multinational tax crackdown in budget shows cuts to ATO 
cost millions, says Labor

“Google tax” is expected 
to raise $100 million a 
year from the 2018 finan-
cial year.
Mr Morrison said Tax 
Commissioner Chris Jor-
dan will provide regular 
progress reports to gov-
ernment and that informa-
tion will be released to the 
public for the first time at 
the end of the year.
Mr Zirnsak said the gov-
ernment appeared aware 
that frustration at corpo-
rate tax evasion was wide-
spread in the community.
“This was designed to 
partly neutralise the issue 
ahead of the election but 
I think people are going 
to stick with this for quite 
some time,” he said.

The Andrews Labor Gov-
ernment is delivering more 
train services to Geelong 
and South West Victoria, 
and planning for new ser-
vices in the future.
Minister for Public Trans-
port, Jacinta Allan, visited 
Waurn Ponds on thursday 
to discuss the massive in-
vestment in services to Vic-
toria’s second largest city 
and South Western Victo-
ria.
This investment, delivered 
in last week’s Victorian 
Budget 2016/17, will de-
liver more than 50 extra 
train services for Geelong 
every week, more weekday 
and Sunday services on the 
Warrnambool line and de-
velop a business case for 
the duplication of the line 
between South Geelong 
and Waurn Ponds.
The Victorian Budget pro-
vides $131 million to in-
crease regional train ser-
vices, including 54 extra 
services for Geelong every 
week, including four more 
off-peak services every day 
and 26 extra services on 
weekends.
This builds on the 200 ex-
tra services a week to Gee-

long added last year with 
the opening of Regional 
Rail Link.
The Warrnambool line will 
get an extra weekday ser-
vice from Warrnambool to 
Geelong and back, as well 
as an additional return ser-
vice from Warrnambool to 
Melbourne on Sundays.
The Victorian Budget also 
provides $3 million to de-
velop a business case for 
duplication of the line from 
South Geelong to Waurn 
Ponds.
Ms Allan also announced 
today that the Labor Gov-
ernment would make major 
improvements to the busy 
bus interchange at Deakin 
University’s Geelong cam-
pus, with better shelter, 
bright lighting and extra 
seating.
These initiatives are part 
of the Labor Government’s 
$1.3 billion investment in 
better regional train ser-
vices, which includes $280 
million for 27 new VLocity 
carriages, $141 million for 
critical maintenance and 
$198 million to rebuild V/
Line, so it can deliver the 
extra services people in 
Geelong need and deserve.

Budget Delivers More Trains To 
Geelong And Waurn Ponds
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 
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بلديات

واحدة  زحلة يف  مدينة  لوائح يف  تتصارع ثالث 
من كربى املعارك االنتخابية على مستوى لبنان. 
وحتى اآلن، ال يبدو أن أيًا من اللوائح قد حسمت 
أن  أكثر من طرف  يتوّقع  فيما  النهائي،  فوزها 
ما  متعددون،  مرشحون  وخيرق  اللوائح  تتداخل 

يصّعب تشكيل جملس بلدي متماسك.
زحلة  مدينة  يف  البلدية  االنتخابات  معركة  تبدو 
أيار   8 األول يف  االنتخابي  اليوم  معارك  كربى 
املقبل، مع ظهور اهتمام بالغ باملعركة من قبل 
خمتلف القوى السياسية يف البالد، وبروز ثالث 
لوائح تتنافس بـ«كّل الوسائل« على 21 مقعدًا 

بلديًا.
أبعادًا  حتمل  زحلة  معركة  إن  القول  وميكن 
سياسية عّدة، أّوهلا حماولة حزب القوات اللبنانية 
السياسي  حتالفهما  تظهري  احلر  الوطين  والتيار 
كاثوليكية  مدينة  أكرب  يف  اجلديد  االنتخابي  ــــ 
برئاسة  مشرتكة  الئحة  تشكيل  عرب  مشرقية 
وثانيها،  زغيب.  أسعد  للبلدية  السابق  الرئيس 
التفاف القوى اليت تدعم وصول النائب سليمان 
فرجنية إىل رئاسة اجلمهورية على خيارات رئيسة 
الكتلة الشعبية مرييام سكاف، يف مقابل التحالف 
ـــ القواتي، بتشكيل الئحة يرأسها يوسف  العونيـ 
سكاف، يف تركيبة متداخلة ومعّقدة من احلسابات 
العائلية والزحلية. وتربز إىل جانب الئحة زغيب 
املدعومة من القوات والتيار احلر وحزب الكتائب 
»زحلة  بعنوان  الشعبية  الكتلة  والئحة  اللبنانية، 
النائب  شقيق  فتوش  موسى  الئحة  األمانة«، 
نقوال فّتوش بعنوان »زحلة تستحق«، بعد فشل 
التوافق بني آل فّتوش والئحة التيار ــــ القوات، 
بإصرار من رئيس القوات مسري جعجع، واستحالة 

التحالف بني سكاف وفّتوش.
وحتى بعد ساعات على إعالن زغيب الئحته، اليت 
يؤّكد النائب السابق سليم عون لـ«األخبار« أنها 
»الئحة واحدة من عشرين مرّشحًا ال فرق فيها بني 
قواتي وعوني«، واعتداد القواتيني والكتائبيني 
باعرتاف  متجانسة«،  »غري  الالئحة  تزال  ال  بها، 
أكثر من مرّشح فيها، بعد اعرتاف زغيب نفسه، 
بـ«خطأ  أيام،  قبل  منه  مقّربني  مع  اجتماع  خالل 

التوّرط مع األحزاب«.
يف  زغيب  الئحة  تكن  مل  معدودة،  أيام  وقبل 
وارد أن تبصر النور على رغم القرار العوني ــــ 
اخلالف  ظّل  موّحدة، يف  الئحة  بتشكيل  القواتي 
على توزيع احلصص، والصراع على مقعد نائب 
أخريًا،  احلّر  الوطين  التيار  ناله  الذي  الرئيس، 
بشخص منّسقه يف زحلة طوني أبو يونس، من 
خارج العرف السائد يف املدينة مبنح مقعد نائب 
احلال يف  هي  كما  املعّلقة،  حي  ألبناء  الرئيس 
يونس  أبو  بأن  علمًا  وفّتوش،  سكاف  الئحيت 
ليس امسًا جدليًا يف املدينة، ومقبول من خمتلف 
األطراف. وبدا واضحًا سعي مهندسي ورقة إعالن 
النوايا بني معراب والرابية، رئيس جهاز التواصل 
يف القوات ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان، 
يف األيام املاضية، إىل تذليل العقبات يف زحلة، 
ويتخوف  أمس.  الالئحة  إعالن  إىل  للوصول 

معركة ضارية يف زحلة: كل شيء مباح

على سري املعركة االنتخابية مجلة وتفصياًل.
إعالمية  حربًا  والقواتيون  زغيب  خيوض  وفيما 
استقباهلا  خلفية  على  سكاف،  ضّد  ضروس 
»التحالف  عنوان  حتت  احلريري،  سعد  الرئيس 
املسيحي«، سقطت  التحالف  لكسر  احلريري  مع 
بعد  القاضية،  بالضربة  زغيب ضد سكاف  محلة 
وتأكيدهما  جبعجع،  احلريري  مجع  الذي  اللقاء 
البلدية  االنتخابات  يف  التحالف  »اإلعالمي« 
اللقاء  التكّتم حول فحوى  رغم  وعلى  والنيابية. 
بني جعجع واحلريري، علمت »األخبار« أن اللقاء 
مل يثمر تفاهمًا واضحًا حول زحلة. فمبادرة جعجع 
بالطلب من احلريري منح تيار املستقبل أصواته 
من  أصاًل  املقّرب  زغيب،  لالئحة  املدينة  يف 
التيار، يف مقابل وعد من جعجع مبنح املستقبل 
مل  النيابية،  االنتخابات  يف  القواتيني  أصوات 
تلَق آذانًا صاغية عند احلريري، الذي أّكد أنه »ال 
ميون على كل األصوات السنية يف زحلة«، فيما 
أّكدت مصادر مستقبلية لـ«األخبار« أن »أصوات 
بأن  علمًا  سكاف«،  ملصلحة  ستصّب  املستقبل 
الئحة  على  رمسي  شبه  مرّشحًا  املستقبل  لتيار 
سكاف هو عبدو حسنه. وزغيب هو شريك رئيس 
جملس إدارة »سوليدير« عبد اللطيف الشماع يف 
»سوليدير املصغرة«، على أرض  تنفيذ مشروع 
يسّميها  كما  »البستنة«  أو  الشويرية،  الرهبنة 
يف  احلريري  قصر  مطابخ  منّفذ  وهو  الزحليون، 
احلريري  بني  معاوية«  »شعرة  ورمّبا  قريطم، 

وجعجع.
الزحليون  يعّده  ّما  الشعبية  الكتلة  وتستفيد 
برتشيح  زحلة  خارج  من  الواقع  لألمر  »فرضًا 
زغيب«، من دون مراعاة خصوصية زحلة، حيث 
بأنهم  فيها  تارخييًا  اللبنانيون  الكاثوليك  يشعر 
على هامش املارونية السياسية. إاّل أن ما يرّدده 
»الكتلويون« ويرتّدد يف جمالس آل فّتوش، أن 
»زغيب ُفرض أصاًل على زحلة من قبل السفارة 
)النائب(  الراحل  على  ُفرض  كما  األمريكية، 
إيلي سكاف سابقًا«. وال خيرج ما مسعه رئيس 
تكتل التغيري واالصالح النائب ميشال عون من 
أبرز  »زغيب  أن  عن  األمريكيني،  السفراء  أحد 
لألخري،  األمريكي  الدعم  سياق  عن  شركائنا«، 
السفارة  بأعمال  القائم  متابعة  عن  يرتّدد  وما 
زحلة  معركة  جونز  ريتشارد  لبنان  األمريكية يف 
من  زغيب  خروج  أن  عن  فضاًل  بالغ،  باهتمام 
عباءة سكاف يشّكل سببًا إضافيًا ليكون األقرب 
اىل قلب النائبة سرتيدا جعجع. غري أن التحالف 
أمريكي  العوني وما حيكى عن دعم  ــــ  القواتي 
لزغيب، مل يرتمجا دعمًا ماليًا لألخري الذي يواجه 
يدفعه  ما  املاليتني،  وفتوش  سكاف  ماكينيت 
نفقته  على  االنتخابية  احلملة  من  جزء  حتّمل  إىل 
اخلاصة، والبحث عن مصادر متويل من أصدقاء 
إن  لـ«األخبار«  عون  سليم  ويقول  متمّولني. 
املالي،  الضّخ  من  يتخّوف  احلّر  الوطين  »التيار 
ومن تدّخل األجهزة األمنية يف االنتخابات«، علمًا 
بأنه جرت عّدة مناقالت أمنية يف زحلة قبل أقل 

من شهر.
سكاف  تستطع  مل  الشعبية،  الكتلة  مقلب  على 
الئحتها،  إعالنها  بعد  املنتظرة  املفاجأة  حتقيق 
من  الالئحة  يف  أمساء  سبعة  من  أكثر  وبروز 
بالفساد.  تّتهمه  الذي  القديم،  البلدي  اجمللس 
املدينة  يف  الزحليني،  على  زغيب  إسقاط  لكّن 
يشّكل  اللحظة خبصوصيتها،  حتى  تتمّسك  اليت 
حالة تعاطف مع وريثة إيلي سكاف اليت تتوّقع 
الفوز، إضافة  أكثر من جهة من خارج زحلة هلا 
إىل املنفعة اليت تعود عليها بوجود الئحة ثالثة 
»البلوك«  من  جزء  فلفتوش  فتوش.  برئاسة 
فتوش  آل  مصادر  تقول  ما  وعلى  العوني، 
ستحّقق  فتوش  موسى  »الئحة  فإن  لـ«األخبار« 
نتائج تذهل اجلميع«، مدعومة مباكينة انتخابية ــــ 
خدماتية ضخمة، وصواًل إىل ضّخ املال االنتخابي 
املطلوب. وجيري احلديث يف زحلة عن بدء بورصة 
»الدفع« لشراء األصوات انطالقًا من 300 دوالر 
للصوت، وصواًل إىل 800، مع توّقعات بارتفاع 
»سعر الصوت« يومي اجلمعة والسبت إىل 1500 

دوالر، واخنفاضه يوم األحد إىل أقل من 300.

فراس الشويف
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زغيب  الئحة  يف  أعضاء 
ففي  التشطيب.  من 
وقراءتهم«  »معلوماتهم 
أن النائب الكتائيب إيلي 
يزال  ال  الذي  ماروني، 
»حّصته«،  على  يعرتض 
من  لعدد  يوعز  رمبا 

الئحة  على  أمساء  بـ«تشطيب«  منه  املقّربني 
يتخّوف  فيما  كتائبية،  أمساء  بينها  ومن  زغيب، 
العونيني  زمالئهم  تقّدم  إمكانية  من  القواتيون 
يف  الشيعي  الصوت  امتناع  ظّل  يف  عليهم، 
املدينة عن التصويت للمرشحني القواتيني، يف 
العونيني، ما حيّتم على  مقابل االقرتاع ملصلحة 
أصواتهم.  من  جزءًا  العونيني  حرمان  القواتيني 
وحبسب املعلومات األولّية، فإن أصوات حزب اهلل 
وحركة أمل ستتوزع بني سكاف والتيار الوطين 
احلر والئحة فّتوش، مع رفض الطرفني التعليق 

ماروني قد 
»يشّطب« أسماء 
من الئحة زغيب 
بينهم كتائبيون

البون  السابق منصور  النائب  اليت حفرها  احلفرة 
افرام،  نعمة  السابق،  الصناعيني  مجعية  لرئيس 
على  يرتنح  افرام  أن  إال  منها،  اخلروج  ميكن  ال 
كثريًا  اخللف  إىل  تراجعت  بعد.  يقع  ومل  حافتها 
البيوتات  ضد  بها  األحزاب  بشرت  اليت  املعركة 
السياسية، ليلوح يف األفق خياران: معركة مقّنعة 
والقوات  حبيش،  جبوان  مثلني  العونيني  بني 
مبحلية«  »أهلية  معركة  جمرد  أو  بافرام؛  مثلني 
بني حبيش والبون، يكون افرام والنائب السابق 

فريد اخلازن خاسَريها الوحيدين.
يتطلب ختيل  جونية  االنتخابية يف  األوضاع  فهم 
العبني  أربعة  حوهلا  جيلس  مستديرة  طاولة 
شركات  جملموع  التنفيذي  الرئيس  أساسيني: 
منصور  السابق  النائب  افرام،  نعمة  »إندفكو« 
البون، النائب السابق فريد هيكل اخلازن، ورئيس 

بلدية جونية السابق جوان حبيش.
خلف افرام جتلس جمموعتان: تضم األوىل أصدقاء 
وغريهم  أسرته،  من  أفراد  وعدة  وزوجته  والده 
سواء  التفاهمات،  عقد  إىل  تارخييًا  مييلون  من 
مرورًا  البون،  مع  أو  عون  ميشال  العماد  مع 
باخلازن وكل اآلخرين، فيما يرتبع يف الثانية ابن 
افرام،  آل  غالبية شركات  عمليًا  يدير  الذي  عمه 
وعدة أصدقاء غالبيتهم يدورون يف فلك القوات 
املساعدات  وقف  اجتاه  يف  يشدونه  اللبنانية 
اخلريية السياسية وخوض االستحقاقات منفردين، 
افرام أخريًا حجمهم ويتبينوا ما هلم  آل  ليكتشف 
وما عليهم. فالبون وافرام يشاركان يف احتفاالت 
افرام  آل  مع  سيتقّبل  أحد  ال  لكن  عادة،  الفوز 
التعازي حني خيسرون. أما الكرسي الذي جيلس 
أن  إال  والده صحيح،  عن  ورثه  فقد  عليه  افرام 
القوات اللبنانية »شدشدت« مفاصله. فبعد فشل 
القوات يف تنسيب شخصيات كسروانية مؤثرة أو 
توطيد عالقتها بالنواب السابقني الذين يدورون 
أخرى،  آذار، كما حصل يف أقضية  يف فلك 14 
وفشل جتربة عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس 
ميكن  كسروان  يف  افرام  غري  أحد  يبَق  مل  إده، 
معراب التعويل عليه. علمًا أن افرام كان يكتفي 
مبا ُيعطى له دون معارك. لكن محاسة أصدقائه 
الشخصّي  والطابع  ثانيًا،  القوات  ودعم  أواًل، 
ومعرفته  ثالثًا،  حبيش  وبني  بينه  للمعركة  جدًا 
حضوره  إثبات  دون  من  خسارته  أو  انسحابه  أن 
لطموحه  موجعة  ضربة  سيمثل  أقله  املدينة  يف 
استمراره  اجتاه  تدفع يف  كلها  رابعًا،  السياسّي 
البون  تشكيك  كل  رغم  املرة،  هذه  املعركة  يف 

واخلازن.
القائل  باملثل  املقصود  هو  أخرى:  قصة  البون 
»من حفر حفرة ألخيه وقع فيها«. فخالل مسريته 
السياسية الطويلة مل يشبع وريث فؤاد البون من 
حفر احلفر والوقوع فيها، لكنه أصيب أخريًا بفوبيا 
من الغدر حتول دون مساحه ألحد بالوقوف خلفه 
بادر  وقد  احلفر.  إنهائه  فور  احلفرة  فيدفعه يف 
البون إىل تشجيع عضو مجعية مار منصور دي بول 
فؤاد البواري على تشكيل الئحة خلوض االنتخابات 
البلدية يف جونية. وبواري أكثر من يدين بالوالء 
للبون يف كسروان كلها، ال يف جونية فقط. وقد 
مثل ترشيحه فخًا »شديد الذكاء« آلل افرام. ففي 
الئحة  ستتقاسم  الثالثة،  اللوائح  استمرار  حال 
الفوز  هلا  أتاحت  اليت  األصوات  والبون  افرام 
بفارق ضئيل جدًا على الئحة حبيش، فيفوز األخري 
ويقصد البون الرابية ليسمع شكر اجلنرال وثناءه 
البون بتشتيت أصوات خصومه. ويف  على جناح 
حال تراُجع افرام، كما يتوقع البون، سيكون مرشحه 
)البواري( رئيس الالئحة هذه املرة وحُيتفل بالفوز 
يف حال فوز البواري يف منزل البون، ليعترب األخري 
عندها زعيم جونية األول ومرجعيتها ال آل افرام أو 
غريهم. وتشري الصيغ املتداولة اليوم إىل حصول 
افرام  ومرشح  الالئحة  رئاسة  على  البون  مرشح 
على  منهما  كل  حصول  أو  الرئاسة،  نيابة  على 
الرئاسة ثالث سنوات. ومتثل احلالتان رحبًا مدّويًا 
للبون. أما اجلدير ذكره أخريًا يف شأن البون، فهو 
أنه كان أول من هّلل لرتشيح حبيش باعتباره يبعد 
النيابية  االنتخابات  إىل  جديًا  مرشحًا  طريقه  من 

على الالئحة العونية.
اخلازن واقع يف املقابل »بني شاقوفني«: ويله 

جونية: البون حّفار قبور اللوائح
املعرابية  بامتداداته  )افرام(  عديله  يربح  أن 
»الشيخ«  يعيش  البون.  مرشح  يربح  أن  وويله 
فوزًا  سيعترب  بواري  ففوز  تامة«.  »خسارة  حالة 
البواري  إن  القول  اخلازن  حماوالت  رغم  للبون 
قريب منه أيضًا، وفوز فادي فياض سيعترب فوزًا 
الفرام وحده. وعليه يبدو اخليار األنسب للنائب 
الكسرواني السابق هو قطع الطريق الفاصل بني 
بيته والرابية للقول إن مرشح اجلنرال مرشحه وال 
املوارنة  زعيم  إهلاء  السياسي  الشرع  يف  جيوز 
مع  بلديًا  بذلك  ليتناغم  صغرية،  جانبية  مبعارك 
الرابية  السياسية ويبين جسرًا جديًا بني  خياراته 
وبنشعي، حمّواًل عالقته بالنائب سليمان فرجنية من 
نقطة ضعف بالنسبة إليه يف األوساط العونية إىل 
نقطة قوة. و«الشيخ« ال حيتمل خسائر إضافية. 
عشر  من  أكثر  منذ  النيابي  اجمللس  خارج  فهو 
سنوات، وخارج اجمللس البلدي منذ ست سنوات 
ويتفرج على األحزاب تزامحه يف أبرز معاقله. وعذر 
توافقي  خمرج  إجياد  افرام  فّوض  جاهز:  اخلازن 
ففشل ومرشحه إىل رئاسة اجمللس البلدي فادي 
فياض ُجرب يف اجمللس البلدي احلالي وهو يصلح 
كمرشح توافقي ال كمرشح معركة. واجلدير ذكره 
أن حبيش مهد الطريق للخازن حني زاره أكثر من 

مرة، مقدمًا أكثر من عرض تشجيعّي.
»رابح  حالة  يف  العيش  يواصل  بدوره  حبيش 
 2010 عام  البلدية  االنتخابات  خاض  فهو  رابح«. 
والتيار  والقوات  والبون  واخلازن  افرام  وجه  يف 
آلل  ما  مجيل  رّد  يريدون  من  وكل  والكتائب 
املئة  يف   44 من  أكثر  حصد  ذلك  ومع  افرام، 
من أصوات املقرتعني وحتول إىل »َمضَرب َمَثل« 
تنسج حوله األساطري. أما اليوم، فهو يرى خصومه 
املفرتضني مضعضعني كما مل يكونوا يومًا وحيظى 
بدعم شبه مطلق من التيار الوطين احلر الذي ينظر 
ضالته  باعتباره  عامني  من  أكثر  منذ  حبيش  إىل 
التيار  أن  واضحًا  وبات  املنشودة.  الكسروانية 
سيتكئ مستقباًل على جنرالني يف كسروان، واحد 
يدعى  مدني  وآخر  روكز،  شامل  يدعى  عسكري 
اللبنانية  القوات  يبقي  الذي  األمر  حبيش.  جوان 
يف حالة استنفار يف جونية هذه األيام، حبثًا عّما 
كسروان  يف  الثنائية  هذه  انطالق  دون  حيول 
بدفع كبري. واخليارات املتوافرة قبالة حبيش تفيد 
بالتالي: يف حال استمرار اللوائح الثالثة سينتصر 
حتمًا. إذا »كّوع« البون أو اخلازن أو االثنني معًا 
باجتاهه، سرًا أو عالنية، سينتصر أيضًا. إذا التّم 
حلفاء األمس بعضهم على بعض من دون استمالة 
التيار الوطين احلر سيبقى هو املنتصر. يف حال 
اتفاق افرام مع اخلازن ومع البون، وأقنعوا العماد 
هدية  جونية  تقديم  يف  ما  بطريقة  عون  ميشال 
جمانية للقوات، ستخاض معركة حيتفل حبيش يف 
جمددًا  منفردًا  حبصوله  أو  بالفوز  سواء  ختامها، 

على أكثر من 40 يف املئة من األصوات.
قبل أسابيع قليلة كان مشهد جونية ينبئ مبعركة 
جهة،  من  والقوات  العونيني  بني  عظم  كسر 
السابق  بالنائب  مثاًل  فرجنية  سليمان  والنائب 
أخرى. لكن املشهد  فريد هيكل اخلازن من جهة 
متوضعت  إذ  استثنائية،  بسرعة  بالكامل  تغري 
القوات بهدوء خلف افرام، فيما متوضع العونيون 
بهدوء أكرب خلف حبيش. ويف ظل العالقة الودية 
املستجّدة بني القوات والعونيني، يبدو أن اتفاقًا 
مت بينهما على عدم إعالن موقف رمسي ما حيصل 
حتى اآلن أو ترك احلرية عالنية للناخبني. وبعدما 
خرج اخلازن جزئيًا من املعركة، بات البون الذي 
بدا حضوره ثانويًا قبل أسبوعني الالعب األساسي 
هذه األيام. علمًا أن البون آخر من ينام يف جونية 
منذ أكثر من أسبوعني وأول من يستيقظ. وهو 
حبيش يف عشاء صغري، حيرص  مع  يلتقي  حني 
العودة  على أن يقود السيارة بنفسه يف طريق 
مبارحته  عدم  من  ويتأكد  منزله  إىل  ليوصله 
املنزل، فيما هو يصول يف جونية وجيول. وحني 
يلتقي الرجالن يف السوق العتيق، حيرص البون 
على إحاطة حبيش بذراعه من اخللف والتأخر عنه 
خطوة صغرية، متظاهرًا كل مرة بأنه يصافح أحد 
حبثًا  جيدًا  عينيه  حبيش  يفتح  فيما  األشخاص، 
عن حَفر البون، لثقته بأن تظاهر صديقه اجلديد 

بـ«السهيان«، إمنا خيفي الكثري من »الدواهي«.

غسان سعود
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بات جيب على حزب اهلل خوض معركته االنتخابية وحيدًا يف بلدة 
بريتال. فّض االتفاق بينه وبني حركة أمل، قبل يوم واحد فقط 
من إعالن الئحة »التنمية والوفاء لشهداء بريتال«، وقبل يومني 
أمل  املنافسة. سحبت حركة  بريتال«  »إمناء  إعالن الئحة  على 
مرشحيها بسبب »عدم التوافق على الئحة موحدة« يف البلدة 

مع احلليف »حزب اهلل«.
أمل  إن  قالت  بريتال  يف  االنتخابات  لشؤون  متابعة  مصادر 
كانت قد مّست 3 مرشحني )من أصل 18(، على الئحة التحالف 
مع حزب اهلل. لكنها عادت وطالبت بثمانية مرشحني، مشرتطة 
احلركة  إن  املصادر  وتقول  الرئيس.  نائب  منهم  يكون  أن 
رفعت سقف مطالبها بهدف االنسحاب من الالئحة. فابن البلدة، 
القيادي يف حركة أمل، بسام طليس، ميون على البلدية احلالية، 
احملسوب رئيسها على الشيخ صبحي الطفيلي. أما حصوله على 
الئحة  فازت  حال  )يف  اهلل  حزب  يقودها  بلدية  يف  مقاعد   3
احلزب(، فسيخفف من قدرته على التأثري يف اجمللس البلدي. 
وإعالن  احلزب،  مع  التحالف  من  االنسحاب  إىل  ذلك  ودفعه 
الوقوف على احلياد. وتؤكد املصادر أن مناصري »احلركة« يف 

بريتال سيدعمون الالئحة احملسوبة على الطفيلي.
انسحاب »أمل« مل مينع حزب اهلل من إكمال معركته اليت بدأها 
يف بريتال، حيث أضاف أمساء 3 مرشحني آخرين بدل مرشحي 
أمل املنسحبني، وأعلن الالئحة مكتملة بـ18 مرشحًا، يف احتفال 

حتدث فيه وزير الصناعة حسني احلاج حسن.
الالئحة،  البلدية، يف حال فوز   ومن املقرر أن تكون رئاسة 
الكربى:  الثالث  بريتال  عائالت  من  أشخاص   3 بني  مداورة 

طليس وإمساعيل ومظلوم. 
وقال احلاج حسن إنها »املرة األوىل« اليت يشارك فيها حزب 
الئحة  »تشكيل  ويف  بريتال،  يف  البلدية  االنتخابات  يف  اهلل 
انتخابية«، واضعًا ذلك يف خانة »املشروع السياسي والوفاء 
للشهداء ولفلسطني«، ومن أن بريتال »ال ميكن أن تكون إال 

حافظة لدماء الشهداء وللكلمة احلرة والوفاء لدماء الشهداء«.
واإلكثار من ِذكر الشهداء يف اخلطاب مرّده إىل أن املعركة ما 
كانت لتكون لو مل يضغط أهالي الشهداء على قيادة احلزب. 
فبعد تصرحيات الطفيلي املسيئة لشهداء املقاومة يف سوريا، 
أصّرت عائالت الشهداء على خوض معركة النتزاع البلدية من 

مؤّيدي الطفيلي.
 فالبلدة موالية حلزب اهلل الذي حصلت الئحته يف االنتخابات 
أصواتها.  من  املئة  يف   90 من  أكثر  على  األخرية  النيابية 
الذي شّيد يف املكان الذي قصفته الطائرات اإلسرائيلية يف 
حرب متوز 2006، أعلن إمساعيل الئحة »إمناء بريتال«، مؤكدًا 
اسم  »لتحول  حزنه  مبديًا  املقاومة«،  راية  »حاملة  بريتال  أن 
أن  على  تشديده  مع  الرخيص«،  لالستثمار  ورايتها  املقاومة 
املقاومة »أكرب من أي منصب أو موقع، وحرام علينا أن نوظفها 
يف سبيل أهداف صغرية واستثمار لغايات آنية، فاملقاومة هي 
عزنا وفخرنا وسبيلنا إىل احلياة، فلنرتك الشهداء يف عليائهم 
منعطف  كل  عند  عثمان  قميص  باستعماهلم  هلم  نسئ  وال 

ضيق«. 
وتوجه إمساعيل إىل »القّيمني على املقاومة« بالتنبه واحلرص 
ملا حيصل باسم املقاومة، وهو ما قد يؤدي إىل »هّوة كبرية 
بينها وبني أهلها، إذا ما استمر البعض يف هذا األداء«. كذلك 
وّجه إمساعيل شكره حلركة أمل على »موقفها الذي يدل على 
وعي القيادة وثقتها بأهالي بريتال، وحسن اختيارهم بعيدًا عن 

احلسابات السياسية«.

انتخابات بريتال:
حزب اهلل وحيداً بال 

حركة أمل
رامح حمية

سحبت حركة أمل مرشحيها الثالثة بعدما طالبت بثمانية ونائب الرئيس )مروان 
طحطح(

احلسم  حنو  كسروان،  قضاء  عاصمة  جونية،  يف  األمور  تتجه 
وخوض معركة االنتخابات البلدية بالئحتني. األوىل برئاسة جوان 
التيار الوطين احلّر، والثانية برئاسة فؤاد  حبيش، مدعومًا من 
والنائبني  اللبنانية  والقوات  افرام  نعمة  بني  بتحالف  البواري 

السابقني فريد هيكل اخلازن ومنصور البون.
آخر املفاوضات بني حبيش وافرام أفضت إىل تنازل األخري عن 
)شقيق  حبيش  يوسف  وحلول  األّول،  ملصلحة  البلدية  رئاسة 
جوان امللّقب بسيتو( رئيسًا، وفادي فّياض )مرّشح آل افرام( 
نائبًا له، لكن اخلالف وقع على أمساء األعضاء بعدما مّسى افرام 
كالً من جورج بعينو وربيع بويز اللذين قّدما شكوى ضّد حبيش 
عقد  انفرط  جونية.  بلدّية  العام يف  املال  بهدر  فيها  يّتهمانه 
التوافق، وانسحب كّل من البون واخلازن معلنني دعمهما الئحة 

البواري.
تطّور أخرج سيناريو انتخابيًا حموره ثالث لوائح: األوىل برئاسة 
حبيش، والثانية برئاسة فياض، والثالثة برئاسة البواري. بقيت 
فيه حظوظ الالئحتني الثانية والثالثة ضعيفة، بعدما حسم التيار 
الوطين احلر موقفه بدعم حبيش، وبقي موقف القوات ضبابيًا. 
دفع ذلك افرام إىل التفاوض جمّددًا مع البون واخلازن، لرّص 
كم هلا  الصفوف يف وجه حبيش، ودّب النبض يف الئحة قد حيحُ

بالفوز، ومن املتوّقع إعالنها مساء اليوم.
الئحة  لتشكيل  حمسومة  شبه  باتت  »األمور  أن  فّياض  يؤّكد 
افرام، والئحة  آل  »التجدد« املدعومة من  توافقّية جتمع الئحة 
البواري املدعومة من النائبني السابقني اخلازن والبون، بعدما 
البواري  يكون  أن  على  حبيش،  جوان  مع  املفاوضات  فشلت 

رئيسها وأنا نائبه، وذلك بعدما ذّللت غالبية العقبات«.
واجه دمج الالئحتني عقبات عّدة، أبرزها متّسك البون بالبواري 
لفرتة رئاسّية كاملة ال يتقامسها مع فّياض مناصفة، وهو ما 
أكثرية مقاعد اجمللس  افرام على  آل  حتّقق له، مقابل حصول 
البلدي، على أن يدعموا البواري يف رئاسة احتاد بلديات كسروان 
ــــ الفتوح، فيتفّرغ إلدارته ويكّلف نائبه )فادي فّياض( إدارة 
اهلوى(  )القواتي  لفّياض  اخلازن  رفض  ل  لِّ وذحُ جونية.  بلدية 
حكيم  وربيع  عضيمي  ملحم  من  كّل  على  افرام  واعرتاض 
انسحاب  مع  الالئحة،  إىل  بانضمامهما  األّول،  على  احملسوبني 
لالنضمام  حبيش  الئحة  من  التّيار  من  املقّرب  شيحا  سيلفيو 
إىل الئحة افرام. يف وقت ما زال موقف القوات فيه غري معلن 
مع احتمال انضمامها إىل التحالف اجلديد بعد أن انسحب زياد 

الشايب احملسوب على القوات من الئحة حبيش.
يف املقلب اآلخر، انضمت املاكينة االنتخابّية للتيار الوطين احلّر 
املاضي  اخلميس  منذ  العمل  وبدأت  حبيش،  جوان  ماكينة  إىل 
الئحة  تشكيل  يستكمل  حبيش  أن  علمًا  للمعركة.  استعدادًا 
يكون  أن  على  البلدية،  يف  سابقني  أعضاًء  تضّم  ال  شبابّية 
»هناك بعض املقاعد  أن  »التيار«. ويؤّكد  نائبه حمسوبًا على 
الناقصة يف الالئحة يف انتظار آخر التطّورات املتعّلقة بالتحالفات 

االنتخابّية«.
التّيار  عن  أن تضّم  على  يومني،  الالئحة خالل  إطالق  ويتوّقع 
األشقر  ورمزي  روالن شهوان  من  اآلن كالً  حتى  احلّر  الوطين 
وروي اهلوا وسامي الربجي وجهاد سعادة، فيما جيري التفاوض 
على امَسي كّل من باتريك املستحي وشربل القاضي من غدير.

عاصمة كسروان:
سقوط التحالف العوني 

ـ القواتي
فيفيان عقيقي

النيابي  املقعد  ترّشحه رمسيًا عن  الثالثاء،  عازار،  إبراهيم  قدم 
الشاغر يف جزين. اقتحام جنل النائب السابق مسري عازار للثالثية 
العونيني بفوز  القضاء، مل يسقط توقعات  نيابة  الربتقالية يف 
هادئ ملرشحهم أمل أبو زيد فحسب، بل أيضًا أحيا الصراع بني 

الرئيس نبيه بري، عّراب آل عازار، والعماد ميشال عون.
من  أكثر  منذ  إليه  سبقه  الذي  بالرتشح  الكثريين  عازار  فاجأ 
كرم  وأنطوان  جربان  والعميد صالح  زيد  أبو  من  كل  أسبوعني 

)يعلن اليوم باتريك رزق اهلل ترشحه عن املقعد نفسه(.
بداية، ساد الظن أن »العازاريني« سريكزون على جبهة االنتخابات 
البلدية يف مسقط رأسهم، ولن يفتحوا معركة ثانية على اجلبهة 
أن يضاعف األسباب  يريد  بري ال  أن  البعض  النيابية. وتناقل 
اخلالفية مع عون. ومنذ إعالن موعد االنتخابات، بدأ العازاريون 
مشاوراتهم مع أنصارهم بالتزامن مع تثبيت تطبيق حتالف التيار 
العونيني  أوساط  جزين.  على جملس  اللبنانية  والقوات  الوطين 
أشارت إىل أن عازار تلقى عرضًا باملشاركة يف الئحة توافقية 
لالنتخابات البلدية يف مدينة جزين، تتوزع فيها املقاعد الثمانية 
عشر ثالثيًا )6 للعونيني و6 للقوات و6 لعازار(. إال أنه رفض، 
مطالبًا بعشرة مقاعد »باعتبار أن حصة العونيني والقوات تعترب 

ضمن فريق واحد«.
لكن لعازار معطيات أخرى قال: »كنا نسعى لبلدية توافقية يف 
جزين«. وللغاية، اجتمع بهيئة التيار يف القضاء، املعنية بتنسيق 
الالئحة، ثم التقى مبمثلني عن القوات، وعرض على الطرفني عقد 
لقاء ثالثي كخطوة ثانية ثم لقاء جامع مع العائالت. لكن التواصل 
بلقائه معهما كل  األوىل  الثنائي توقف عند اخلطوة  بينه وبني 

على حدة.
 بعدها، دعاهما إىل اجتماع جديد مع فاعليات املنطقة، إال أنهما 
توافق«  أو  توزيع  أي  يعرضا  ومل  جمددًا  يتصال  »ومل  قاطعاه 
على  »التوافق  إىل  استند  فقد  هلما،  عرضه  أما  عازار.  حبسب 
وفق  النسبية  القاعدة  على  املقاعد  وتوزيع  الرئيس  شخص 

انتخابات 2016 وليس انتخابات 2010«. 

عازار يرتشح لنيابة جزين:

 خالف إضايف بني 

عون وبري؟
آمال خليل

استعداده  أبدى  أنه  واألهم، 
حسن  كبادرة  »تضحية«  لتقديم 
نية إلجناح التوافق البلدي، بعزوفه 
النيابية  لالنتخابات  الرتشح  عن 
ومنافسة املرشح العوني أبو زيد. 
»كان لدينا االستعداد لئال نرتشح 
أما وقد  عازار.  النيابة« قال  إىل 
الرد  قرر  فقد  بالقطيعة،  باداله 

بلديًا ونيابيًا.
يصر عازار على أن ترشحه للنيابة مع استمراره بدعم الئحة بلدية 
على  فعل  ردة  »مش  القواتي  ــــ  العوني  الثنائي  الئحة  بوجه 
البلدية، بل ردة فعل على اجلو اإللغائي خلصوصية مدينة جزين«. 
لكن من يلغي من، ما دام الناخبون هم من سيقررون؟ مصطلح 
اإللغاء اجلزيين يستحضر ثقافة يتوارثها البعض من أبناء عروس 
الشالل.«جزين من الرباد )مدخل املدينة لناحية كفرحونة( للمعبور 

)مدخلها لناحية بكاسني(«. 
خيتصر البعض 53 بلدة يف القضاء بعاصمته. اختصار ينسحب 
على رفض كثري من اجلزينيني تقاسم املقاعد النيابية الثالثة يف 
القضاء مع أبناء البلدات األخرى. فهل جتذب جزينية عازار املزيد 

من األصوات )أبو زيد من مليخ(؟
مهما تباينت االعتبارات املناطقية، يبقى االعتبار السياسي لصيقًا 
برتشح عازار. ال يصدق كثر أن ال عالقة للرئيس نبيه بري برتشح 

جنل مسري عازار، شريكه الرئيسي يف املنطقة منذ سنوات. 
»للصديق  أن  يوضح  االبن.  عازار  يقول  بري«،  يساعد  »اهلل 
أو عدمه،  للرتشح  هًا  موجِّ لنا وليس  داعمًا  بري موقفًا  الرئيس 
بل يرتك اخليار لنا«. لكن بري ال يرتك حصانه اجلزيين وحيدًا، 
املشرتك،  خصمهما  مع  مفقودة  تزال  ال  الكيمياء  أن  خصوصًا 

عون. 
»حنن والرئيس بري مل يتغري شيء يف عالقتنا« قال عازار. وماذا 
عن الناخبني الشيعة؟ يف انتخابات 2009، لعب الناخبون الشيعة 
الربتقالية  لالئحة  املدوي  الفوز  يف  دورًا  اهلل  حلزب  املؤيدون 
كاملة، يف مقابل هزمية عازار املدعوم من بري. يف االنتخابات 
املرتقبة، هل ينقسم الناخبون الشيعة أيضًا، فينتخب احملسوبون 
على احلزب، أبو زيد، وينتخب احملسوبون على حركة أمل عازار؟

عازار: للرئيس بري 
موقف داعم لنا، 

لكنه ليس موجِّهًا 
للرتشح أو عدمه

جوان حبيش بربكة برتقالية
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مقاالت وتحقيقات

يف كّل مفصٍل سياسّي تقريبًا، ويف خضم كل 
محلة أو مناسبة )سواء أكانت انتخابات عادّية أم 
فرق(  األخري، ال  اللبناني  احلراك  أو  العراق  غزو 
تلخيصها  ميكن  باستمرار،  حتضر  دينامية  هناك 
على النحو التالي: هناك دومًا طرٌف ما يريد »أن 
يبيعك شيئًا«، رواية خري وشّر، سردية عن »حرٍب 
ضرورية«، صورٌة مجيلة عن شباٍب مثالي بريء ال 

يدفعه اال احلماس، اخل.
تصميمها  مّت  واليت  املثالية  الصورة  هذه  خلف 
بعناية، ختتبىء بالضرورة حقيقة خمتلفة، ومصاحل 
فعلية، وأجندات فردية، ال ميكن أن تتوافق مع 
»السلعة« كما يتّم تقدميها. وقد تعّلمت سريعًا 
يكتب  من  وكل  للصحايف،  احلقيقية  املهمة  أّن 
العام، هي يف أن يكون نقديًا جتاه  الشأن  يف 
هذه »السلعة«، وأن يقرتب من الصورة ويفّككها 
ويكشف ما خلفها، وليس أن يساهم يف عملية 

التلميع والتوضيب والتسويق.
احلمالت  صنوف  أكثر  فإّن  نفسه،  باملعنى 
السياسية اليت تثري الشّك، وتدعو اىل التدقيق 
والتمحيص، هي تلك اليت من املمكن أن نسميها 
»حلول اخلطوة الواحدة«؛ أي حني يشرح لك طرٌف 
ما بأّنه يكفي أن تنزل اىل الشارع مثاًل، أو تضع 
حاٍل  من  فجأة  ننتقل  حتى  صندوق،  يف  ورقًة 
اىل حال، ونسقط النظام، ويكون مستقبٌل يقطع 
مع احلاضر. املشكلة يف هذه احلاالت ليست أّن 
الصعب  ومن  السقف  عالية  والوعود  التوّقعات 
أن  ومشروع  حركة  لكل  الطبيعي  )فمن  حتقيقها 
املشكلة هي  أهدافًا طموحة(،  عينه  يضع نصب 
أّن هذه احلمالت تعد باختزال كّل العمل الدؤوب 
تارخييًا، هذه  الذي تتطلبه،  واخلطوات والنضال 
واقعية،  خطة  تقّدم  وال  والتحوالت،  األهداف 
منطقية، للوصول اليها ــــ بل تعد حبرق املراحل 
واحدة«؛  وبـ«خطوة  فورا  به  نرغب  ما  وحتقيق 
ذاته  اآلن  ويف  وجذابة،  مغرية  هي  هنا  ومن 
مشرتكة يف  األسباب، جند صفات  هلذه  خطرة. 
هذه احلمالت: أهدافها عاّمة وغري حمددة، ال تقف 
خلفها تنظيمات علنية ومعروفة، جتري وسط زخٍم 
درجٍة  اىل  فضفاضة  وشعاراتها  كبري،  اعالمي 
تسمح جلمهور وفئات متعددة، ذات أهداف ورؤى 
متناقضة، باالعتقاد بأن احلركة تتكلم بامسها هي 
خطوة  »من  خطة  هو  أخرى،  جهة  من  )االنقالب، 
واحدة« ولكنها »واقعية« على األقل. والكثري من 
هذه احلركات، كما يف اوكرانيا ومصر، تبني يف 
النهاية أّنها انقالب، ولكّن االنقالب ينطوي على 
جمموعة معينة تقرر سلفًا من سيحكم، وتستخدم 
»الصورة«  اآلخرين يف سبيل ذلك، على عكس 

اليت تبيعها للجمهور لدى احتدام األحداث(.
اخلطوة  »حلول  جتتذب  اليت  اجملاالت  أكثر  من 
الواحدة« هو ميدان االنتخابات وموامسها. املسألة 
االنتخابات، بطبيعتها، هي  أّن  هنا تتجاوز فكرة 
حاٍل  أّي  يف  ميكن  وال  االجتماعية  للقوة  تتويٌج 
من األحوال أن تكون معربًا اليها؛ بل هو سؤال 
يتعلق مبؤسسة االنتخابات يف حّد ذاتها، بصفتها 
»اللعبة« األهّم يف عاملنا السياسي. وألنها لعبة، 
ـــ نظريًا وظاهرًا على  فهي )كالقمار( تعطيك دومًاـ 
األقل ــــ احتمااًل بالفوز والظفر، ومن هنا اغواؤها 
والوعود  للطموحات  منصة  تصري  ألن  وقابليتها 
السياسية  املمارسة  زاوية  من  )واألوهام(. 
وقواعد العمل وأفق االحتماالت، فإن االنتخابات 
خمتلفًة  أمورًا  تعين  والصني  ولبنان  امريكا  يف 
ووظيفتها  مجيعًا،  بينها  املشرتك  ولكن  متامًا، 
كـ«صندوق  تعمل  االنتخابات  أن  هو  األساس، 
سحري« ُيسبغ على النظام شرعية من نوٍع فائق، 
ال ترقى اىل الشك والتحدي، وختتلف جوهريًا عن 
الغلبة أو اهليمنة أو اي تربيٍر آخر للحكم والسلطة. 
وألنها لعبة ايضًا، فاالنتخابات ال قيمة هلا ااّل اذا 
أخذتها على حممل اجلّد، وشاركت فيها ووافقت 

على قواعدها ونتائجها.
على  تتكرر  سلطوية  حجة  هناك  السبب،  هلذا 
االنتخابات  يف  املشاركة  على  حتّض  الدوام، 
وأنه  »واجب«،  من  وكنوٍع  ذاتها  يف  كقيمة 
جيب أن تصّوت دائمًا ــــ يف أي انتخابات وكل 
»موقٌف  هي  املقاطعة  أن  وترى  ــــ  انتخابات 

يف أن ال تلعب اللعبة: دفاعاً عن املقاطعة

وتفريط حبقك وصوتك،  اللوم،  يستحّق  سليب« 
ـــــ وإن يف غياب احتمال التغيري  وأن تصويتك 
ــــ واجٌب أقّله ملنع »األسوأ« من الفوز )وهناك 
وكلينتون(.  ترامب  بني  حتى  »أسوأ«،  دائمًا 
اىل  دومًا  حيتاج  النظام  ألن  سائد  اخلطاب  هذا 
هذه املشاركة وهذه »البيعة«، من خصومه قبل 
منهم. يف  يريده  ما  كل  فعليًا  هي  بل  مواليه، 
املؤسسة  تشعر  مل  املثال،  سبيل  على  امريكا، 
السياسية بالقلق احلقيقي من احتمال قيام حزٍب 
ثالث أو تيار راديكالي أو فوز شخٍص كرتامب أو 
ارتفعت حني احندرت  التحذيرات  ساندرز، ولكن 
نسب املشاركة الشعبية يف االنتخابات، وهبطت 
دون اخلمسني يف املئة يف السباق الرئاسي يف 
إنها  تقول  حتليالت  وخرجت  التسعينيات،  بداية 
الكثري من  مع عزوف  وباستمرار  أكثر  ستتقلص 
الناس )خاصة األقليات والفقراء( عن التصويت، 
فعليا  تؤثر  لن  االنتخابات  نتيجة  بأن  وشعورهم 

على حياتهم ومشاكلهم.
مقررة  أو  مغشوشة،  »اللعبة«  تكون  ولكن حني 
وسلطة  واالستتباع  للغلبة  غطاء  أو جمرد  سلفًا، 
يف  هو  السليب«  »املوقف  يكون  فقد  املال، 
املشاركة بها والتصديق عليها وتشريعها، وليس 
وهو  ــــ  االكرتاث  عدم  حتى،  أو،  املقاطعة  يف 
ايضًا موقف سياسي. يف انتخابات بلدية بريوت 
وحلفائه،  »املستقبل«  األحد، ستفوز الئحة  يوم 
»مرض  بسبب  وال  وتزويرًا،  غّشًا  هناك  ألن  ال 
حقيقيًا  ماديًا  نفوذًا  متّثل  ألنها  بل  الطائفية«، 
يربط الناس به، أو يدفع البعض اآلخر ــــ كأغلب 
الرابح«  »الفريق  صوب  امليل  اىل  ــــ  البشر 
والتماهي معه، وتفضيل مزايا احلكم على منابر 
بشكل  حتتاج،  املكّرسة  السلطة  هذه  املعارضة. 
حتى  ومظاهرها  االنتخابية  العملية  اىل  دوري، 
العملية  هذه  شكل  كان  وكلما  شرعيتها،  جتدد 
و«بدائل«،  وتنافس  معارضة  وفيه  »حقيقيًا«، 

كلما حققت اهلدف املرجو منها.
يف سياٍق كهذا، ال عيب يف أن ترفض أن تلعب 
اللعبة، أو أن تعمل من خارج النظام إن كنت ال 
تؤمن به، وتبين نفسك )كما فعلت كل احلركات 
األصيلة والناجحة( يف اجملتمع عرب العمل الصامت 
الفشل.  وليس  االجنازات،  ومراكمة  والتخطيط 
تعرف  سياسيًا،  واضحة  بديلة  قوة  وتأسيس 
ما تريد وكيف حتصل عليه. مقياس النجاح هنا 
ثورة«  »تنظيم  أو  تظاهرة  إحياء  يف  ينحصر  ال 
كهدف مباشر وأوحد، بل يقاس أساسًا بالقدرة 
على البذل والتضحية، واملخاطرة ونكران الذات 
)وهذه نستشّفها، قبل أي شيء آخر، من السلوك 
الفردي، واألولويات والطموحات، وخيارات املهنة 

واحلياة، وليس املواقف الرّنانة(.
يف نظاٍم كلبنان، »املوقف السليب« احلقيقي هو 
أن تصّوت لالئحة مهيمنة، تعرف يف قرارة  يف 
)خاصة  وخيانة  وعجزًا  فسادًا  خلفها  أن  نفسك 
ان مل تكن مستفيدًا مباشرة ومل تقبض الثمن(، 
صوتك  النظام  إعطاء  عن  تستنكف  أن  وليس 

وجهدك واهتمامك. 
من جهة أخرى، كما يقول الزميل مجال غصن، حني 
ينتقل بعض الناشطني، خالل أشهر، من احملاججة 
بأن النظام فاسد وغري شرعي وميؤوس منه اىل 
اليه،  »نتسلل«  بأن  احتمااًل  هناك  بأن  اقناعنا 
ونلعب لعبته ونفوز عليه فيها، فمن الطبيعي أن 
وأن ال نصوت،  »البدائل«،  نشّكك جبدوى هذه 
بالطبع، جملّرد تسجيل املوقف أو للتنويع وحتدي 
امللل. باملناسبة، حقبة التسعينيات، اليت يصفها 
احملللون اليوم كمرحلة ركوٍد ونظاٍم »ممسوك«، 
اإلطالق،  على  ممّلة  ــــ  داخلها  من  ــــ  تكن  مل 
وكان النظام حيرص على ابقاء دفق مستمر من 
االنتخابية  السياسي واحلمالت  واجلدال  الفضائح 
تقاطع  كانت  اليت  املناطق  باستثناء  ــــ  املثرية 
االنتخابات مجاعيًا، وقد سببت أزمة حقيقية لنظام 
اجلمهورية الثانية يف بداياته. أمام هذه اخليارات، 
قد يكون التصويت للعائلة أفضل من التصويت 
للحزب، والتصويت للحزب أفضل من التصويت 
للزعيم؛ واملقاطعة، يف حاالٍت كثرية، هي املوقف 

املشّرف امُلتاح.
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عامر محسن

البلدية،  االنتخابات  موازاة  يف 
ال  عالقة  ملفات  مثة  تزال  ال 
ميكن التيار الوطين احلر تركها: 
خوض معركة قانون االنتخاب، 
للمجلس  التمديد  ورفض 
الدائمة  واملعركة  النيابي، 

لتعيني قائد جديد للجيش.
البلدية  االنتخابات  ليست 
تشكل  وحدها  واالختيارية 
للتيار  قانونية ودستورية  حجة 
الوطين احلر للطعن يف التمديد 
للمجلس النيابي مرتني. فجعبة 
بعد  مليئة،  تكون  قد  التيار 
االنتهاء من االستحقاق البلدي، 
يف  الفرعي  النيابي  ثم  ومن 
جزين، بأكثر من ملف سياسي 

تعيني رئيس األركان ورقة إلبطال 
التمديد لقهوجي

املظلة الدولية باقية فوق الجيش ولبنان بصرف النظر عن االسماء )هيثم 
املوسوي(

هيام القصيفي

العسكري بثالثة أعضاء، 
اثنان منهم مقربان من 
التغيري  تكتل  رئيس 
العماد  واإلصالح 
وتعيني  عون،  ميشال 
العميد  املخابرات  مدير 

كميل ضاهر.

عالقته  وكذلك  قدمية،  بعون  ضاهر  عالقة 
روكز،  شامل  املتقاعد  العميد  مع  وصداقته 
لكن العالقتني وزيارة ضاهر للرابية ال تؤثر 
انتهاء  بعد  حبث  مدار  يكون  قرار  أي  يف 
االستحقاقات االنتخابية املقبلة. واالستحقاق 
املقبل املتعلق بتعيني رئيس جديد لألركان 
بداًل من اللواء الركن وليد سلمان قبل نهاية 
متوز املقبل، هو الذي يشري فعليًا إىل توجه 
التيار الوطين احلر إىل استخدام كافة األوراق 
اليت ميلكها يف مواجهة حماولة التمديد جمددًا 
الفائت  آب  يف  له  ميدد  مل  الذي  لقهوجي، 

سوى سنة واحدة تنتهي يف أيلول املقبل.
التيار  بقاء  عن  معلومات  ترتدد  اآلن  حتى 
على موقفه من الرغبة يف تعيني قائد جديد 
للجيش ومواجهة أي قرار حياول وزير الدفاع 
مسري مقبل التفرد به وحده جمددًا والتمسك 
يف  األركان  رئيس  تعيني  ألن  بصالحياته. 
عهدة جملس الوزراء جمتمعًا هذه املرة، ولن 
ميلك  الذي  الدفاع،  وزير  عهدة  يف  يكون 
من  االستدعاء  أو  التسريح  تأجيل  حق  فقط 
االحتياط، وهذان األمران مل يعودا جائزين. 
يشنه  الذي  اهلجوم  منتقدو  يربط  وفيما 
اجليش، يف  قائد  على  جنبالط  وليد  النائب 
ُأجريت معه لتخفيف حدة  ظل مساٍع سياسية 

واألمساء  الوقائع  كل  كشف  وعدم  اهلجوم 
اليت يف حوزته يف ملفات عدة، وهي باتت 
معروفة، مبوضوع تعيني رئيس األركان وحقه 
يف تسميته، فإن احلجة اليت يرّد بها املعنيون 
يف اجليش، هي أن هذا املوضوع برسم جملس 
الوزراء، وليس برسم قيادة اجليش وحدها، 

وعلى جملس الوزراء اختاذ القرار املناسب.
يف  مفتاحًا  تكون  قد  نفسها  الذريعة  هذه 
ثالثة،  مرة  لقهوجي  التمديد  معارضي  يد 
فالظروف  السابقني.  بالتمديدين  والطعن 
أعضاء  بتعيني  مسحت  االستثنائية«  »غري 
املخابرات،  ومدير  اجلدد  العسكري  اجمللس 
وال  األركان،  رئيس  بتعيني  وستسمح 
أما  اجليش.  لقائد  التمديد  ذلك  وفق  ميكن 
وضرورة  األمنية  باألوضاع  التذرع  شأن  يف 
الدولية  املظلة  فإن  االستقرار،  على  احلفاظ 
عن  النظر  بغض  ولبنان  اجليش  فوق  باقية 
األمساء، بدليل أن االهتمام الغربي والتنسيق 
األمريكي استمرا سنوات مع مدير املخابرات 
السابق إدمون فاضل، ومع ذلك ترك فاضل 
منصبه، ويفرتض أن يستمر التعاون األمريكي 
مع مديرية املخابرات بالنمط ذاته، ألن احلكم 
للجيش  يستمر  الغربي  والدعم  استمرارية 

وفقًا هلذه املعادلة.
وبقدر اهتمام التيار الوطين احلر باالنتخابات 
النيابية وقانون االنتخاب وفرض إيقاع جديد 
بعدم  الوزراء  وجملس  احلوار  طاولة  على 
جتاهل احلقوق املسيحيني، ومتسكه يف هذا 
فإن  الدولة،  أمن  جهاز  ملف  مبعاجلة  اإلطار 
التيار وفق املعلومات ال ميكن أن يساوم يف 
قائد  تعيني  األركان وال  رئيس  تعيني  ملف 
جديد للجيش. ومع انتهاء االنتخابات البلدية 
على  الوزراء  جملس  سيكون  واالختيارية، 
موعد مع مشكلة إضافية ال يتوقع أن يساوم 
عون يف حلها. لكن إذا ُأعيد فتح هذا امللف، 
يكون  قد  البحث،  طاولة  على  جديًا  وُوضع 
األمساء  اختيار  يف  أساسي  حتدٍّ  عون  أمام 
األشهر  إذ شهدت  اجليش،  لقيادة  املرشحة 
املاضية خروج عدد من العمداء املشهود هلم 
والذين كانوا مؤهلني للقيادة، وهناك آخرون 
الذي  األمر  التقاعد،  إىل  طريقهم  يف  أيضًا 
لتولي  جبدية  املؤهلة  األمساء  الئحة  يقلص 
االقرتاحات  باب  فتح  ويعيد  اجليش،  قيادة 

والرتشيحات جمددًا.
بعض الذين يعتربون أن عون مصّر دومًا على 
من طريقه،  الرئاسيني  املرشحني  أحد  إزاحة 
مرة  ستفتح  اجليش  قيادة  معركة  أن  يرون 
أخرى يف وقت مبكر، فعون ميهل االستحقاقات 

وال يهملها.

صالحية 
مجلس الوزراء 
مجتمعا تعيني 
رئيس االركان

وأمين يشغل به الوضع الداخلي.
تشكل الظروف االستثنائية اليت اعتمدها رّد 
قدمه  الذي  الطعن  على  الدستوري  اجمللس 
يف  الطعن  إىل  والدافع  املشكلة  لّب  التيار 
التيار  البلدية، اليت يشارك فيها  االنتخابات 
بقوة، من غري أن تعترب مشاركته فيها عقبة 
أمام الطعن، ألن تعاطيه مع االستحقاق جبدية 
يؤكد  واقرتاعًا،  ترشيحًا  كثيفة،  ومبشاركة 
اليت  االستثنائية  وليس  الطبيعية  »الظروف 
نفسها  هي  الظروف  وهذه  التمديد«.  بررت 
للتيار كي يعارض  قد تكون حجة موضوعية 
جان  العماد  اجليش  لقائد  جديد  متديد  أي 

قهوجي.
يف األشهر القليلة املاضية، بدا أن مثة هدنة 
غري معلنة بني التيار وقيادة اجليش، عززها 
اجمللس  يف  التعيينات  استكمال  أمران: 
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بلديات

االنتخابي  االستحقاق  خلوض  الغربي(  )البقاع  املرج  بلدة  تستعد 
»الئحة  باسم  األوىل  لوائح:  ثالث  بني  املنخار«  »على  مبعركة 
حرب،  كمال  السابق  البلدية  رئيس  يرأسها  واإلمناء«  التضامن 
تيار املستقبل  النائب عن  ابن عم  اجلّراح،  برئاسة منور  والثانية 
مجال اجلّراح، والثالثة يرأسها رئيس البلدية احلالي ناظم صاحل. 
ومع أن مساعي عدة بذلت لتحقيق الوفاق يف البلدة، خصوصًا بعد 
الوزير  االحتاد  احلريري ورئيس حزب  الرئيس سعد  التفاهم بني 
السابق عبد الرحيم على بّث روح الوفاق يف بلديات البقاع الغربي 
واألوسط، إال أن طرح النائب اجلراح بالتوافق على شخصية حيادية 
ال تكون من العائالت الست الكربى يف البلدة، مل يعرف طريقه 
إىل النجاح. وبينما تّتهم مصادر اجلراح مراد بـ«ختريب« التوافق، 
عرب »إقناع آل حرب برفع سقف مطالبهم وعدم قبوهلم بالصيغة«، 
احلريري  بني  الوفاق  على  املعرتضني  أبرز  من  اجلراح  بأن  علمًا 
ومراد، نفت مصادر األخري أن يكون قد تدّخل من قريب أو بعيد 
يف انتخابات املرج و«حنن مع التوافق بشكل كامل يف كل القوى«، 
ُقطعت على  إشكالية قدمية،  وآل حرب  مراد  »بني  أن  اىل  الفتة 

أثرها كل قنوات االتصال بينهما«.
على  البلدة،  العائالت يف  تنافس  لعبة  تثبيت  من  اجلّراح  ومتّكن 
رئيس  قريبه  الئحة  ضّمت  أن  بعد  احلزبية،  االرتباطات  حساب 
السوري  احلزب  يف  عضو  وهو  الشموري،  عماد  السابق  البلدية 
احملسوبني  وأحد  البعثيني  أحد  إىل  باإلضافة  االجتماعي،  القومي 
على جملس اجلنوب وحركة أمل. ويف الوقت نفسه، يشّن اجلراح 
محلة إعالمية على حرب، على خلفية حضور األمني العام القطري 
الئحته.  إعالن  حفل  غازي  معني  االشرتاكي  العربي  البعث  حلزب 
حيّرمه  لنفسه  اجلراح  حيّلله  »ما  إن  البلدة  فعاليات  أحد  ويقول 
ننتخب  البعث، كذلك لن  ننتخب الئحة  »لن  مؤّكدًا:  على غريه«، 
الئحة اجلّراح... ستكون لنا الئحة من الكفاءات واخلربات من مجيع 

اللوائح، مش زي ما هي«.
وبوجود ثالث لوائح من دون عنوان سياسي للمعركة وبشخصيات 
أقرب  »خمتلطة«  بالئحة  اجلّراح  فوز  فرص  تبدو  متداخلة، 
البلدة،  يف  متابعة  مصادر  فبحسب  التحّقق.  إىل  السيناريوهات 
»الئحة صاحل تأخذ من درب الئحة آل حرب، وبالتالي تعطي اجلّراح 
فرصة أكرب حلصد أكرب عدد من األعضاء«. فيما تؤّكد مصادر يف 
قوى 8 آذار أن »اجلراح جنح يف تصوير نفسه الالعب األّول يف 

بلدته، واهلدف هو التأكيد أمام احلريري لنفوذه«.
من  هؤالء  يتخّوف  إمّنا  املرج،  أهالي  تقلق  ال  الدميوقراطية  اللعبة 
جتّدد التّوترات بني آل حرب وأبناء العشائر العربية على خلفيات ثأر 
قدمية، خصوصًا بعدما وافق وزير الداخلية نهاد املشنوق على طلب 
فصل أقالم االقرتاع للعشائر العربية عن البلدة، ونقلها اىل منطقة 
اجلراحية حيث يقيمون. وحبسب مصادر مطلعة، فإن اجلراح ضغط 
لدى وزير الداخلية لفصل أقالم االقرتاع. ويقول حرب لـ«األخبار« 
إنه »ال توجد حجة لدى اجلراح ورئيس البلدية لتقديم طلب الفصل، 
الوصول إىل صناديق  النقل هدفها منع مندوبينا من  ألن عملية 
يقرتعون يف  ال  معهم مشكلة،  لدينا  ومن  اجلراحية،  االقرتاع يف 
حرب:  ويتابع  وبرالياس«.  والروضة  عنجر  جمدل  بل يف  البلدة، 
»نتخوف من أن يكون هدف نقل األقالم هو خلق فتنة، ألننا سنكون 
يف اجلراحية، وأي إشكال حيصل، حنّمل مسؤوليته ملن تقّدم بالطلب 
وضغط للموافقة عليه«. من جهتها، تقول مصادر اجلراح إن »حرب 
العشائر  أبناء  البلدة، كي ال حيضر  يريد أن تبقى الصناديق يف 

للتصويت، ألنه يعرف أنهم سيصوتون ضده«.
اجلّراح »خيّرب« وفاق اخليارة

ومن املرج، إىل اخليارة، مسقط رأس مراد، اليت نامت على وفاق 
البلدية ثالث سنوات لكّل من حممد علي مظلوم  باقتسام الوالية 
وحممد حميي الدين الكردي، واستفاقت على معركة بني الئحتني 
 9 من  الئحة  على  للتنافس  منهما،  كاًل  والكردي  مظلوم  يرأس 
أعضاء. ويرتدد أن اجلّراح ضغط على الرئيس احلالي قاسم مظلوم 
لتخريب الوفاق، بعد أن متت »قراءة الفاحتة« حبضور مراد شخصيًا 
لتحقيق التوافق. ويصف أحد املرّشحني النائب اجلّراح بالـ«عّزيم« 
)من جيول على بيوت الناس ليدعوهم إىل العرس(، إذ إنه »جيول 

على الفعاليات ليعطل أي وفاق يعمل عليه مراد«.
العشائر،  عند  قنوات  عرب  اجلراح  »تدخل  بأن  مظلوم  حممد  وجزم 
جعلهم يرفعون من مطالبهم يف اجمللس البلدي واملطالبة بعضوين 
وهنا  وعضو،  رئيس  نائب  الصيغة  كانت  بعدما  رئيس،  ونائب 
يشري  بدوره،  نرشحهم«.  الذين  األعضاء  سحب  إشكالية  وقعت 
الكردي إىل أن سقوط التوافق سببه أن »مظلوم مل حيط وجهاء 
عائلته بصورة النتائج«. ويضيف: »تفاجأنا بعدها بأن أحد فعاليات 
عائلة مظلوم املقربة من النائب اجلراح رفض املناصفة واحلصة، 

وأراد الذهاب إىل املعركة«.
مصادر مقربة من مراد، أّكدت أن رئيس حزب االحتاد »عمل على 
الوفاق منذ بدء بروز أمساء املرشحني، مستعينًا بعالقاته الشخصية 
بالناس واملونة على الشخصيتني، وحلحلة العقد عند العشائر من 
خالل زيارته هلم برفقة مظلوم والكردي«، مضيفة »أن أحد نّواب 

املنطقة يبدو أنه ال يريد التزام القرار املركزي لقيادته«.

اجلراح يتمّرد على احلريري:
ال للـتفاهم مــع مــراد

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

أسامة القادري
تنتظر بلدية راشيا معركة قاسية بني الئحة زياد العريان والشيخ 
سهيل القضماني والئحة الوزير وائل أبو فاعور اليت يرأسها بسام 
دالل. املعركة يف راشيا أبعد من بلدية، فهل خيضع مركز القضاء 
وقدامى االشرتاكيني للوزير الشاب الذي خيوض املعركة كما لو 

أنها تدور يوم 14 آذار 2005؟
تستهلكه  الذي  اجلهد  على  فاعور  أبو  وائل  الوزير  حُيسد  ال 
راشيا  ومدينة  عمومًا،  راشيا  قضاء  يف  البلدية  االنتخابات  منه 

خصوصًا.
يف  التوّتر  يزداد  املقبل،  األحد  االستحقاق  موعد  اقرتاب  ومع 
األوىل  الئحتني،  بني  احلامسة  املعركة  بانتظار  القضاء  عاصمة 
مدعومة رمسيًا من وزير الّصحة العامة واحلزب التقدمي االشرتاكي، 
والثانية يرأسها رئيس البلدية السابق زياد العريان، مدعومًا من 
العائالت، وبعض احملسوبني تارخييًا على االشرتاكي، على رأسهم 

الشيخ سهيل القضماني ابن الشيخ الراحل إبراهيم القضماني.
ومع أن رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط، كان 
يفّضل تشكيل لوائح توافقية يف غالبية القرى والبلدات اليت يوجد 
فيها االشرتاكي، من عاليه والشوف واملنت األعلى، إىل حاصبيا 
النائب  مع  عريضة  خطوط  ُرمست  األساس  هذا  وعلى  وراشيا، 
طالل أرسالن واحلزب السوري القومي االجتماعي والنائب السابق 
القرى.  واخلصوصيات يف  العائالت  مراعاة  مع  الداوود،  فيصل 
إاّل أن الرِّحال حّطت على معركة قاسية يف راشيا، وسط تبادٍل 

لالتهامات بني أبو فاعور والعريان بتعطيل التوافق.
»شباب  الئحته  إعالن  خالل  فاعور  أبو  أطّل  أسبوعني،  حنو  قبل 
إلمناء راشيا« برئاسة املقاول بّسام دالل، خبطاٍب متوّتر وعنيف، 
أو  بـ«الرضوخ  إّما  ويتوعّدهم،  املنافسة  الالئحة  مرشحي  يتهّدد 
مل  خطابًا  ألقى  الئحته،  عصب  فاعور  أبو  يشّد  ولكي  اهلزمية«. 
يقله االشرتاكي منذ 2005، حمّواًل املعركة من تنافس على بلدية، 
إىل »حرب إلغاء« بني جنبالط وقوى 8 آذار »اليت انتهت يف كّل 
لبنان، وتوّحدت يف راشيا«، على ما ذكر يف خطابه. وأشار وزير 
مذّكرًا  آذار،   8 لقوى  أتت  احلدود«  خلف  من  »أوامر  إىل  الّصحة 
بـ«العقيد مصطفى« ومفرزة املخابرات السورية يف املدينة، بعد 
أن جهد املقّربون منه خالل األسبوعني املاضيني بتسويق اتهامات 
غري منطقية حلزب اهلل، عن أنه »حيشد يف راشيا ملواجهة جنبالط«! 
علمًا بأنه أدخل إحدى القوميات السوريات إىل الئحته، بينما دخل 
التيار  على  األقل حيسبون  على  أعضاء  ثالثة  العريان  الئحة  إىل 

الوطين احّلر، وأكثر من اشرتاكي.
تهديد أبو فاعور ووعيده، »انعكس سلبًا عليه«، على ما يقول أكثر 
من مصدر يف الئحة العريان، خصوصًا أن الوزير َمنَّ على أهالي 
راشيا، مذّكرًا إياهم مبا »أنعمه عليهم« جنبالط و)ليس من أموال 
الربيد،  مركز  جامعات،  مدارس،  اللبنانيني(:  واملواطنني  الدولة 
التنظيم املدني، مركز للمعاينة امليكانيكية، شبكة طرقات، وظائف 
يف الدولة... وتوّجه إىل الالئحة املقابلة بالقول: »عملتوا كم حيط 
ُلوها«. غري أن كالم أبو فاعور،  براشيا شيلوهم، عملتوا حديقة مَحّ
لقي رّدًا هادئًا من العريان، الذي أعلن الئحته قبل حنو أسبوع، 
موّجهًا الشكر إىل كّل من أسهم يف إمناء راشيا: »دولة الرئيس 
نبيه بّري على دور جملس اجلنوب، الوزير مروان محادة على إجناز 
مستشفى راشيا، الرئيس سعد احلريري لتأهيله البئر اإلرتوازية، 
السابقة  الوزيرة  اللبنانية،  اجلامعة  بناء  على  غيث  بهجت  الشيخ 
ليلى الصلح محادة على ترميم جناح االستقالل يف قلعة راشيا، 

مجيل شرانق على تأهيل ساحة سوق راشيا...«.
يف  االنتخابي  للحشد  الوحيدة  الوسيلة  ليست  اخلطابات  حرب 
املدينة. فبينما يتسّلح العريان بغياب الغطاء السياسي عن الئحته، 
وخوض القضماني املعركة إىل جانبه برتكيبة عائلية ــ حملية متّكنه 
مرتفعة  نسبة  االشرتاكية وضمانه  األصوات  »بلوكات«  خرق  من 
وسيلًة  فاعور  أبو  يوّفر  ال  املدينة،  يف  املسيحيني  أصوات  من 
للحشد إاّل ويستعملها. فمن يسمع وزير الّصحة يفصل »امُلطاِبق« 
عن »غري امُلطاِبق« يف بريوت، ال يَره يف راشيا إأل ممسكًا بعصا 
وجزرة، برتهيٍب وترغيب، على قاعدة »من ال ينتخبنا ليس مّنا«، 
ي الكواسبة وامليدان،  ُيرّدد يف البيوت اليت يزورها يف حيَّ كما 
وبكّيفا وضهر  عيحا  قرى  املقيمني يف  راشيا  ناخيب  بيوت  ويف 

األمحر.
وما حيكى يف راشيا، يقوله أعضاء يف الئحة العريان،عن تهديدات 
وغري  اشرتاكيني  راشيا،  يف  الناخبون  هلا  يتعّرض  وعروٍض 
يهّدد  وذاك  التعاقد،  د حبرمانها ساعات  ُتهدَّ فتلك  اشرتاكيني: 
حبرمان ابنه التطّوع يف اجليش. فحني تنحصر وظائف أهل راشيا 
يف اجليش واألمن العام والتعليم والّصحة وغريها بشخٍص واحد، 
تصبح النتيجة على الشكل التالي: ابن راشيا »املطابق«، هو ذلك 
قصر  أو  كليمنصو  باب  على  الوقوف  إىل  مضّطرًا  يعد  مل  الذي 
املختارة للحصول على وظيفة، وبدل ذلك يقف على باب وكالة 
»املطابق«،  أّما االشرتاكي  داخلية احلزب االشرتاكي يف راشيا. 
م بأن حزبه يف راشيا، سريثه أبو فاعور، حاملا  فهو ذلك الذي ُيَسلِّ

يرث تيمور جنبالط املقعد الدرزي يف الشوف.
ومع ذلك، ال يبدو الوزير »السوبر ستار« مرتاحًا. تراه جيول من 

معركة راشيا: زمن أبو فاعور توقف عام 2005
فراس الشويف

كاد التوافق القواتي العوني يسقط يف بريوت، بعد تهديد التيار 
َفق على  الوطين احلر بسحب مرشحيه من الئحة »البيارتة« إذا مل ُيتَّ
من  أول  مساء  وحتى  املخاتري.  الئحة  ما خص  مقبولة يف  صيغة 
أمس، كانت مفاوضات التيار مع القوات وقوى 14 آذار متعثرة، 

وكادت الالئحة تبصر النور مساء أمس من دون العونيني.

الطرفني  أعصاب  تربيد  إىل  النوايا« سارعا  »إعالن  عراَبي  أن  إال 
إلنقاذ »التحالف املسيحي«، فهرول النائب إبراهيم كنعان وملحم 
رياشي إىل منزل وزير االتصاالت السابق نقوال صحناوي إلنقاذ 
التفاهم من خطوة تؤدي إىل خوض التيار معركة املخاتري منفردًا 

يف وجه اجلميع.
أيضًا حضر، بطلب من الرياشي، مسؤول منطقة بريوت يف القوات 
عماد واكيم، وكان االتفاق على صيغة يدخل فيها التيار الوطين 
االختيارية بستة خماتري من أصل 40 )2 يف  االئتالف  احلر الئحة 
األشرفية و2 يف الرميل و1 يف املدور و1 يف الصيفي(، علمًا بأنه 
كان قد فاز يف عام 2010 من خالل معركة ضد قوى 14 آذار بـ 
5 خماتري يف الرميل من دون أن يتمكن من إجناح أيٍّ من مرشحيه 

يف األشرفية والصيفي. 
املفاوضات  »صعوبة  أن  إىل  احلر  الوطين  التيار  مصادر  وتشري 
أن  الضروري  من  كان  إذ  الالئحة،  إىل  دخولنا  كيفية  متثلت يف 

يصار إىل سحب بعض املرشحني إلحاللنا والطاشناق مكانهم«.
تارخيها  هلا  اختيارية  فعاليات  مع  »املشكالت  بعض  ووقعت   
ووزنها وبني املرشحني عامًة، إذ حصل دفق باملرشحني، ووصل 
العدد إىل حنو 100 مرشح، وهو ما عجزت األحزاب والعائالت عن 
حتمله«. انتهت احلبكة مساء االربعاء يف اجتماع يف منزل النائب 
ميشال فرعون ضم ممثلني عن كل األحزاب. ومتكن التيار من حجز 
فيما حصل  اللبنانية،  القوات  مقاعد  توازي  الالئحة  له يف  مقاعد 
الكتائب على حصة تقل عنهما، أي مخسة مرشحني، ونال فرعون 

4 مرشحني. 
ونال الطاشناق والرمغفار 11 مقعدًا: 9 يف املدور، 2 يف األشرفية 
و2 يف الرميل. أما باقي املرشحني على الالئحة، فمن العائالت. 
أبرز التجارب الناجحة يف هذا  واالئتالف هذا وفقًا للتيار هو من 
البلدي، نظرًا إىل تعقيدات بريوت، وهو »مثرة إعالن  االستحقاق 
النوايا الذي ألغى 8 و14 آذار وأعاد خلط األوراق السياسية من 

جديد«.
على املقلب اآلخر، تعرض أحد املرشحني املدعومني من فرعون، 
صوره.  ومتزيق  مكتبه  على  لالعتداء  الثالثاء  نهار  حداد،  الياس 
قبل جمموعة  من  أيضًا  للضرب  تعرض جنله  وسرت شائعات عن 
شباب يوالون إحدى شخصيات 14 آذار يف األشرفية، وذلك جراء 
لضمان  مرشحه  ملصلحة  االنسحاب  األخري  ملطلب  استجابته  عدم 

فوزه على املقعد االختياري الكاثوليكي الوحيد.

التوافق العوني ــ القواتي ينجو يف بريوت
رىل إبراهيم

بيت إىل بيت، ويسرق »غفوة« هنا واسرتاحة هناك يغمض فيها 
عينيه، فيما األصوات اليت يف جيبه هي هي. باألرقام، ينتخب 
يف راشيا حنو 4000 درزي و2200 مسيحي. يف االنتخابات البلدية 
املاضية، وصلت نسبة االقرتاع إىل 60% عند الدروز و21% عند 
املسيحيني، وخسر العريان يومها بفارق يقّل عن مخسني صوتًا، 
أّما اليوم، فيبدو العريان  وكان القضماني يف مواجهة العريان. 
كّل  لراشيا  نقّدم  أن  نريد  إمنائية،  الئحة  »حنن  ويقول:  مرتاحًا، 
اخلري بعيدًا عن السياسة«، فيما يقول القضماني: »ال أحد يهّدد 
ويف  نريدها«.  ال  بالذل  املغّمسة  واللقمة  عيشها،  بلقمة  راشيا 
مقابل خطاب أبو فاعور واعتباره املعركة سياسية، يقول رئيس 
إن  راشيا،  مقيم يف  أعمال غري  رجل  وهو  بسام دالل،  الئحته، 
»الئحتنا هدفها إمنائي بامتياز، وإذا وصلنا سنمّد يدنا للجميع«. 
أن  مؤّكدًا  التوافق،  حول  فاعور  أبو  توصيف  مع  دالل  وخيتلف 
»التوافق ال ينتج بلديات فّعالة، بل معّطلة، ومن األفضل أن يربح 

أحد الفريقني«.
املعركة  تتعّدى  راشيا،  يف  االشرتاكيني  »قدامى«  إىل  بالنسبة 
معركة بلدية، »إنها معركة إثبات أبو فاعور أمام جنبالط، إنه الرقم 
الصعب يف القضاء يف ظّل كل اإلمكانات اليت سّخرها له موقعه 
كوزير وشخصيته النشيطة، وقرار اإلقصاء الذي اختذ حبّق أكثر 

من رمز اشرتاكي يف راشيا وحاصبيا«.
فاعور  وأبو  فوزه،  من  واثق  العريان  النتائج؟  توّقعات  عن  ماذا 
جيتهد ليفوز، فيما يقول مراقبون إنه »يف أسوأ األحوال، ستخرق 
الئحة العريان ــ القضماني الالئحة الثانية بثالثة أو أربعة أعضاء«، 
ليتوّقف األمر على رفع نسبة االقرتاع املسيحي، اليت إذا تعّدت الـ 

26%، تهّدد أبو فاعور بسقوط الئحته كاملًة!
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قضايا وتحقيقات

الراقية  األحياء  من  مرتو  حمطة   ١٥ بعد  على 
يتطّلب  ال  مسافة  على  أي  باريس،  وسط  يف 
اجتيازها أكثر من ثالثني دقيقة، يوجد عامل آخر، 
إمنا  عربي،  مغربي  وال  أفريقي  وال  فرنسي  ال 

الثالثة معًا.

مثل  مثلهم  باريس،  زوار  جيهله  العامل  هذا 
الغالبية العظمى من سكانها، اليت ال تعرف عنه 
سوى ما تتناقله وسائل اإلعالم من حني اىل آخر، 

وال حيمل سوى ما يبعث على الريبة والقلق.

عائقًا  لكّن  جغرافيًا،  للعاصمة  مالصق  عامل  إنه 
نفسيًا يفصله عنها متامًا، إنه ضاحية سني سان 
دوني اليت مير يف حماذاتها وال يشعر بوجودها 
مطار شارل  باريس عرب  اىل  الوافد  أو  املسافر 

ديغول.

اهلجرة  موجات  عرب  تباعًا  تكّونت  الضاحية  هذه 
بــات  حبـيـث  فرنسا،  شهدتها  اليت  املتتالية 
جنسية   ١٣٠ حواىل  من  أشـخاص  فيها  يـقـيــم 
تقدير  الصعب  من  لكن  معًا،  يقيمون  خمتلفة 
تنّوع  اىل  نظرًا  بينهم  القائمة  التمازج  درجة 

أصوهلم وجذورهم.

التداخل شبه معدوم بني سان دوني وباريس، 
يف  كّل  يعيشون  والعاصمة  الضاحية  فسكان 
عامله وجّوه، ثم ليس هناك ما حيمل الباريسي 
لزيارة منطقة حتضر إعالميًا من خالل اخللل األمين 
وأخريًا  اإلسالمي،  والتطرف  املخدرات  وجتارة 

اإلرهاب.

األحداث قبل عشر  الضاحية تصّدرت  أنباء هذه 
وبونا  بنا  زياد  الشابني  مقتل  بعد  سنوات، 
اختبائهما  بعد  الكهربائي  بالتيار  تراوري صعقًا 
أشعل  ما  الشرطة،  من  هربًا  توليد  داخل حمطة 

انتفاضة الضواحي اليت استمّرت ثالثة أسابيع.

غالبية  اىل  امتدت  اليت  االنتفاضة  هذه  بعد 
يف  دوني  سان  سقطت  فرنسا،  ضواحي 
النسيان، ومل يعد جيري احلديث عنها سوى بني 
احلني واآلخر يف إطار مواضيع على صلة بالسالم 

عمومًا واألصولية.

األنظار عادت لتنصّب جمددًا على املنطقة مساء 
الثلثاء يف ١٣ تشرين الثاني )نوفمرب( املاضي، 
حيث فّجر ثالثة انتحاريني أنفسهم قرب »ستاد 
حضرها  مباراة  خالل  القدم،  لكرة  فرانس«  دو 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند.

الليلة، جنت املنطقة من جمزرة ضخمة  يف تلك 
اقتصر على قتيل  التفجريات  كون عدد ضحايا 
واحد إضافة اىل االنتحاريني الثالثة، فيما كان 
أعضاء آخرون يف جمموعتهم يزرعون املوت يف 
مقاهي باريس وصالة »باتاكالن« موقعني ١٣٠ 

قتياًل.

اىل  والدولية  الفرنسية  اإلعالم  وسائل  تدّفقت 
سان دوني لتغطية ما حصل، لكن األمور مل تقف 
مساء  جديدة  ذروة  شهدت  إمنا  احلد،  هذا  عند 
١٨ تشرين الثاني، حني اقتحمت القوات اخلاصة 
اليت  اهلجمات  منّسق  إليها  جلأ  شقة  الفرنسية 

استهدفت باريس عبداحلميد أباعود.

وحّولت  ساعات،  سبع  استمرت  االقتحام  عملية 
شارع كوربيون الضّيق الواقع يف الوسط القديم 
خالهلا  أطلقت  معركة  ساحة  اىل  دوني،  لسان 
مخسة آالف طلقة نارية باجتاه الشقة الواقعة يف 
مبنى مكّون من ثالث طبقات، اختبأ يف داخلها 
وشخص  احلسني  أيت  حسنة  عمه  وابنة  أباعود 

ثالث لقوا مجيعًا مصرعهم.

اإلعالمي  والتوافد  االهتمام  عززت  العملية  هذه 

مواطنون يرفضون جعلهم كبش حمرقة ومساواتهم مع مولينبيك البلجيكّية

هذا  »لكن  دوني،  سان  اىل 
الذي  النوع  من  ليس  االهتمام 
نرغب فيه« على حد قول عامل 
اإلعالم  ألن  املقاهي،  أحد  يف 
لكل  حمرقة«  كبش  منا  »جيعل 

ما جيري يف فرنسا.

الريبة حيال اإلعالم تكاد تكون 
سكان  بني  مشرتكًا  عاماًل 
من  يشتكون  الذين  املنطقة، 
اليت  البائسة والسلبية  الصورة 
شكواهم  لكن  بهم،  يلصقها 
حتولت اىل استياء وغضب عقب 
تفجريات بروكسيل، اليت نّفذها 
أعضاء يف اجملموعة نفسها اليت 
تشرين  يف  باريس  استهدفت 
الثاني، وتبنّي أنهم نشأوا مجيعًا 
يف ضاحية مولينبيك البلجيكية.

»ماذا يعين أن يلجأ أباعود اىل 
سيدة  تقول  دوني؟«،  سان 
أوروبية املالمح يف أحد املقاهي، 
و »هل هذا جيعل من كل سكان 
سان دوني إرهابيني؟«، مبدية 
التشبيهات  من  البالغ  غضبها 
بني  أيضًا  والرمسية  اإلعالمية 

الضاحيتني.

تقول  مولينبيك«  أعرف  »ال 
بأن  ثقة  على  لكنها  السيدة، 
سكانها ليسوا مجيعًا جهاديني، 

ارليت خوري

املبنى الذي اختبأ فيه أبا عود

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

وفق  يهدف  الضواحي،  على  قبضتها  تفرض 
»لسنا  الفعلية،  املشكالت  تعمية  اىل  مسودن 
قاعدة خلفية لتنظيم داعش« مثلما أن مولينبيك 

»اليت زرتها أخريًا ليست الرقة«.

»ماذا  مسودن،  يتابع  حولك«  من  »أنظري 
بينهم  ترين  هل  عاديني،  مواطنني  ترين سوى 
جهاديني؟«، واجلهاديون موجودين يف أي حال 
أينما كان«. حنن متمسكون بهوية منطقتنا، وهي 
وسكانها  وتنّوع«،  هجرة  ومنطقة  شعبية  منطقة 
حيبون  وشابات  وشباب  أوالدها  تربي  أسر  هم 
امليول  من  يكون  ما  أبعد  وهم  واملرح،  اللهو 

اجلهادية.

كل  تقام  اليت  الشعبية  السوق  يف  وبالفعل، 
ثلثاء عند الساحة املواجهة لكاتدرائية سان دوني 
نساء  هناك،  فرنسا  ملوك  يرقد  حيث  املهيبة، 
ملتحني.  وغري  وملتحون  حمجبات  وغري  حمجبات 
وهناك  أوروبية،  مالبس  يرتدي  من  هناك 
يهودية  وأيضًا  أفريقية،  مالبس  يرتدي  من 
البضائع  أصناف  بني  يتنقلون  وأرثوذكسية. 
وفقًا  املتنوعة  واملتاجر  حوهلم  من  املنتشرة 
لتنّوعهم، فمطعم الكباب مالصق ملقهى فرنسي 
وعلى مقربة من مطعم حالل للهمربغر، ويتخاطبون 
بالفرنسية اليت غالبًا ما متتزج بلغات أخرى منها 

العربية.

يقول  جهادية،  عناصر  وجود  احتمال  وعن 
مسودن: رمبا، فقد جرى احلديث عن قاعيت صالة 
جانب  من  تغلقا  ومل  متزمتة  خطب  فيهما  ُتلقى 
السلطة. ويشّدد على أن »من مسؤوليتنا مجيعًا 
مواجهة التطرف«، لكن سكان هذه املنطقة يف 
حاجة اىل أن حيرتموا و... مواقف عديدة تسمع 
وكل  إرهابي  مسلم  »كل  بأن  توحي  باستمرار 

حمجبة بلهاء ومنصاعة«.

شقة  اقتحام  نتيجة  أصابتها  اليت  الصدمة  بعد 
أباعود، ال تتوق سان دوني اىل أكثر من احلياة 
العادية، لكن هذا ال يلغي شعور بعضهم بقدر 

من التشّنج.

متمسكة  أنها  تقول  مسودن  معارف  من  سيدة 
االجتماعي،  اجملال  يف  تنشط  حيث  مبنطقتها 
لتجنيبهم  أوروبا  مبغادرة  ألوالدها  حتلم  لكنا 
حيث  تدريبية  دورة  يتبعون  فهم  عنصريتها، 
باتوا ينادون كونهم من أصول عربية بـ »جواد«، 
نسبة اىل جواد أبو داود الذي أّمن ألباعود الشقة 

اليت اختبأ فيها.

على  اإلعالم  وسائل  تقاطع  باتت  السيدة  هذه 
اختالفها، ألنها مل تعد حتتمل نزعتها اىل التعميم 
صورتهم،  وتشويه  الضواحي  سكان  ووصم 

خصوصًا من هم من أصول عربية.

املنتجات  مقاطعة  محلة  يف  ناشطة  حديد  إميان 
اإلسرائيلية، تعرب عن نوع آخر من الريبة، وتشكو 
أعقبت  اليت  املتعددة  اخلاطئة  الوشايات  من 
اعتداءات ١٣ تشرين الثاني، نتيجة البارانويا اليت 

حّلت يف عقول البعض حيال املسلمني عمومًا.

وتبدي حديد استياءها من التضييق احلاصل على 
الطوارئ  حالة  ظل  يف  العامة،  احلريات  صعيد 
التجمعات  لبعض  االعتباطي  احلظر  جتيز  اليت 
والتحركات، وهو ما تلمسه يوميًا من خالل عملها 

يف إطار محلة املقاطعة.

السوق،  من  القريبة  الفرعية  الشوارع  أحد  يف 
والذي يبدو شبه فارغ من احلركة، يقف املبنى 
الذي مت اقتحامه والذي حيمل منظره على التقزز، 
أصابته  اليت  الطلقات  آثار  واجهته  عن  أزيلت 
بالشمع  اآلن  مغلق  وهو  نوافذه  مجيع  وسّدت 

األمحر.

الباحث  قاله  مبا  تلقائيًا  يذّكر  املبنى  مشهد 
أن  ومفاده  فرنسية،  جمللة  زين  بن  رشيد 
اجليل األول من املهاجرين كان حيلم بالعودة 
يف  باالندماج  حلم  الثاني  واجليل  البالد،  اىل 
فيبحث  واحلالي  الثالث  اجليل  أما  اجلمهورية، 
لنفسه عن هوية يف املمارسة الدينية املتزّمتة 
لـ »داعش« الذي يوهمه بأنه يؤمن له كرامة 

يف احلياة واآلخرة.

وإمنا أشخاص ال يرغبون يف أكثر من أن يعيشوا 
حياتهم ويسريوا أمورهم ومشاغلهم.

رئــيــس  السيدة يتقاطع مع تصريح  كالم هذه 
احلكومة مـانـويل فالز، الذي قال أن »السلفيني 
مسلمي  من  املئة  واحد يف  من  أكثر  ميثلون  ال 
اليت  الوحيدة  هي  رسائــلهم  لكن  فرنــسا، 

نسمعها ويسمعها الشباب«.

وال  ذلك يف تصرحيه،  من  أبعد  فالز  يذهب  ال 
من  والقديم  املستشري  اإلهمال  اىل  يشري 
األصولية  لصوت  أتاح  الذي  الفرنسية،  الدولة 
والتطرف أن يصبح نافذًا لدى بعض الشباب، مبا 
األوروبي يف سان دوني ومناطق فرنسية  فيه 

أخرى.

كونه يف  رغم  على  فالز  يتساوى  هذا،  مبوقفه 
موقع املسؤولية، مع أمحد صاحب أحد املتاجر يف 
سوق سان دوني، الذي يقول: »ال أفهم هؤالء 
على  للمزايدة  الدين  يستخدمون  الذين  الشبان 

اآلخرين والقول أنهم أفضل منهم«.

جميد  يقول  الضواحي،  عن  فالز  يتحدث  عندما 
»يتكلم  أنه  سنة،   ٣٩ العمر  من  البالغ  مسودن 
مثل  مثلها  وأن سان دوني  مكتبه«،  داخل  من 
ضواٍح أخرى فرنسية ال تعرف منذ سنوات سوى 
صعيد  على  الفادح  والنقص  واإلهمال  اإلنكار 
املواصالت واخلدمات كافة من صحية وتعليمية، 

فيما البطالة تبلغ أكثر من ٢٣ يف املئة.
اخلطط اليت اعتمدت »لتطوير الضواحي« ورصدت 
ال  أشخاص  من  إعدادها  »مت  طائلة،  مبالغ  هلا 
يعرفون هذه املناطق وحقيقة أوضاعها«، وهؤالء 
األبراج  استبدال  أن  يعتربون  مسودن  رأي  يف 
لتغيري  يكفي  املباني  واجهات  وطالء  مبساكن 
على  بالعمل  اهتمام  أي  يبدون  وال  األوضاع، 

صعيد النسيج االجتماعي.

مشكالت  بإثارة  الناس  إخافة  عن  الكف  جيب 
مصطنعة، فالصخب الذي أحاط بلجوء أباعود اىل 
وأصولية  نائمة  خاليا  عن  واحلديث  دوني  سان 
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قـضاء وقـدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 عمل اللصوص يف »اسرتاحة« العطلة.. سرقات 

تفوق الـ80 مليون لرية
من  »غنموا«  حيث  العطلة،  أيام  يف  حتى  اللصوص  »يسرتح«  مل 
عملياتهم اليت قاموا بها ما يفوق الثمانني مليون لرية. وقد محلت 
عدة  يف  وسلب  ونشل  سرقة  حوادث  سلسلة  األمنية  التقارير 

مناطق.
ففي حملة البوشرية - قضاء املنت دخل اللصوص لياًل منزل السوري 
جورج سرايا أثناء غيابه عنه بواسطة الكسر واخللع وسرقوا من داخله 
على ما أفاد لدى قوى األمن الداخلي مبالغ مالية قدرها بـ32 مليون 
لرية لبنانية و10 آالف دوالر امريكي و150 الف لرية سورية. وقد 
حضرت اىل املكان االدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات وبدأت 

التحقيقات.
ويف مزرعة يشوع قضاء املنت اقدمت العاملة االثيوبية غيود مامو 
بها  وفرت  سلوم  ألفريد  خمدومها  منزل  من  جموهرات  سرقة  على 
والبحث  العاملة  امريكي. وعممت صورة  بالفي دوالر  قّدرت  واليت 

جار عنها لتوقيفها.
سيارة  زجاج  كسر  على  البقاع  طريق سرعني يف  عند  لص  وأقدم 
الطريق  جانب  اىل  ركنها  كان  كنعان  مهدي  ميلكها  اكورد  هوندا 
ومتكن من سرقة حمفظة حتوي على ما ذكر كنعان مبلغ مليون ونصف 

املليون لرية و450 دوالرًا أمريكيًا.
ويف حملة حارة حريك دخل اللصوص بواسطة الكسر واخللع مكتب 
افادة  حبسب  داخله  من  وسرقوا  والسفر  للسياحة  البدر«  »محلة 
مسؤول املكتب مبلغًا نقديًا بلغ 10 االف دوالر امريكي. وقد حضرت 
االدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات وبدأت التحقيقات ملعرفة 

الفاعلني.
ويف حملة االوزاعي اثناء انتقال ايوب اجلوني على منت سيارة اجرة 
لتوصيله اىل اول خلدة، حنا به السائق اىل جانب الطريق وسلبه ما 
حيمل من اموال نقدية وطعنه يف بطنه وانزله من السيارة. وقد نقلته 
سيارة اسعاف اىل مستشفى الزهراء للمعاجلة. ووصفت مصادر طبية 
يف املستشفى بأن وضعه مستقر وقد اعطى اجلوني مالمح املعتدي 

وهو موضع مالحقة من قبل القوى االمنية بناء الشارة القضاء.
اللصوص مطعم كوزموس  عاليه دخل  - قضاء  بشامون  ويف حملة 
نقديًا  ماليًا  مبلغًا  املطعم  خزنة  من  وسرقوا  واخللع  الكسر  بواسطة 
قال مدير املطعم ومشغله انه بلغ 24 مليون لرية لبنانية. وقد بدأت 

التحقيقات ملعرفة املالبسات.
وافاد لدى قوى االمن الداخلي يف الكسليك مشغل مطعم سوشي 
قاسم طالل حيدر ان مبلغ اربعة ماليني ونصف املليون لرية لبنانية 
.ج.ص.  ناجي  السابق  العامل  على  وادعى  املطعم  خزنة  من  ُفقد 
لتوقيفهما  عنهما  جار  والبحث  االموال  بسرقة  بالقيام  وصهره 

والتحقيق معهما بناء الشارة القضاء.

طرق املوت »تصطاد« أربع ضحايا
 

األليمة ختّلف بشكل يومي مزيدا من  السري  تزال مآسي حوادث  ال 
الضحايا على طرقات املوت، وكان آخرها سقوط أربعة قتلى .

 BMW فعلى طريق عام بلدتي الشرقية - النبطية ، صدمت سيارة
يقودها الشاب ي.ع. ص ) 22 عاما من بلدة الدوير( دراجة نارية 
على طريق عام بلدتي الشرقية - كوثرية السياد يقودها ط.أ. بوريا 
) 54 عاما من بلدة تفاحتا( مما ادى اىل مقتله على الفور، وعملت 
سيارة اسعاف على نقل جثته اىل مستشفى الشيخ راغب حرب يف 
تول، وحضر اىل مكان احلادث خبري السري مصطفى محادي ودورية 

من خمفر درك الدوير وفتحوا حتقيقا مبالبساته.
وصدمت سيارة »غولف«، شخصا يف العقد السادس من العمر عند 

مستديرة املكلس، ما أدى اىل وفاته على الفور.
انقالب سيارته  بعد  عاما(   60( قاسم  توفيق  نادر  الطبيب  وقضى 
يف الوادي على الطريق الواقعة بني القّرية واجمليدل يف املنطقة. 

وعملت عناصر الدفاع املدني على رفع السيارة واجلثة من الوادي.
الناقورة )املستقبل(  وادى حادث سري وقع على طريق عام صور 
بني سيارة من نوع رانج روفر تقودها امرأة وُاخرى من نوع رابيد اىل 
الرأس وجرح مخسة اشخاص  أيوب من مارون  مصرع الشاب حممد 

بينهم طفل.
وحضرت سيارات اإلسعاف وعملت على نقل اجلرحى اىل مستشفيات 

املنطقة فيما حضرت األجهزة االمنية وباشرت التحقيقات.

األمن العام يالحق مزّوري مستندات سفر

  اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع 
عشرة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال 

ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت عشرة آخرين جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة، 
وجتارة  أمين  اشتباه  جبرم  وشخصان  أجانب  تهريب  جبرم  واربعة 

أسلحة.
القضاء  اىل  مجيعا  أحيلوا  املوقوفني،  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

توقيف 23 سورياً على حاجز دير عمار
  

أوقفت قوة من اجليش على حاجز دير عمار، 23 سوريا لتجوهلم داخل 
األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية، وقيادة سيارات بصورة غري 
قانونية. وضبطت 3 فانات وبيك آب نوع تويوتا، وسيارة نوع بي 

أم.
املختصة إلجراء  املراجع  املوقوفني مع املضبوطات إىل  ومت تسليم 

الالزم.
توقيف  من  اهلرمل،  يف  الدولة  أمن  ملكتب  تابعة  دورية  ومتكنت 
حيازة  جبرم  العسكرية  للمحكمة  املطلوبان  ني ص.د.وخ.م.  السوريَّ

أسلحة من دون ترخيص واقامة غري شرعية.

نهر بسري يبتلع فتى أثناء التقاطه الصور
  

بسري  نهر  غرقا يف  عاما(   13( لقمان  آالن  السوري  الفتى  قضى 
يف جزين، أثناء التقاطه الصور على ضفة النهر. ومت نقله بواسطة 
درك  خمفر  وباشر  احلكومي،  جزين  مستشفى  اىل  االمحر  الصليب 

جزين التحقيق يف احلادث.

 945 خمالفة سرعة
  

الداخلي عن ضبط 945 خمالفة  العامة لقوى االمن  افادت املديرية 
سرعة زائدة عن طريق الرادار. 

حريق بفرن يف جبيل
  

مار  واملعجنات يف حي  املناقيش  شّب حريق كبري يف فرن لصنع 
جرجس - جبيل، وعملت فرق االطفاء يف مركزي جبيل والعقيبة يف 

الدفاع املدني على إمخاده.
وقد أتى احلريق على كامل الفرن وحمتوياته، واقتصرت أضراره على 

املاديات.

جثة يف إيعات
  

عثر على جثة أ.اهلرب يف مركز عمله عند مفرق بلدة إيعات، والتحقيق 
جار لكشف مالبسات احلادث.

حاول إدخال خمدرات إىل إسرائيل بلبوس 
»اليونيفيل«

  
»انت يف بريوت«... قال احملقق يف مديرية املخابرات يف اجليش 
اللبناني للموقوف علي ذياب احملمد وهو من البدو بعد ان استلمه 
الصليب االمحر الدولي من اسرائيل اليت سجن فيها مثاني سنوات 
الشريط  عرب  املخدرات  من  كيلوغراما   12 ادخال  حملاولته  وشهرا 

الشائك، يف الثامن من تشرين الثاني العام 2007.
قوات  بلباس  »متنكرا«  حقيبة  داخل  احلشيشة  ادخال  احملمد  حاول 
الفني  ابتاعها مببلغ  اليت  »البزة«  ان هذه  الدولية وحجّته  الطوارئ 
ومخسماية لرية لبنانية فقط من بلدة كفركال، ستقيه من شّر عائلة 
املصطفى اليت ترتبص به وبعائلته بسبب »خالفات دّم«، حيث جرى 

طرده واشقاءه من الوزاني وسكنوا يف وطى اخليام.
ويزعم احملمد وهو راٍع، اثناء استجوابه االربعاء امام احملكمة العسكرية 
برئاسة العميد انطوان فلتاكي انه كان يقوم بـ«ترسيم«ارض ميلكها 
قرب الشريط الشائك مع احد اشقائه حيث جرى توقيفهما من قبل 
االسرائيليني، نافيا حماولته الدخول اىل االراضي الفلسطينية احملتلة 
لرتويج املخدرات اليت ضبطت حبوزته، »فلم يكن يف احلقيبة سوى 
قساطل حديد وطاسة ومهّدة« قال احملمد - الذي انكر محله 12 كيلو 

من حشيشة الكيف داخل احلقيبة.
التلفزيون  حمطات  على  عرضها  مت  قضيته  ان  عن  سؤاله  ولدى 
االسرائيلية وجرى عرض املخدرات، فأجاب: »غري صحيح، ال يوجد 
خمدرات، وانا وشقيقي تعرضنا الطالق نار من االسرائيليني واصبنا 

وادخلونا اىل اسرائيل بعد رمي قنابل مضيئة«.
وكيف يفّسر ما يزعمه انه كان يقوم برتسيم حدود ارضه ليال اجاب: 
»كان الوقت ساعة املغرب، ومل انزل نهارا الن مثة دّمًا بيننا وبني 
آل املصطفى«، مضيفا بان املّساح قام بفرز االرض وانه وشقيقه 

ارادا وضع احلديد واالسهم على حدودها.
االسرائيليني جرت حماكمته  توقيفه من قبل  بعد  انه  وافاد احملمد 
وشقيقه بالسجن مدة مثاني سنوات وشهرا بتهمة تواصله مع حزب 
انتهاء حمكوميته سّلمه الصليب االمحر  اهلل وليس املخدرات. وبعد 
الدولي يف الناقورة اىل اجليش اللبناني وذلك يف الثامن من تشرين 

الثاني العام 2015 ، وقال له احملقق آنذاك »انت يف بريوت« .

الزنزانة  يف  ليس  امنا  واحد  سجن  يف  وشقيقه  كان  انه  واوضح 
نفسها مشّبها السجن يف اسرائيل بسجن روميه.

ويف رده على اسئلة ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين ان 
ارتداء بزات اليونيفل امر مسموح ومل يعرتضه اي من تلك القوات 
اثنار  عادي  بشكل  وارتديها  خفيفة  فهي  خمالفا،  ليس  ذلك  الن 

عملي، ولست الوحيد الذي يرتديها امنا كل البلد«.
»ان  اىل  الياس،  يوسف  احملامي  لوكيله  سؤال  على  ردا  واشار 
مع  دّم  خالف  بعد  البلد  عن  االبتعاد  واشقاءه  منه  طلبت  العشرية 
ان استمهل وكيله  اخليام«. وبعد  آل املصطفى فذهبوا اىل وطى 
الثاني  ارجئت اجللسة اىل اخلامس والعشرين من تشرين  للمرافعة 

املقبل.

اكرب مرّوج يف سجن روميه.. يعرتف
  

عشر سنوات مضت على توقيف ح. ن. م. يف السجن، وهو الذي 
»إشتهر« برتويج املخدرات يف سجن رومية املركزي قبل ان ُينقل 
اىل سجن بنت جبيل بعد العملية االمنية النوعية للقوة الضاربة يف 
العام 2014 اليت فرّقت  الثاني من  الداخلي يف كانون  قوى االمن 
سجن  ويف  اللبنانية  السجون  على  املوقوفني  ووزعت  »العشاق« 

الرحيانية كٌل حبسب »خصوصيته االمنية«.
بها  املالحق  الدعوى  منها  امللفات،  من  بعدد  ح.ن.م.  ويالحق 
العسكري بعد تورطهما  السلك  اللذان جرى طردهما من  الضابطان 
يف عملية ادخال كمية من احلشيشة اىل سجن روميه لصاحل ح.ن.م. 
نوع  من  السجن  يف  املخدرات  برتويج  صراحة  اعرتف  الذي  نفسه 
العام  يف  وذلك  السجن  داخل  املخدرة  احلبوب  وتناوله  احلشيشة 
2012. وتوجه اىل رئيس احملكمة العسكرية العميد انطوان فلتاكي 
قائال له:« انا رح نفعك وبعرتف وسبق ان اعرتفت يف التحقيقني 

االولي واالستنطاقي مبا اسند إلي واؤيد افاداتي السابقة«.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين تطبيق مواد 
االتهام، ترافع وكيل املوىل احملامي فراس البوّاب فاعترب ان اعرتاف 

موكله ينّم عن ندم طالبا منحه أوسع االسباب التخفيفية .
واصدرت احملكمة مساء حكما قضى بسجن ح.ن.م. مدة عشر سنوات 
اشغاال شاقة مع جتريده من حقوقه املدنية وتغرميه مبلغ احدى عشر 

مليون لرية.

مذكرتا توقيف يف ملف الـ»غوغل كاش«
  

باشر قاضي التحقيق يف بريوت فادي العنيسي حتقيقاته يف ملف 
متفرع عن ملف االنرتنت غري الشرعي املتعّلق بتقنية »غوغل كاش«، 
فأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتني حبق توفيق حيسو وروبري صعب 

اللذين استمهال استجوابهما لتقديم مذكرة دفوع شكلية.
التحقيق يف جبل لبنان رامي عبداهلل موعًدا  من جهته، حّدد قاضي 
جديًدا لالستماع اىل افادة مدير عام »هيئة اوجريو« عبداملنعم يوسف 
كشاهد والذي كان مقرًرا االربعاء، واستدعاه اىل جلسة يعقدها يوم 
االربعاء املقبل يف احلادي عشر من اجلاري بعدما تبني ان يوسف مل 

يتبلغ موعد جلسة االمس لوجوده خارج البالد.
»ما  فيه  نفت  بياًنا  اوجريو«  »هيئة  اصدرت  اإلطار،  هذه  ويف 
تداولته بعض الوسائل اإلعالمية«، واكدت »أن الرئيس املدير العام 
هليئة أوجريو يف إجازة إدارية وصحية خارج األراضي اللبنانية بعلم 
وموافقة وزير االتصاالت مبوجب القرارين الصادرين عنه رقم 1/323 

و 1/378، وذلك حبسب األصول واألنظمة املرعية اإلجراء«.
توقيف  مذكرتي  املاضي  السبت  أصدر  قد  عبداهلل  القاضي  وكان 
وجاهيتني حبق توفيق حيسو وحسن مرتضى وطانيوس احلداد جبرم 
اصدر  كما   . شرعية  غري  بصورة  انرتنيت  واستجرار  وبيع  تركيب 
مذكرتي توقيف غيابيتني حبق الفارين انطوان ملحم وعبداهلل عدرا يف 

امللف عينه فيما تقدم وكيل املدعى عليه حممد جنيد مبعذرة طبية.

فرار موقوف من سجن القّبة
  

متكن السجني ع.ر. من الفرار من سجن القبة، وهو كان أوقف جبرم 
تشكيله عصابة سلب.

عنه،  البحث  عمليات  األمنية  واالجهزة  القوى  بدأت  الفور،  وعلى 
وفتحت حتقيقا لتحديد املسؤوليات ومعرفة كيفية متكنه من الفرار.

القبض على فلسطيين شارك يف »معركة عربا«
  

إ.م.  الفلسطيين  توقيف  عن  العام  لألمن  العامة  املديرية  أعلنت 
ملشاركته ضمن جمموعة مسلحة يف القتال يف »معركة عربا«.

القتال  يف  مسلحة  جمموعة  مبشاركته ضمن  اعرتف  معه  وبالتحقيق 
ضد اجليش ومهامجة احلواجز واملراكز العسكرية يف »معركة عربا«، 
وانه اقدم على اخفاء السالح والذخرية بعد املعركة لدى كل من أ.د. 
وأ.غ. وم.ج فتمت مداهمة منازهلم وضبط السالح والذخرية وبعض 

االعتدة العسكرية. وبالتحقيق معهم اعرتفوا مبا نسب اليهم.
القضاء  اىل  املضبوطات  مع  أحيلوا  معهم  التحقيقات  انتهاء  بعد 

املختص«.

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 
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منوعــات

بول  باراماتا   بلدية  رئيس  باراماتا:  بطل   Wanderers يزال  ال 
غارارد يشرّف رهانه مع رئيس بلدية باليفورد، غلني دوهرتي(

ال يزال Wanderers بطل باراماتا
على الرغم من الجهود الباسلة لفريق غرب سيدني لم يتمكنوا من الفوز ببطولة الدوري عندما واجهوا اداليد 
يونايتد يف النهائي الكبري يوم االحد لكن الجميع مع النادي يجب أن يكونوا فخورين بما حققه هذا املوسم. لقد 
كان موسما آخر ال ينسى للـ Wanderers الذي احتل املركز الثاني يف الدوري، وحجز مكانا يف دوري بطل آسيا 
وعزّز سمعته كواحد من الفرق الرياضية األكثر نجاحا يف اسرتاليا وهو يف املوسم الرابع فقط. يف حني أن إعادة 
تطوير »Wanderland« ستشهد نقل فريق غرب سيدني مؤقتا مبارياته اىل الحديقة األوملبية غري أنه سيظل 

دائما فريق باراماتا، ونحن فخورون جدا أن نكون شريكا قويا للنادي.
يف الفرتة التي تسبق النهائي الكبري أصدر رئيس بلدية Playford يف أدياليد تحديا برفع علم مدينته فوق تاون هول باراماتا وارتداء قميص أدياليد 
الذي فقده الـ واندرارز. يوم االثنني شرّفتُ الرهان، لكنني كنت مرتاحا جدا، لعلمي بأن فريق غرب سيدني سيعود أكرب وأفضل عندما يعود الدوري 

األسرتالي يف وقت الحق هذا العام.

مدينة ذكية تركز على مدينة رائدة
 .»Doing Business in a Smart City« تحت عنوان the 2016 State of the City يوم الجمعة ستستضيف غرفة التجارة والصناعة يف باراماتا
البلدية ان تصبح باراماتا واحدة من املدن الذكية الرائدة يف العالم، وأنا أتطلع إىل فرصة مناقشة هذا الهدف وآثاره مع أصحاب األعمال  وتهدف 
التجارية املحلية. وسيقام هذا الحدث يف Oatlands House  من 11:45 صباحا حتي الـ 2،00 من بعد الظهر يوم الجمعة 6 أيار / مايو وسيلقي 

www.parramattachamber.com.au :خطابا رئيسيا. ملزيد من التفاصيل يرجى زيارة Salt املعلق يف حقل االعمال واملصالح، برنار سولت

Big Island Festival يف باراماتا هذا السبت
  Centenary Square سيتم تحويل باراماتا إىل شريحة من جنوب املحيط الهادئ هذا السبت  عندما تستضيف البلدية مهرجان الجزيرة الكبرية يف

قبل    the 2016 Pacific Test double-header ،Pirtek. وسيقام املهرجان، الذي 
يحتوي على مأكوالت تقليدية وترفيه،  من الـ 10 صباحا حتي الـ 2،00 من بعد الظهر 
يوم السبت )اليوم( وسوف يحتفل برتاث جزر املحيط الهادئ لالعبني الذين سيشاركون 
يف املباريات االختبارية يف وقت الحق من هذا اليوم. وتبدأ مباراة كرة القدم على ملعب 
Pirtek  بني Junior Kangaroos و  Kiwis ، تليها مباريات اختبارية بني بابوا نيو 

www.nrl.com غيني وفيجي، وبني تونغا وساموا. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة

شاركوا يف سباق كأس رئيس البلدية
وسيشهد يوم السبت أيضا انطالق كأس رئيس البلدية يف بيت  السباقات يف غرب 
سيدني، Rosehill Gardens. وميزة سباق الـ 2000 مرت السنوي انه يسلط الضوء 
على هذا السباق العائلي. انه دائما يوم رائع يف الهواء الطلق، لذلك إذا كنت تستمتع 

بالسباق تأكد من مجيئك عبى الفور. تفتح البوابات الساعة  10:30 صباحا.

االحتفال بعيد األم مع نزهة يف الحديقة
انه عيد األم يوم االحد )غدا( وأتمنى لجميع من األمهات يف باراماتا يوما سعيدا جدا. يف 
العديدة  الكالسيكية  املرح   من سباقات   واحدا  باراماتا  االحتفال، ستستضيف حديقة 
بعيد االم التي تجري يف جميع أنحاء البالد لجمع األموال ألبحاث سرطان الثدي. سيكون 
هناك سباق الـ 4 كلم وسباق الـ 8 كلم، لذا إذا كنتم تبحثون عن نشاط عائلي ممتع يف 
الهامة.  الجري واملساعدة يف دعم هذه املسألة  أو  عيد األم فانني أشجعكم على املشي 
Western Sydney’ at www.motherdayclassic.’  ملعرفة املزيد من البحث زوروا

com.au
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من  عاد  مفاجئة  زيارة  بعد 
بلدته  من  وبالتحديد  لبنان 
السيد  الكورة   - داربعشتار 
سايد حاتم الرئيس السابق 
الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
يف فيكتوريا ورئيس جمعية 
عقيلته  ترافقه  داربعشتار 
السيدة الفاضلة جانيت بعد 

سايد حامت وعقيلته يعودان من لبنان
الوطن  مفاجئة الرض  زيارة 
للقيام  اسبوعني  دامت 
اىل  والوقوف  العزاء  بواجب 
جانب العائلة ومؤاساتها يف 
الحادث  اثر  األليم  مصابها 
ابن  له  تعرض  الذي  املفجع 
ابنة حميه ابن الـ 25 ربيعا 
املهندس الياس كتورة الذي 

لم يرحم شبابه.
يف  الهريالد  جريدة  اسرة 
التي  وسيدني،  ملبورن 
العائلة  تعزي  املصاب،  آملها 
واالقارب  واالهل  لبنان  يف 
اهلل  رحم  االغرتاب..  يف 
شبابه وأسكنه فسيح جناته 

وللعائلة الصرب والعزاء.

إدارة  مجلس  رئيس  القى 
بريوت  بنك  عام  ومدير 
كلمة  صفري  سليم  الدكتور 
ملؤتمر  اإلفتتاحية  الجلسة  يف 
الطاقة اإلغرتابية الذي نظمته 
وزارة الخارجية اليوم يف فندق 
»املرتوبوليتان« وقال يف هذه 

الكلمة:
وأينما  العالم  يف  كنّا  أينما 
البوصلة  فإن  وجهتنا،  كانت 
اىل  دائما  تؤشر  تجمعنا  التي 

لبنان.
اللبنانية  الهجرة  أدت  لطاملا 
الصمود  يف  حيويًا  دورًا 
اإلقتصادي اللبناني، خصوصًا 
يودعون  املقيمني  غري  وان 
مليار   32 يوازي  ما  تقريبًا 
دوالر تشكل ما نسبته %20 
ان  كما  املصرفية،  الودائع  من 
سنويًا  البالغة  التحويالت 
دوالر  مليارات   7 تقريبًا 
أساسيًا  لوطننا مصدرًا  توّفر 
هذا  كل  األجنبي،  للنقد 
القطاع  لنجاح  أساس  مصدر 
على  قدرته  وتدعيم  املصريف 
ولطاملا  اإلقتصاد،  تمويل 
تأخذ  أن  تستطيع  أنك  قلت 
لن  لكنك  لبنان،  من  لبنانيًا 
تقدر أبدًا على أخذ لبنان من 
املغرتبني،  اللبنانيني  قلوب 
اللبنانية«  »فاألعجوبة 
ترتجمها هذه العالقة الوطيدة 
 ، األم  ووطنهم  مغرتبينا  بني 
و  باإلكتشاف  الشغف  فهذا 
الرغبة يف اإلبقاء على العالقة 
هو  اآلباء  أرض  مع  الوطيدة 
اللبناني  تميّز  التي  الجينة 
أسالفنا  تحدى  التاريخ،  عرب 
الجيوسياسية  الحقائق 
ورفضوا اإلستسالم وإنطلقو 
حياة  إىل  هادفني  العالم  نحو 
ولم  الفرص  فابتدعوا  أفضل، 
مع  لبنان  إىل  بالتطلع  يبخلوا 
التي  وثرواتهم  طاقاتهم  كل 

حققوها.
واجبًا  معكم  نتقاسم  ونحن 
بان  اإلمتياز  ذلك  هو  واحدًا، 
ندّعم أكثر تراثنا وإستمراره، 
لتشجيع  هنا،  نحن  ولذلك 
لعب  على  املغرتبني  إخوتنا 
صقل  يف  فاعلية  أكثر  دور 

أننا  ذلك  وطننا،  مستقبل 
املبادرات  جمع  من  تمكنَّا  إذا 
يمكن  بوتقة،  هي  الفردية 
لإلستثمار اإلغرتابي حينها ان 

يكون حاسمًا. 
بريوت«  »بنك  يف  ونحن 
بمجموعة  دول   9 يف  حضرنا 
موظفينا التي تقارب 3 آالف 
علمًا  مغرتبينا  لخدمة  موظف 
»بنك بريوت« نفسه هو  أن 
نجاح  لقصة  واضحة  ترجمة 
الذي  الرابط  أن  إغرتابية، 
يشد املغرتبني إىل لبنان يجب 
أن يكون دربًا بوجهتي سري، 
أنتم  حيث  إىل  ذهبنا  فنحن 
أما  وجهة،  وهذه  لخدمتكم، 
أناديكم  التي  الثانية  الوجهة 

لسلوكها فتتضمن: 
ومعرفتكم  وقتكم  إستثمار   -
وطاقتكم ووجودكم يف لبنان.

عل  األم  وطنكم  مساعدة   -
األفضل  املستقبل  تحقيق 
الريفية  املناطق  يف  خصوصًا 
التي كثري منكم ينحدر منها، 
فيها  شبابنا  يضطر  وحيث 
إىل الهجرة بحثًا عن املستقبل 
تخرّج  فجامعاتنا  األفضل، 
حوالي 40 ألف شاب وشابة 
يستطيع  ال  الوطن  و  سنويًا 

توفري فرص العمل لهم .
- العمل على اإلفادة من تعميم 
املتعلق   33 املركزي  املصريف 
وهو  الفردية  املبادرات  بدعم 
حجم  من   %75 يضمن  ما 
أدعوكم  وإنني  إستثماركم. 
إىل املشاركة يف هذه املبادرة 
املصرف  لحاكم  الرؤيوية 

املركزي رياض سالمة.
املصرف  جانبكم  إىل  إخوتي 
املركزي و القطاع املصريف بما 
فيه »بنك بريوت« مستعدون 
لتحقيق  الدعم  و  للتمويل 

إنطالقة ما أدعوه: 
اإلغرتابية  الطاقة  »منطقة 

اللبنانية«.
كمصريف  أنا  بالقول:  وأختم 
اإلحتياط  معنى  كثريًا  أقدّر 
أنني  إال  اللبناني،  الذهبي 
مغرتبينا  أن  أعترب  كمواطن 
اإلسرتاتيجي  إحتياطنا  هم 

الذي ال ينضب.

كلمة رئيس جملس إدارة ومدير عام بنك 
بريوت الدكتور سليم صفري كلمة يف اجللسة 

اإلفتتاحية ملؤمتر الطاقة اإلغرتابية

الدكتور سليم صفري
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للنائب  تكريميا  غداء  ديانا  وعقيلته  الحلبي  ميالد  املختار  أقام 
الفدرالي بيرت خليل بمباركة راعي الكنيسة املارونية يف ملبورن 
ملبورن  يف  اللبناني  العام  القنصل  وحضور  فارس  الني  األب  

غسان الخطيب.
هيام  وعقيلته  األسمر  نزيه  النواب   املناسبة  يف  شارك  وقد 
حزب  وامني  وعقيلته  تيوفانوس  تيو  السابق  والوزير  والنائب 
الفدرالي  والنائب  دونالي   املهندس ستيفن  األسرتالي  العمال 
األسرتالي ووزير الظل لوزارة الدفاع األسرتالي ووزير البوليس 
األسرتالي  ديفيد فيني وعقيلته املحامية  ليربتي سنكا ورئيس 
الخاص  تابينوس واملستشار  السيد المربوس  بلبدية مورلند  

مبباركة االب فارس وحضور القنصل اخلطيب ونواب وشخصيات عمالية واصدقاء

املختار ميالد احلليب وعقيلته ديانا يكرمان النائب الفيدرالي بيرت خليل

للوزير فيني السيد بان مكسفيلد واملستشار القانوني املحامي 
أنفر اردوغان.

بولس  ميالد  واالهل  االصدقاء  من  لفيف  الغداء  شارك   كما   
وعقيلته وإيلي بولس وعقيلته وميشال بولس وعقيلته والسيد 
وفادي غصن  والياس غصن وعقيلته  بو رعد وعقيلته  سركيس 
والعائلة  الياس  ام  وعقيلته  الياس  ابو  الحلبي   جوزيف  واألخ 
الحلبي  جوني  واألحباء  الحلبي  جميل  اسرب  الشباب  وشيخ 
وعقيلته نتالي وجانيت والياس وتانيا الحلبي ولفيف من األهل 
النائبة  سابقة  الرتباطات  الحضور  عن  اعتذر  وقد  واالصدقاء، 

االنسة مارلني كريوز والنائب سيزار ملحم,
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أكد أن لبنان سيبقى بلد اإلنفتاح
صفري أومل تكرمياً للوفد األسرتالي حبضور وزير اخلارجية
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مجلس  رئيس  أولم 
عام   مدير  و  إدارة 
بنك بريوت الدكتور 
سليم صفري تكريمًا 
األسرتالي  للوفد 
يزور  الذي  اللبناني 
لبنان حاليًا للمشاركة 
مؤتمر  أعمال  يف 
اإلغرتابية  الطاقة 
وزارة  تنظمه  الذي 

الخارجية . 
املناسبة  يف  شارك 
الخارجية  وزير 
جربان  واملغرتبني 
باإلضافة  باسيل، 
إىل سفري اوسرتاليا 
يف لبنان غلني مايلز 
بأعمال  والقائم 
يف  لبنان  سفارة 
جيسكار  اوسرتاليا 
وقنصل  خوري 
سيدني  يف  لبنان 
غانم،  بيطار  جورج 
الوزير  حضر  كما 
وليد  السابق 
والسفري  الداعوق 
السابق  اللبناني 
جان  اوسرتاليا  يف 

دانيال.
رئيس  الدعوة  لبى 
التجارة  غرفة 
اللبنانية األوسرتالية 
فادي  ملبورن  يف 
رأس  على  الزوقي 
حوالي  ضم  وفد 
رجال  من  ثالثني 
األعمال اللبنانيني يف 
باإلضافة  اوسرتاليا، 
الجامعة  وفد  إىل 
الثقافية  اللبنانية 
البعيدة  القارة  يف 
ميشال  برئاسة 
الدويهي وضم عددًا 

من رجال األعمال.
صفري  رحب  وقد 
أن  معتربًا  بالحضور 
لبنان يف حاجة ماسة 
إىل طاقات كل ابنائه 
أولئك  خصوصًا  

املغرتبني.
وأكد أن لبنان سيبقى 
املحبة  بلد  هو  كما 
والطاقات  واإلنفتاح 
كل  يف  تنتشر  التي 
عونًا  العالم  أنحاء 

للبنان ودعمًا له.
بروح  اشاد  وإذ 
اللبنانية  املواطنية 
بها  يتمتع  التي 

اللبنانيون  خصوصًا 
يف  املغرتبون 
  ، ليا ا سرت و ا
توجيه  اىل  دعاهم 
نحو  استثماراتهم 
لبنان  ألن  لبنان 
وألن  ذلك  يستحق 
املدروس  اإلستثمار 
يأتي  لبنان  يف 

بعوائد مرتفعة.
بكلمة  الزوقي  ورد 
فيها  شكر  معربة 
ما  كل  على  صفري 
يفعله من أجل لبنان 
و من أجل اللبنانيني 
يف  املنتشرين 
مختلف دول العالم.

وأشاد بالدور الكبري 
الذي يقوم به »بنك 
 « سيدني  أوف 
»بنك  من  اململوك 
خدمًة  بريوت«، 
القارة  يف  للبنانيني 

األوسرتالية.
بالجهود  اشاد  كما 
من  تبذل  التي 
الطاقات  شد  أجل 
نحو  اإلغرتابية 

لبنان.
قدم  أن  وبعد 
إىل  تقديرية  درعًا 
صفري، تحدث وزير 
جربان  الخارجية 
فرحب  باسيل 
بالوفد  بحرارة 
األوسرتالي اللبناني 
و شدد على أن لبنان 
بأبنائه  محظوظ 
حول  املنتشرين 
لبنان  أن  و  العالم 
الواحة  هذه  يبقى 
التي علينا أن نحافظ 
عليها يف هذه البقعة 
رسول  العالم  من 
و  محبة   و  حضارة 

إنفتاح.
بمشاركة  ونوه 
نيني  للبنا ا
يف  األوسرتاليني 
الطاقة  مؤتمر 
متمنيًا  اإلغرتابية 
لهم طيب اإلقامة يف 

ربوع وطنهم األم.

وكانت مداخلة أيضًا 
اشاد  مايلز  للسفري 
فيها بلبنان وبطاقات 
يف  خصوصًا  شعبه 
متمنيًا  اوسرتاليا 

تعزيز  على  العمل 
بني  العالقات 
والشعبني،  البلدين 
محبته  للبنان  شاكرًا 
وعنفوان  وضيافته 

ابنائه.
قالب  قطع  كان  ثم 
باملناسبة  الحلوى 
قبل أن يدعى الجميع 

إىل حفل العشاء.
باسيل، صفري، الزوقي، ناصيف، دويهي، بيطار واخرون يقطعون قالب الحلوى
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Novatex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 
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كتابات

رمته البسوس بوجه احلياة 
ووقٌت تشتت بني هنا وهنالَك

ننأى قلياًل
نشّد اجلهات إىل الال جهاْت

تنام األساطري يف عزلة الّناِي
يّساقط اللحن من جلد أنثى
أناخت لنا صدرها شهوتنِي

ومّدت بإيقاعها للشتاْت
***
غباٌر

و هذي الطلول لعام الرمادِة
ال لون إال التضاُد

الذي ميضغ األرض شرقًا فشرقًا
يلّوح بالليل ذاكرًة للقبوْر
عصوٌر تغادر ورد العصوْر

شرفة  يف  البدء  دّوامة  وتشرح 
االنتهاْء

مساٌء تغادر ضوء السماِء
وارٌض تهاجر يف هودج األغبياْء

***
غباٌر

ولكنين ال أزاُل
أسّبح فيك اهلواَء

ولدنا معًا يا حبيبُة من خصب أرٍض
وكّنا فسائل قوس السماِء

ومل خنرت اللوَن 
مل خنرت اهلَل

مل خنرت األنبياَء
ولدنا

مدانا السماء 
نرّج الغمام 

ونشرب من وحيه ما نشاْء
فكيف استحلنا شريدين 

نتقن وحل اجلهات 
ونعتاد خزي الشوارعِ 
كيف اقرتفنا الفناْء؟ 

غــباٌر

محمد عامر األحمد 
أبو العال الشماء

: رأى الكاتب اللبناني الفرنسي امني معلوف ان عيش الناس مع 
بعضهم البعض بات أصعب مما كان يتصور، مؤكدا لوكالة فرانس 
برس االحد ان على املثقفني العمل لتصور عامل خمتلف على رغم 
هذه املرحلة من »الضياع الفكري والعنف«. وخالل لقاء يف ابوظيب 
حيث يتواجد عضو االكادميية الفرنسية لتسلم جائزة »مؤسسة الشيخ 
زايد للكتاب« لشخصية العام الثقافية يف احتفال يقام مساء االحد، 
تطرق الكاتب اىل مسائل اهلوية واالنتماء واالشكاليات االجتماعية 

يف عامل اليوم.
وقال معلوف »انا نشأت يف لبنان، ويف لبنان عندنا هاجس دائم 
هو جعل الناس يعيشون مع بعضهم البعض )...( هذه مسألة غري 
سهلة يف أي جمتمع، ال يف اجملتمع اللبناني وال يف جمتمعات عربية 
ان نتمكن من  »هاجسي  اوروبية«. اضاف  اخرى وال يف جمتعمات 
جعل الناس يعيشون مع بعضهم البعض، ومل اكن اعتقد يوما ان 
املسألة سهلة، وقد يكون انطباعي يف الفرتة االخرية انها اصعب 
اننا ال نسري يف هذا االجتاه  الواضح  حتى مما كنت اتصور، ومن 

اليوم«.
 ورأى انه »علينا ان نسري يف هذا االجتاه، وال خيار لنا اال ان نسري 
املسألة  لكن  البعض.  الناس يعيشون مع بعضهم  اجتاه جعل  يف 
صعوبات  طبعا  حيمل  واملستقبل  صعبة،  زالت  وما  صعبة،  كانت 

جديدة ال شك«.
خصوصا  الثقافة  املتعددة  نشأته  مؤلفاته،  يف  معلوف  وعكس   
اجملال  وعمله يف   ،1949 العام  لبنان يف شباط/فرباير  والدته يف 
االهلية يف  احلرب  اندالع  بعيد  فرنسا  اىل  هجرته  قبل  الصحايف، 
بالده عام 1975. والقت مؤلفاته بالفرنسية انتشارا عامليا، ومنها 
»اهلويات القاتلة« )1998( الذي طرح فيه مسألة االنتماءات املتعددة 
والتعايش يف ما بينها، وبدا فيه مدافعا عن الحتمية التصادم بني 

الثقافات واهلويات من الشرق والغرب.
 اال ان الظروف الراهنة جتعل من نظرة معلوف لواقع تعايش اهلويات 
اكثر قتامة، من دون ان تدفعه اىل ان يبدل من قناعاته.  وتشهد 
دول شرق اوسطية عدة منذ اعوام نزاعات دامية ادت اىل مقتل 
مئات اآلالف خصوصا يف سوريا والعراق، حيث بات تنظيم الدولة 
التنظيم  وتبنى  واسعة.  مساحات  على  يسيطر  اجلهادي  االسالمية 
خالل االشهر املاضية هجمات يف قلب اوروبا، خصوصا يف باريس 
وبروكسل، اودت بالعشرات، وفتحت نقاشا اجتماعيا اوروبيا حول 

اهلوية واندماج االقليات الدينية وغريها.
فيها  مبا  الفرنسي،  اجملتمع  فيها  مبا  اجملتمعات  »كل  ويقول   
مرحلة  يف  متر  العربية،  اجملتمعات  فيها  مبا  االوروبية،  اجملتمعات 
عليها اجملتمعات، قد  بنيت  اليت  املبادىء  تهدد  صعبة دقيقة قد 
من  اساسي  جزء  وهذا  اجملتمعات،  عليها  بنيت  اليت  القيم  تهدد 
املشكلة اليت نعيشها يف هذه املرحلة العصيبة واليت تتميز بالضياع 

الفكري وبالعنف«.
 وعلى رغم امله بانه تكون »املراحل املقبلة أقل صعوبة«، يشدد 
الكاتب على ضرورة ان يقوم »املسؤولون يف خمتلف اجملتمعات، 
املسؤولون السياسيون، الثقافيون، الرتبوين... ان يقوموا بواجبهم 
مشروع  وهذا  الناس،  قلوب   )...( يف  التعايش  بناء  حماولة  يف 

لسنوات ورمبا ألجيال«.
 

 ال مكان لليأس 
وتطرح االشكاليات الراهنة اسئلة عن الدور الذي ميكن ان حيظى 
به املثقفون يف ظل صراعات ال تبقي وال تذر. اال ان معلوف الذي 
تعهد لدى دخوله االكادميية الفرنسية يف العام 2012 خلفا للكاتب 
الفرنسي الراحل كلود ليفي-سرتوس، بالعمل على حتطيم »اجلدار« 
ينتمي  اليت  الثقافية  اهلويات  بني  املتوسط  البحر  ينشأ يف  الذي 
اليها، يدعو املثقفني اىل عدم التخلي عن دورهم، وان بات هذا 
االخري اكثر صعوبة وحمدودية. ويقول »واضح ان اجلدار مل يتحطم، 
سأغري  أنا  هل  املاضي.  كان يف  مما  اعلى  اليوم  يكون  قد  وهو 
موقفي؟ طبعا أل. هل أنا سأحاول جهدي للمساهمة يف حتطيم هذا 
اجلدار؟ بالطبع )...( هل أتوقع ان يتحطم يف املستقبل القريب؟ 
ال، لكن أملي كبري بأن نتمكن من ختطي هذه املرحلة يف املستقبل 
على االقل ليتمكن ابنائي واحفادي ان يعيشوا يف عامل أفضل من 

الذي يعد هلم اليوم«. 
ويسأل »هل هذا يعين ان على املثقف ان يتوقف عن العمل من 
اجل االهداف، من اجل اآلمال اليت يعيش من اجلها؟ يف رأيي انا 
ان يواصل  اليوم،  ان يعرف مدى صعوبة مهمته  املثقف  ان على 
العمل، ان يواصل الكتابة )...( ما ميكن له ان يفعل، ما ميكن له 
ان حيقق كان دائما حمدودا، وهو اليوم حمدود، لكن دوره ضروري، 
ضروري ان يتصور عاملا خمتلفا، جمتمعا خمتلفا، ضروري ان يعمل 

حلل املشكالت«.
ويؤكد الكاتب احلائز جائزة »غونكور« االدبية الفرنسية املرموقة عن 
رواية »صخرة طانيوس« )1993(، ان االنسان »ال يغري قناعاته الن 

الوضع صعب. 
قناعاته تبقى وحياول ان يساهم يف اصالح االمور. هل سيتمكن من 
اصالحها؟ طبعا ال، لكن واجبه ان حياول«. ويشدد على ان اليأس 
يف ظل هذا الواقع ليس خيارا، قائال »اليأس ال يقود اىل أي حل. 
اليأس ليس حال. االفضل )لالنسان( ان يأمل وخيطىء، بدال من ان 

ييأس ويكون على حق«.

أمني معلوف: ال مكان لليأس!

ُدفن الشاعر التشيلي يوم الثالثاء املاضي يف إيسال نيغرا،وللمرة 
احلقيقية ملوته حتى  األسباب  التوصل إىل  حتديد  الرابعة، دون 

اآلن.
ُأعيد دفن رفات الشاعر التشيلي بابلو نريودا، احلاصل على جائزة 
نوبل، يوم الثالثاء املاضي يف حديقة منزله بإيسال نيغرا، قبالة 
احمليط اهلادئ، على ساحل تشيلي الوسطي، بعد أن كان تقرر 
نبش قربه قبل ثالث سنوات، بغية حتديد سبب موته وإن كان ُقتل 

خالل حكم الديكتاتور أوغستو بينوشيت.
وكان عدد من املقربني من صاحب »عشرون قصيدة حب وأغنية 
الثالثاء  يوم  من  مبكرة  ساعة  يف  نعشه  إستقبال  يف  يائسة« 
املاضي، للرتحيب بعودته إىل مكان سكناه الشهري، الذي يقع يف 
أن  الشاعر طلب  منطقة متمّيزة قبالة احمليط اهلادئ، حيث كان 
ُيدفن هناك، مثلما قال يف ديوانه »النشيد الشامل«، »رفاقي، 

إدفنوني يف إيسال نيغرا، قبالة البحر الذي أعرف«.
أمام  من  تشيلي  بعلم  امللفوف  النعش  وراء  ببطء  املوكب  سار 
أسفاري.  من  عدت  لقد   « قائاًل:  يومًا  نريودا  تنبأ  الذي  املكان 

أحبرت كي أصنع الفرحة«.
وكانت أوىل خيوط النهار يف ذلك الثالثاء الشتائي، قد المست 
األسفل  اجلانب  على  سريقد  كان  الذي  اخلشيب  الشاعر  تابوت 
املنحدر من حديقة املنزل، واملطل على الساحل، إىل جانب تابوت 

زوجته الثالثة، ماتيلدا أوروتيا.
عند الظهرية، ويف حضور أكثر من 300 شخص، أنشدت أوركسرتا 
تتكون من جمموعة من الشباب، البعض من قصائد احلب األكثر 
فريناندو  الكاتب  وقال  له.  تكرميًا  لنريودا،  العامل  يف  شهرة 
ليلقي  عاد  برفقتنا،  اآلن  »نريودا  كلمته  إلقاء  أثناء  كيلودران 
نظرة على أمواج البحر، ويعانق حبيبته ماتيلدا«. وهتف العشرات 
بابلو  »الرفيق  واحد  يودعونه بصوٍت  الشيوعي  احلزب  أعضاء  من 
نريودا. حاضر! اآلن وإىل األبد!«. وإختتمت مراسيم الدفن بتقديم 

أغنية »شكًر للحياة« للفنانة التشيلية الراحلة فيوليتا باّرا.
 

شكوك حول مقتل نريودا
 23 يف  تويف  نريودا  بابلو  أن  الرمسية،  الوفاة  لشهادة  ووفقًا 
سبتمرب/أيلول 1973، بعد أيام قليلة على اإلنقالب العسكري الذي 
سرطان  مبرض  إصابته  نتيجة  وذلك  بينوشيت،  إوغستو  قاده 
الذي كان يعاني منه. ومع ذلك، أكد سائقه مانويل  الربوستاتا 
أرايا، وزوجته ماتيلدا أوروتيا، وشخصيات أخرى قامت بزيارته قبل 
موته بساعات، أن الشاعر كان يتمتع بصحة جيدة، وأن املوت حّل 

عليه بطريقة مفاجئة. 
وتقوم خمترباٍت من كندا والدامنارك بتحليل احلمض النووي لبكترييا 
املكّورات العنقودية الذهبية )تسبب املرض املميت متالزمة الصدمة 
التسممية(، واليت كان ُعثر عليها يف عظام الشاعر، من أجل معرفة 
املستشفى.  إىل  دخوله  قبل  جسمه  موجودة يف  كانت  إذا  فيما 
األنباء  لوكالة  أيام  قبل  بالتحقيق  الصلة  ذات  مصادر  وأكدت 
من  حتديد  عمليًا«  املستحيل  »من  سيكون  أنه  )إيفي(  اإلسبانية 

وكيف مت وضع البكرتيا يف جسم نريودا.
وقال رودولفو رييس، أحد أبناء شقيق الشاعر أن هناك شخص 
ثالث »متكن من حقن جسم نريودا بالبكترييا، األمر الذي عّجل من 
موته يف مستشفى سانتا ماريا يف سانتياغو«. وهذه املستشفى 
يوشك  الذي  الوقت  ويف  العسكرية.  القوات  إدارة  حتت  كانت 
على  نريودا  موت  اسباب  توضيح  أجل  من  يعمل  الذي  التحقيق 
نهايته، أعيد رفاته إىل أسرته من أجل دفنه يوم الثالثاء املاضي، 

وللمرة الرابعة.

رحلة رفات الشاعر
وكان ُدفن الشاعر التشيلي ألول مرة يف سانتياغو يف يوم حزين 
مناسبة  إىل  اليوم  ذلك  وحتّول   ،1973 سبتمرب/أيلول   25 بتأريخ 
للتنديد ضّد الديكتاتورية. وإنضم حينها إىل موكب اجلنازة، وهو 
يف طريقه اىل املقربة العامة، املئات من األشخاص الذين كسروا 

جدار الصمت املطبق وهم يرددون نشيد »األممية«. 
وعندما دفن نريودا يف ضريح أسرة الكاتبة أدريانا ديتبورن، طلنب 
شقيقات األخرية نقله من هناك. ويف 7 مايس/ آيار 1974، وبعد 
مرور أقل من عام على جنازته األوىل، نقل إىل مكاٍن رصني يف 
املقربة ذاتها. ومل حيضر تلك اجلنازة الثانية سوى ستة أشخاص. 
ومثلما كتب صديقه الشاعر خاميي كيسادا »صباح حزين جلنازة 

حزينة«.      
ومع عودة الدميقراطية إىل تشيلي، يف عام 1992، إستخرجت جثة 
من  أوروتيا،  ماتيلدا  الثالثة  زوجته  جثة  وكذلك  نريودا  من  كٍل 

املقربة العامة لنقلها إىل إيسال نيغرا، تلبية لرغبة الشاعر.
مرة  جثته  نبش  مّت  نريودا،  مبوت  أحاطت  اليت  الشكوك  وبسبب 
أخرى، ولتنقل إىل مبنى )اخلدمة الطبية القانونية(، يف سانتياغو، 
من أجل حتليلها. وبعد ثالث سنوات، ويف 26 من أبريل/ نيسان 
احلالي، دفن رفات نريودا وللمرة الرابعة. لكن، هل ستكون هذه 

املرة األخرية؟!    

بابلو نريودا..

 أربع جنائز وموت غامض!
يوسف يلدا -  ايالف

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

كريم ابو مرعي - ايالف



Page 24صفحة 24     

ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

العالناتكم يف الهريالد 
االتصال بمدير مكتب 
ملبورن الزميل كميل 
مسعود على الرقم:

0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

MT  LEBANONمطعم جبل لبنان
مطعم جبل لبنان 

يقدم لزبائنه 
الكرام أشهى األطباق 

اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة 

سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة 

ودودة.. خربة طويلة

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

أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد 
وخنبة من الفنانني

مرخص جلميع  أنواع املشروبات 
الروحية

نؤمن طلبيات كافة املناسبات 
خارج املطعم

املطعم يتسع لـ 160 شخصا

نفتح 7 أيام يف األسبوع

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

اىل مطعم جبل لبنان

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 
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ملبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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ملبورن
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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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
Email: employment@ipssecurity.com.au  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

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

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

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا 

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

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

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

0447176293

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

سيتم نقل وقائع االحتفال 
مباشرة عرب شاشة 

MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة  يف حفل 
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي 

سيقام يف لبنان يف آب املقبل

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 
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ملبورن

 عند رحيله يف السابع عشر من 
شهر أبريل -نيسان 2014،بكي 
غابريال  ساخنة،  العربا،وبدموع 
»مائة  صاحب  ماركيز  غارسيا 
العزلة«،و»خريف  من  عام 
زمن  يف  »احلّب  البطريرك«،و 
موت  »وقائع  الطاعون«،و 
معلن«،وغريها من الروائع اليت 
احناء  القراء يف مجيع  أدهشت 
صدق  أشّك يف  ال  العامل.وأنا 
اجلّياشة  مشاعرهم،وعواطفهم 
بأن  لنفسي  أمسح  أني  غري 
أسأل :ولكن ماذا فعلوا له يف 
عاملّيا  جنما  كان  عندما  حياته 
حتى  والرأي  الكلمة  مسموع 
احلب  هذا  كّل  عليه  يغدقون 
بعد أن رحل عن الدنيا وهو يف 

قّمة اجملد والشهرة؟؟
ماركيز  ،سئل  معه  حوار  يف 
ذات مرة عن العرب فقال بإنه 
ترمجت  رواياته  كّل  بأن  مسع 
اىل لغة الّضاد،وأنها تباع على 
األرصفة يف العواصمم واملدن 
انه مل يتلّق فلسا  العربية غري 
اليت  النشر  دور  من  واحدا 
أصدرت اعماله.كما مل يتلّق أّي 
دعوة من سفارة عربّية !وكان 

على حّق يف ما قال .
واحلال أنه -أي ماركيز-كان ال 
بّد أن يكّرم عربّيا ألسباب عّدة 
.ففي العديد من احلوارات اليت 
تأثر  بأنه  معه،آعرتف  اجريت 

مبّكرا بألف ليلة وليلة«.

غـابريال غـارسيا مـاركيز والـعرب!

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

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

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

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا 

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

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

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

0447176293

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

سيتم نقل وقائع االحتفال 
مباشرة عرب شاشة 

MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة  يف حفل 
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي 

سيقام يف لبنان يف آب املقبل

أنه جعل مواطنا من أصل  كما 
نّصار  سانتياغو  سوري،هم 
موت  »وقائع  لرائعته  ،بطال 
آثاره  من  العديد  معلن«.ويف 
حنن نلمس آجنذابه اىل األسلوب 
به  يتمّيز  الذي  الشّيق،واملثري 
ومن  الشرق.  بالد  يف  الرواة 
أنه  يرويها  كان  اليت  الطرائف 
باريس  يف  مشّردا  عاش  مّلا 
يف أواخر اخلمسينات من القرن 
التحرير  حرب  املاضي،وكانت 
آنذاك  مشتعلة  اجلزائرية 
الفرنسية  اجلندرمة  ،أوقفته 
مالحمه  بسبب  مّرة  من  أكثر 
هذا  اىل  باإلضافة  املغاربية!. 
مع  متعاطفا  ماركيز  كّله،كان 
،وأبدا  العربية  القضايا  جممل 
يعتربها  اليت  اسرائيل  يزر  مل 
األوىل.فإذا  عدوتهم  العرب 
أو  أظهر مبدع كبري من هنا  ما 
زارها  أو  معها،  تعاطفا  هناك 
،وشتموه  ونبذوه  ،قاطعوه 
ما  الشتائم.وهذا  بأقذع 
اآلخر  الكبري  الراحل  مع  فعلوه 
عندما  بورخيس  لويس  خورخي 
»جائزة  على  احلصول  قبل 

القدس«.
فقد شّن عليه العرب هجومات 
من  كان  .وما  بسببها  عنيفة 

حقهم ان يفعلوا ذلك .
من  بورخيس  كان  فقد 
بالثقافة  املتأثرين  اكثر 
العارفني  اشّد  العربية،ومن 

وبرموزها،وخفاياها.وهذا  بها، 
،ويف  قصصه  يف  يربز  ما 
»ألف  عن  الشهرية  حماضرته 
ليلة وليلة.مع ذلك مل يهتم به 
العرب،مل مينحوه أية جائزة،ومل 
اليت  اجلليلة  األعمال  يقّدروا 
أنهم  لثقافتهم.غري  قّدمها 
به  التشنيع  ألنفسهم  أباحوا 
املذكورة.ومثل  اجلائزة  لقبوله 
املبدعني  مع  التصرف  هذا 
القاعدة  دائما  كان  الكبار 

وليس االستثناء.
األنظمة  تهتم  وعندما 
العربية  الثقافية  ،واملؤسسات 
تفعل  ال  مبدع،فإنها  أو  مبفكر 
ألعماله،ومواقفه  تقديرا  ذلك 
عادة  تعاطفا  ألنه يظهر  ،وإمنا 
قضاياهم. مع  كاذبا  يكون  ما 

املبدع،أو  هذا  يكون  ما  وغالبا 
هذا املفكر آنتهازيا بال قيمة،وال 

تأثري حتى داخل بالده.
الفرنسي  حال  كان  وهكذا 
بدأ  الذي  غارودي  روجيه 
فقد  شيوعّيا،فلّما  حياته 
فكريا  مصداقيته،وفشل 
،أسلم،وآجته اىل العرب ليغرف 
دون  من  امواهلم  من  الكثري 
ما  ولقضاياهم  هلم  يقدم  ان 
ينفعهم،ويفيدهم.  ان  ميكن 
أقول  أن  لي  جيوز  كله،  هلذا 
رحيل  على  العرب  بكاء  بإن 
ماركيز يبدو نشازا،وعمال مثريا 

للسخرية  واإلمتعاض !
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من هنا وهناك

أثناء  يقظة  منتبهة  لتبقي  التجربة؛  هذه  يف  تساعدك  معلومات 
احلمل..

* انقطاع الطمث بعدها سيغدو عمل عمل جسمك متصاًل مطردًا بعد 
ما كان دوريًا، وسيتجه كليًا حنو غاية حمددة، وهي إجناب كائن 

حي.
* عالمات هذا التحول تظهر يف صورة حتوالت فيزيولوجية، مما 
يسبب لك الغثيان وبعض التوعكات؛ فاجلنني يتحول تدرجييًا من 
خلية بسيطة إىل كائن صغري من بضعة ملليمرتات، ولكنه ميتلك 

قلبًا ينبض.
الدم،  يف  األسرتوجني  معدل  بارتفاع  تظهر  اإلباضة  عالمات   *
فينتج عن ذلك ردات فعل فيزيولوجية أوهلا انتفاخ الثديني، غزارة 
أحد املبيضني مع ظهور  السائل املهبلي، وأمل صغري يف موضع 

قليل من الدم.
* بعد اندماج البويضة واحلوين املنوي تتقارب صبغات األم واألب 
لتؤلف أزواجًا، واجلينات اليت حتملها هذه الصبغات تظهر ما حتمله 
تبعًا لكونها جينات مسيطرة  أو ال تظهرها  من خصائص وراثية، 
حاماًل  الطفل  يأتي  هكذا   recessifs-مغلوبة متنحية-  أو   cominants

خصائص وراثية، خليطًا من خصائص األهل واألجداد.
مايقارب  هناك  مسبقًا؛ ألن  الطفل يصعب حتديده  عيين  لون   *
كل  وبالتالي  العني،  بلون  تتحكم  اليت  اجلينات  من  العشرين 

االحتماالت واردة.
األبوين كستنائية  إذا كانت عيون  الطفل زرقاوين  تأتى عينا   *

بنية، ويكفي أن تكون عينا أحد األجداد أو األقارب زرقاء.
* إذا كانت عيون األبوين زرقاء تأتي عيون األوالد زرقاء أيضًا، 
مع عدم استبعاد حدوث تغريات وراثية مع تواىل األجيال؛ فيظهر 

الولد بعينني كستنائيتني يف عائلة ذات عيون زرقاء.

دد منذ اللحظة اليت يندمج فيها احلوين املنوي لألب  * فئة الدم حتحُ
مع بويضة األم، وهي تتبع بالضرورة فئة أحد الوالدين.

أسئلة وهموم أخرى تشغل 
بال احلامل

ليس بالغريب على النجمة العاملية تايلور سويفت Taylor Swift أن 
تنال حصة األسد يف أّي حفل توزيع جوائز حتضره.

فقد حصدت النجمة البالغة من العمر 26 عامًا 3 جوائز أثناء احلفل 
اجلوائز  لتوزيع  »ديزني«  شركة  أقامته  الذي  اخلاّص،  السنوي 
املوسيقية، بفضل أغنيتها »Bad Blood«، إذ حصلت على جائزة أغنية 
العام، كما حصلت على جائزة أكثر األغاني إثارة للضجة، باإلضافة 

إىل نيلها جائزة أكثر األغاني تناسبًا مع حاالت االنفصال.
وقد حصدت صديقتها سيلينا غوميز Selena Gomez جائزة أفضل 
 Ed إيد شريان مغنية، فيما كانت جائزة أفضل مغٍن من نصيب 

.Fifth Harmony وأفضل فرقة غنائية كانت فرقة ،Sheeran

وهذه الئحة بأمساء أهّم الفائزين يف احلفل:

One Direction لـ Perfect :أفضل األغنية تناسبًا مع االزدحام
Tori Kelly أفضل فنانة صاعدة: توري كيلي

Kelsea Ballerini أفضل فنان جديد: كليسا بالرييين
لـ   Better When I’m Dancing بالسعادة:  تشعرك  األغاني  أكثر 

Meghan Trainor ميغان تراينور
أكثر األغاني سهولة يف الغناء: What Do You Mean لـ جاسنت 

Justin Bieber بيرب
 Sabrina كاربنرت  سابرينا  لـ   Eyes Wide Open كلمات:  أفضل 

Carpenter
أفضل أغنية راقصة : Focus لـ أريانا غراندي 
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تايلور سويفت تنال حصة األسد 
Radio Disneyيف حفل

روي الفنان أمحد راسم، صديق الفنان الراحل وائل نور وزميله يف 
مسرحية )الغابة املسحروة(، تفاصيل يومه األخري قبل وفاته.

قال راسم يف تصرحيات صحافية له: »الراحل وصل إىل اإلسكندرية 
لألطفال  املسرحي  بالعرض  ليلة  لتقديم  واحد  بيوم  وفاته  قبل 
احتفااًل بأعياد الربيع على مسرح عبد املنعم جابر باإلسكندرية. فور 
وصوله من القاهرة توجه إىل شقته بالعجمي الستبدال منازله وعاد 

بعدها على الفور إىل املسرح«.

الشديد  اإلجهاد  عليه  ظهر  نور  »وائل  قائاًل:  حديثه  أمحد  تابع 
العرض وتأدية  تقديم  العرض ورغم ذلك حرص على  بداية  قبل 
االستكشات املوجودة فيه كاملة بالرقص والغناء وبعده جلس مع 
الغداء  لتناول  التالي  اليوم  اللقاء يف  على  واتفقوا  العمل  فريق 
سويًا وألول مرة منذ انطالق العرض يقوم بالسالم عليهم حبرارة 
مجيعًا قبل مغادرته املسرح عائدًا إىل منزله حيث كان يتمتع حبب 

مجيع العاملني يف املسرحية«.

أضاف: »حاولت االتصال به ظهر اليوم التالي بناًء على موعدنا لكنه 
فوجئ بإغالق هاتفه قبل أن يتم فتحه الحًقا ويرد عليه املساعد 
وخيربه بوفاته يف سريره نتيجة أزمة قلبية بعدما استدعى اإلسعاف 

وتأكد املسعفني أنه توفى وليس مغميا عليه. 

تفاصيل يوم املمثل املصري 
األخري قبل وفاته املفاجئة

هل استسلم سالم الزعرتي؟ هل بدأ فؤاد ميني رجييمًا خاصًا؟ 
هل مّت تدجني لسان أبو طالل؟ هل انقطع عباس جعفر من 

احلشيشة؟ هل التقى عبدالرحيم العوجة فتاة أحالمه؟
 

كثرية  أسئلة  اخلاصة؟  الدين شركته  زين  جنيد  أطلق  هل 
يطرحها املشاهدون بعد إعالن قرار توقيف برنامج »شي ان 

ان« بشكل نهائي، وال جيدون جوابًا عليها، هذا من جهة.
 

ويف اجلهة املقابلة، يسود جّو من االرتياح والطمأنينة بني 
األوساط اإلعالمية اليت بات بإمكانها أخريًا أن تنّفخ سيجارتها 
على رواق وترتاح من املنافسة الشرسة اليت كان يفرضها 

برنامج »شي ان ان« مبحطته األسبوعية.
 

أوساط  بني  فعلية  صدمة  ان«  ان  »شي  إيقاف  خرب  وّلَد 
ملا  فعليًا  امتدادًا  الربنامج  وَجد يف  الذي  اللبناني  الشباب 
مه« من الربنامج الوحيد  جَيول يف خاطره، وكأّن ذاك اخلرب »َيتَّ
على الشاشات اللبنانية الذي ميكن انتظاره من أسبوع إىل 
أسبوع، وأحد الربامج النادرة اليت ميكن االستمتاع بها والتعّلم 
من سخريتها الوقحة ومن تقاريرها الكاريكاتورية الفاضحة.

 
من  ليضحك  ان«  ان  »شي  ينتظر  اللبناني  املشاهد  كان 
من  جّيدًا  عينيه  ويَفّتح  أيضًا  قلبه  من  ليحزن  ولكْن  قلبه، 
بأّي  يومًا  يستخّف  مل  الذي  الكوميدي  الربنامج  هذا  خالل 
موضوع تناوله، والذي مل يغرق خالل السنوات السّت اليت 
يف  وهو  للضيوف...  التبخري  فّخ  يف  اهلواء  على  أمضاها 
األساس مل يستثِن أحدًا من السياسيني واألحزاب واحملطات 
والفّنانني واجملالت، وبقَي يغّرد وحيدًا خارج السرب الالهث 

خلف الرايتينغ.
 

كان الربنامج »بروجيكتور« مسّلطًا على السياسة واالجتماع 
والرتفيه والفّن والثقافة ولقمة العيش والبيئة، وكافَح لفتح 

ثغرة ولو ضئيلة يف جدار الطائفية والتَبعية واالستسالم.
 

يستخّف  ومل  الضحكة  ان« صناعة  ان  »شي  يستسِهل  مل 
تروي  إعالمية  مادة  تقديم  على  واظَب  بل  أبدًا مبشاهديه، 
العّمال. وغزارته اإلعدادية  غليَل املثّقف وترّوح عن قلوب 
الربامج  عشرات  هواء  مللء  تكفي  كانت  والكوميدية 

األخرى...
 

كان »شي ان ان« عالمة فارقة يف اللعبة اإلعالمية احلديثة، 
فريق  لينتقل  الوقت  حان  رمّبا  ألنه  وقف«،  يّلي  »ومنيح 
ّكنه من احلصول على مزيد من املساحة  العمل إىل شاشة تحُ
أكرب  التأثري بشكل  لتتوّسع قدرته على  والتمويل  اإلنتاجية 
النسيج  خياطة  يف  أكثر  واملشاركة  اجلماعي،  الرأي  على 

الشبابي اللبناني املستقبلي...
 

أكثر«،  اللعبة  »حِتلى  حتى  الربنامج  إيقاف  مّت  أّنه  احلمدهلل 
ولكن إذا كان هناك قرار أكرب بقطع نسِل الربنامج، فلإلعالم 

اللبناني نقول »إنَس يا فويف«.

منيح يلّي وقف »شي. 
ان. ان«!

هل تريد ان تغسل سيارتك جبانب املنزل ومبفردك؟ حسنا، انه 
خيار صائب من دون أدنى شك السيما ان مراكز التنظيف لن تهتم 
بسيارتك كما ستفعل أنت، ولذلك التزم بهذه القواعد الذهبية حتى 

تصل اىل نتيجة مرضية:

1- بداية، ختلص من أكرب قدر من الغبار واألتربة، لتكون عملية 
التنظيف بسيطة.

االشياء  ازالة  خالل  من  السيارة  داخلية  تنظيف  بعملية  ابدء   -2
والنفايات، والتمسك بالغسل اجلاف من دون مياه.

3- استخدم مواد التلميع والتنظيف اخلاصة باالثاث من أجل تنظيف 
داخل غرفة السيارة.

دخول  عدم  أجل  من  جيد  بشكل  واألبواب  النوافد  باغالق  قم   -4
الغبار أو املاء و مواد التنظيف اىل داخل السيارة.

أجل  من  وذلك  غسلها،  قبل  السيارة  اطارات  بتنظيف  قم   -5
االطارات  غسل  ألن  السيارة  هيكل  تنظيف  نتيجة  على  احملافظة 

فيما بعد قد يسبب يف اتساخها ثانية.

أشعة  عن  بعيد  بارد  مكان  يف  املهمة  بهذه  تقوم  ان  عليك   -6
الشمس، وذلك حرصا على أن ال جيف صابون التنظيف على هيكل 

السيارة قبل شطفها مما جيعل التخلص منه أمرا صعبا.
7- استخدم املاء الدافىء فهو أفضل من املاء البارد، فالسيارة 
باملاء  منها  التخلص  يصعب  شحمية  أو  زيتية  مبواد  عادة  تتسخ 

البارد.

8- عليك االستعانة بقماش وادوات ناعمة، وجتفيف السيارة بقطعة 
قطنية نظيفة، فرتك املاء ليجف من تلقاء نفسه قد يرتك أثر على 

هيكل السيارة.

عند غسل سيارتك.. التزم 
بهذه القواعد الذهبية!
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منوعــات

أمريات وملكات أوروبيات.. ماض صاخب هّز العروش
مع مواجهة إنفانتا كريستينا، أمرية إسبانيا، حماكمة بتهمة االحتيال 
الضرييب املزعوم، القضية اليت أثرت على صورة العائلة امللكية 
يف البالد بعد أن أصدر العاهل اإلسباني امللك فيليب السادس 
األمرية كريستينا من لقب دوقة  بتجريد شقيقته  ملكيًا  مرسومًا 
باملا دي مايوركا على خلفية اتهامها بالتهّرب من الضرائب يف 
العائالت  أفراد  من  العديد  هناك  إسبانيا،  عرش  هزت  فضيحة 
الصاخبات،  األوروبية، من امللكات واألمريات  القارة  املالكة يف 
اللواتي ال مينت ألمريات عامل ديزني الساحر بصلة يف احلقيقة، 

وعلى رأسهن أمرية إسبانيا إنفانتا.

أمرية إسبانيا إنفانتا
كانت أمرية بنية العينني بشعر متدرج الطول، تعيش يف قصر من 
القصص اخليالية بضواحي مدريد، وكان هو العب كرة يد وسيم، 
أوملبية  برونزية  وميدالية  املعجبني  املشجعني  من  جحافل  وله 
بامسه؛ وبعد عالقة حب مجعتهما، مت الزفاف الفخم يف الكاتدرائية 

يف برشلونة عام 1996، احلدث االجتماعي األهم ذلك العام.
وكونهما شابني وجذابني، أصبحا حمبوبي وسائل اإلعالم املعنية 
باملشاهري يف إسبانيا، فعملت هي ملؤسسة خريية، يف حني درس 
أطفاهلما  مع  أمريكا  إىل  ينتقال  أن  قبل  األعمال،  إدارة  يف  هو 
األربعة يف عام 2009، وبعد ذلك، ورد امسه يف حتقيق مرتبط 

بالفساد، وبدأ العامل يطلع على قصصهما.

قد يبدو هذا وكأنه مؤامرة من فيلم ديزني بائس، فقد جر الشاب 
الفتاة إىل فضيحة هزت العائلة املالكة اإلسبانية بأكملها؛ إذ اتهم 
Iñaki Urdangarín، دوق باملا دي مايوركا، وزوج األمرية إنفانتا 
كريستينا، بتحويل 4.6 مليون جنيه إسرتليين من األموال العامة 
من خالل منظمة غري هادفة للربح، لنفسه يف أواخر عام 2011، 

وسرعان ما دخلت زوجته، كريستينا، يف التحقيق، أيضًا.

كيفية  حول  أسئلة  طرحت  برشلونة،  إىل  العائلة  انتقلت  عندما 
دفع مثن القصر البالغ 4.7 مليون جنيه إسرتليين، ومت استدعاء 
األمرية لإلدالء بشهادتها يف احملكمة، وقد تسربت رسائل بريد 
بتهمة  احملاكمة  إىل  كريستينا  لتحال  االثنني،  بني  إلكرتوني 

االحتيال الضرييب.
وقد وصف األمر بأنه فضيحة القرن، وسعى امللك فيليب السادس 
كريستينا  وكانت  وأسرتها،  شقيقته  فضيحة  عن  بنفسه  لينأى 
غائبة بشكل واضح يف تتوجيه، وقد مت اآلن مسح مجيع املراجع 
ترتيب  السادسة يف  استدعاء  أن  كما  امللكي،  املوقع  من  عنها 
والية العرش اإلسباني للوقوف يف قفص االتهام، هزت امللكية 
اإلسبانية يف الصميم، ولكن قصة كريستينا ليست الوحيدة يف 

سجل العائالت امللكية األوروبية.

ملكة إسبانيا »ليتيسيا«
يف عام 2004، أعلن األمري فيلييب خطوبته املفاجئة على ليتيسيا 
أورتيز روكاسوالنو، وهي مذيعة أخبار إسبانية متألقة، وماضيها 
معروف كمراسلة حرب، وهلا زواج سري من معلمها يف املدرسة 
الثانوية، لكنها مل تنج من تعليق أحد أفراد العائلة املالكة خالل 
تتويج امللك فيلييب، فقال: »حنن ال حنب ليتيسيا؛ ألنها متكربة«، 
التجميل،  مع ميل جلراحة  لكونها طموحة وعصبية،  ولديها مسعة 
بينما وصفها ملك إسبانيا، آنذاك، خوان كارلوس بكونها »مطلقة 
ينظر  كارلوس،  خوان  السابق،  امللك  وكان  الشعب«،  عامة  من 
إىل ملكة إسبانيا ليتيسيا باعتبارها تشكل تهديدًا للعائلة املالكة، 
وفقًا لكتاب جديد عن العائلة املالكة، حيمل عنوان »بالط امللك 

فيليب السادس«، حبسب صحيفة »الديلي ميل« الربيطانية.
نظرة  الواقع  يف  غريا  العرش،  إىل  الزوجني  وصول  منذ  ولكن 
امللك  أدخل  اإلسباني لألفضل. وقد  امللكي  النظام  إىل  الشعب 
للمساءلة  عرضة  أكثر  امللكي  النظام  جلعل  تغيريات  فيليب 
والشفافية، ويف الوقت نفسه، فإن زواجه سيدة من العامة زاد 
حتى  األخرية،  الرأي  الستطالعات  وفقًا  املالكة،  العائلة  شعبية 
أنها ساعدت على تشكيل تواصل بني الشعب اإلسباني والنظام 

امللكي، وال تزال الصحافة قريبة من قلب امللكة ليتيسيا.

أمرية بلغاريا »كالينا«
اشتهرت األمرية »كالينا« باعتبارها فرد عائلة مالكة غري تقليدي، 
وهي االبنة الوحيدة للقيصر املنفي سيميون الثاني من بلغاريا، 
وتعرب عن شخصيتها من خالل تصفيفات شعر غري عادية، وماكياج 
وأزياء، حتى أنها حلقت رأسها مرة خلسارتها يف رهان، وأثارت 
الدهشة بصبغ شعرها باللون الربتقالي، كالينا )43 عامًا(، توصف 
غالبًا بأنها »استفزازية« و«مسرفة« من قبل وسائل اإلعالم، ويف 
عام 2002 تزوجت من كينت مونوز، وهو مغامر إسباني وهو مقاتل 
»سيمون«،  يدعى  واحد  ابن  لديهما  السابقني،  الكوماندوز  خنبة 

وهو أول عضو يف العائلة املالكة يولد يف بلغاريا منذ 70 عامًا.

ملكة هولندا »ماكسيما«
هولندا  عرش  اعتلى  الذي  ألكسندر،  ويليام  األمري  تزوج  عندما 
يف  املولد  أرجنتينية  زورجيويتا  ماكسيما  املصرفية   ،2013 عام 
عام 2001، طغت على حفل الزفاف أحاديث حول ماضي والدها، 
وهو عضو يف اجمللس العسكري، وسبق أن حكم عليه، على الرغم 
من أنه نفى معرفته أو تورطه يف أي جرائم، ومل حيضر السنيور 
ابنته، ولكن  إيذاء مستقبل  امللكي؛ خوفًا من  الزفاف  زورجيويتا 
القلق كان أعمق من ذلك؛ إذ قيل إن والدة األمري ويليام، امللكة 
بياتريكس، أصرت قبل الزفاف أن حيضر كل أصدقاء العروس 
مالبسهم لعرضها على املسؤولني امللكيني؛ ضمانًا لعدم حصول 

ما يفسد املناسبة.

أمرية النرويج »ميت ماريت«
باعرتافها، كان لـ »ميت ماريت«، زوجة ولي عهد النرويج األمري 
وأمًا عزباء، وهي  نادلة سابقة  ماٍض جامح؛ فقد كانت  هاكون، 
و«سفن  مصرف،  موّظفة  جتيسيم«،  لـ«ماريت  األصغر  االبنة 
ضرم، ولكن األمري هاكون حتدى والديه  هوييب« وهو صحفي مخُ
عن طريق السكن معها، وفازت ميت ماريت فازت بقلوب اجلمهور 
من خالل االعتذار عن »حياتها اجلاحمة« يف مؤمتر صحفي مؤثر قبل 
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أيام من زفافها، حيث وقف األمري هاكون إىل جانبها وهو ميسك 
بيدها قائاًل: »أنا بصدد أن أتنازل عن العرش، ولكن قررت أن 

أترك مصريي بيد الشعب ليقرر«،
أما »ميت ماريت« فقد أقرت خبطأها وأقرت بالندم على ماضيها 
غري املستقر، ومت زواجهما عام 2001 حبفل ملكي فخم، وحتولت 

فيما بعد ألمرية منوذجية تقوم باملهام الرمسية.

أمرية السويد »فيكتوريا«
األمرية »فيكوريا« ولية عهد السويد، واالبنة البكر مللك السويد 
كارل غوستاف وزوجته امللكة سيلفيا، تتحدث أربع لغات، وألقت 
أول خطاب علين هلا يف سن 18، ولكن مل يكن طريقها كأمرية 
سهاًل، ففي عام 1996، تبني أن فيكتوريا تعاني من فقدان الشهية، 
وانتقلت عائلتها إىل الواليات املتحدة لتلقي مساعدة متصة، كما 
للتعرف  املعاناة  يعين  وهذا  اإلبصاري«،  »العمى  من  عانت  أنها 
حتى إىل األصدقاء واألقارب، وكثر السؤال عن زواجها عام 2010 
من مدرب اللياقة دانيال ويستلنغ واملدرب الشخصي لألمرية، بعد 
قصة حب دامت 8 سنوات واجهت خالهلا رفض والدها امللك كونه 
ال ينتمي لساللة ملكية أو نبيلة، وتزوج االثنان عام 2010 ليحمل 

بعدها لقب األمري دانيال أمري السويد.

امرية النرويج ميت ماريت

االمرية فيكتوريا واالمري دانيال يوم زفافهما

االمرية ليتيسيا

امري وامرية النرويج يف حفل زفافهمااملبك ويليام الكسندر وامللكة ماكسيما يوم زفافهما
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تــغذية

أفضل 5 فيتامينات تنمي 
قدراتك العقلية

صبح من املعروف أّن اّتباع الّنظام الغذائّي والصحّي من احلبوب 
نسبة  من  الّتقليل  على  يساعد  واخلضراوات  والفواكه  الكاملة 

اإلصابة بأمراض القلب. 
وتشري األحباث إىل أّن هذا الّنوع من الّنظام الغذائّي حيافظ على 
الزهامير، ولذلك سنتحّدث يف  الّذاكرة، وحيّد من اإلصابة مبرض 
هذا املقال عن 5 فيتامينات تساعد على تنمية القدرات العقلّية. 
أفضل 5 فيتامينات تنمي قدراتك العقلية فيتامني E حيث جيب 
اإلكثار من اللوز، واخلضار الورقّية اخلضراء، وزيت الّذرة، وزيت 
عّباد الشمس، والّدقيق، واحلبوب الكاملة، فهذا الفيتامني يعمل 

على احلّد من مرض الزهامير .
يوجد  وهو  جلسمك،  مفيٌد  الفيتامني  هذا  إّن  حيث   B فيتامني   
واألرز  واخلضار،  والفواكه،  والبيض،  والبقولّيات،  احلليب،  يف 
احملافظة  هاّما يف  دورًا  يلعب  الفيتامني  وهذا  والكبد،  املقّشر، 
القلب  أمراض  من  وحيمي  العقلّية،  والرباعة  الّدماغ،  وظيفة  على 
والّسكتة الدماغّية. فيتامني B12 حيث إّن هذا الفيتامني مهمٌّ جّدًا؛ 
وهو يوجد يف اللحوم، ويعاني من نقصه معظم النباتيني، وهذا 
الّنقص قد يؤّدي إىل تلف األعصاب، وفقدان الّذاكرة، وقّلة يف 

املزاج، وبطء العقل. 
فقدانه  من  يعاني  حيث  بالذاكرة؛  مرتبطًا  الفيتامني  هذا  ويعّد 
القراءة  طريق  عن  تنشيطه  وميكن  اجملتمع،  من  كبرية  شرحية 
الذاتّية، باإلضافة إىل األطعمة الغنّية به واللحوم. املغنيسيوم حيث 
إّن املغنيسيوم يعّد أحد أهّم املغّذيات للّدماغ؛ ألّنه حيمي الّدماغ 
والبذور،  املكّسرات،  املغنيسيوم يف  ويوجد  األعصاب.  تلف  من 
واخلضراوات ذات األوراق اخلضراء، واحلبوب الكاملة، لكن معظم 
محض  املغنيسيوم.  من  عالية  نسبة  تفقد  قد  املطبوخة  األطعمة 
الفوليك حيث إّن محض الفوليك مهمٌّ جّدًا كفيتامني )بي( للّدماغ 

لزيادة الّتكيز وتنشيط الذاكرة. 
الورقّية،  واخلضار  والفواكه،  البقولّيات،  احلمض يف  هذا  ويوجد 
والعدس، وحبوب القمح الكاملة. وحيتاج جسم اإلنسان إىل العديد 
من الفيتامينات اّليت تعمل على استمرارّيته وحتسني صّحته، وإّن 
آالٍم  أو  أعراض  إىل  يؤّدي  الفيتامينات  هذه  من  ما  نسبة  نقص 
أو  الّصداع،  أو  القدمني،  انتفاخ  بأماكن عديدة يف اجلسم مثل: 
الّنسيان، أو الغثيان، والعديد من األمور اّليت جتعل يومك مبعثرًا، 
ولذلك عليك أن تنتبه جّيدًا لعمل فحص دم دوري لك، واالطمئنان 
على أّن الّنسب طبيعّية يف جسمك. وإذا شعرت بأّي أعراٍض تؤّثر 
عليك قم بزيارة الّطبيب يف أسرع وقت ممكن فهذه الفيتامينات 

مهّمة جّدًا الستمرارّية حياتك.

أن  اخلبيثة  واألورام  السرطانية  للخاليا  الربي مضاد فعال  التوت 
التوت الربي مبحتوياته الكاملة يبدو كأنه دواء فعال يف احلد من منو 
الورم اخلبيث الذي يصيب أكثر من مليون إنسان يف العامل سنويًا، 
ويقتل ما ال يقل عن ٧5٠ ألف مريض يف كل عام، مستهدفًا الدول 

املتقدمة بشكل خاص، سرطان القولون.

فصل  حاولوا  دراساتهم  يف  العلمي  البحث  مراكز  مجيع  وألن 
مكّونات التوت الربي عن بعضها ليتمّكنوا من حتديد املادة الفعالة 
واستخدامها يف تصنيع عقاقري جديدة، دون أن تنجح حماوالتاهم، 
بسرطان  املصابون  يعتمد  بأال  تقتضي  املبدئية  توصياتهم  فإن 
التوت  حّبات  تناول  على  بل  الربي،  التوت  عصري  على  القولون 
كاملة، إذ إن عناصر من قشر التوت الربي - واليت ال توجد يف 

العصائر- قد تكون وراء اخلصائص العجيبة للتوت.

يصيب سرطان القولون واحدًا من كل عشرين إنسانا )أي 5٪ من 
البشر(، خصوصًا يف أمريكا والدول املتقّدمة، ويصنف يف أمريكا 
على أنه ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا )باستثناء سرطانات 
للموت يف  املسببة  السرطانات  أنواع  أكثر  ثالث  أنه  كما  اجللد(، 
كل من اجلنسني، يف حني فإن معدالت اإلصابة به تنخفض يف 
بكثري  أدنى  حلدود  وتصل  الثالث،  العامل  وبلدان  النامية  الدول 

)أقل حبوالي عشرة أضعاف( يف دول إفريقيا وجنوب آسيا.
املتّقدمة  الدول  يف  القولون  سرطان  شيوع  الدراسات  وتفّسر 
باملقارنة مع الدول األكثر فقرًا بسبب النمط الغذائي الذي يعتمد 
األلياف واخلضار  احلمراء على حساب  اللحوم  رئيسي على  بشكل 
الكسول يف احلياة وقلة  النمط  أن  التجارب  واحلبوب، كما تثبت 
ممارسة الرياضة تزيد من خطر املوت بسرطان القولون، وباملقابل 
ال  ذلك  أن  إال  العائالت،  بعض  وراثي يف  بشكل  املرض  يشيع 

يشكل سوى 5٪ من حاالت اإلصابة.

وكان الباحثون قد أجروا جتاربهم على فئراٍن خمربّية مصابة بسرطان 
القولون، ووجدوا بعد عشرين أسبوعًا من تناول التوت الربي أن 
األورام اخلبيثة قد قّلت بنسبة النصف، كما أن أحجامها كانت أصغر 
مقارنة بالفئران اليت مل تتناول التوت، كما أنهم مل حيصلوا على 
ذات النتائج عندما قاموا بفصل عناصر التوت الربي عن بعضها 
بعضا، لذا مل يتمّكنوا من حتديد مادة فعالة واحدة، وجادل بعضهم 
بأنه ال وجود ملاّدة فعالة، بل إن حبة التوت بتضافر كل عناصرها 

هي املادة الفعالة يف القضاء على السرطان.

التوت الربي..مضاد فعال للخاليا 
السرطانية واألورام اخلبيثة

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

بالطبع مجيعنا نعرف الفشار ونعشقه عشقا كبريا فهو أنيسنا حلظة 
مشاهدة التليفزيون أو عند متابعة مباريات الكرة وهو أيضا معشوق 
أطفالنا فال ميكنك أن جتد طفل ال حيب تناول الفشار وكثريا ما 
تصنع األمهات الفشار ألطفاهلن وذلك إستجابة إلحلاحهم الشديد 
عليهن بتجهيزه وذلك يرجع إىل حبهم الشديد للفشار وذلك لطعمه 

اللذيذ ومذاقه املميز الذي يفتح الشهية عند تناوله.
اليت حتدث لك  التغريات  ولكن هل سألت نفسك يوما عن مدى 
نتيجة تناول الفشار؟وهل هو صحي أم ال؟ وهل عليك اإلكثار منه 

أو التوقف عن تناوله يف احلال ؟
أمريكيون  بها علماء  نتائج أحباث ودراسات علمية قام  نقدم لك 
لدراسة مدي التغريات اليت حتدث لإلنسان فور تناوله للفشار وقد 
أوضحت تلك األحباث موقفها النهائي من الفشار وهل هو صحي 

ومفيد لإلنسان أم ال
فقد أعلنت جمموعة من العلماء عن جمموعة من التغريات حتدث فور 
التغريات يف  تلك  بكميات كبرية وتتمثل  للفشار  اإلنسان  تناول 

اآلتي:
الفشار على كمية ال  إحتواء  العلمية عن  الدراسات  أوال: كشفت 
كبرية  كميات  تناول  حني  األكسدة ويف  مضادات  من  بها  بأس 
من الفشار فإن ذلك يعمل على مقاومة األمراض وهزمية خالياها 

وحتسن أداء اجلهاز املناعي باجلسم

حيتوي  ثانيا: 
على  الفشار 
جدا  عالية  نسبة 
ويف  احلديد  من 
تناول  حني 
كميات كبرية منه 
يعمل  ذلك  فإن 
على  القضاء  يف 
وفقر  األنيميا 

ال يصدق ....ماذا حيدث عند تناول البوشار ؟

الدم جبدارة
ثالثا: كما أثبتت أن الفشار حيتوي على كميات ال بأس بها من 
األلياف الطبيعية واليت تعد مفيدة جدا للجهاز اهلضمي ويف حني 
من  التخلص  على  يعمل  ذلك  فإن  كبرية  بكميات  الفشار  تناول 
مشاكل املعدة وأعراضها املزعجة وخصوصا اإلمساك فقد أثبتت 
على  والفوري  الفعال  القضاء  يف  الفشار  قدرة  على  الدراسات 

اإلمساك
رابعا: كشفت األحباث أن تناول الفشار يعمل على ضبط معدل 
السكر يف الدم لذلك يعد الفشار هو اإلختيار األمثل ملرضى السكر 

حيث يعمل على ضبط معدل السكر يف الدم طبيعيا.

حتدث الكاتب األملاني أوفه كنوب يف كتابه اجلديد »جنون التغذية« 
عن األكاذيب التسع الكربى اليت ختدعنا بها الدراسات العلمية، مثل 
أن امللح مضر للصحة وأن الفواكه واخلضار مفيدة وأن تناول اللحوم 

يسبب اإلصابة بأمراض القلب.
هنالك بعض األفكار الشائعة عن املواد والوجبات الغذائية ال ختلو من 
الكذب أو التهويل، مثل أن امللح يؤثر بصورة عامة على صحة القلب 
والدماغ وأن اللحوم تسبب مجيعها السرطان. ومن يتناول طعامًا غري 
صحي ميوت مبكرًا. ونقرأ هنا وهناك بعض الدراسات اليت حتدثت عن 

إثبات أو نفي بعض هذه الشائعات.
إن  بل  البشر،  مجيع  على  تطبيقها  ميكن  ال  والنصائح  العبارات  هذه 
بعضها حتى تعطي املفعول املضاد، كما يذكر أوفه كنوب يف كتابه 
اخلوف  علينا  جيب  ال  ملاذا  كنوب  ويشرح  التغذية«.  »جنون  اجلديد 
من الطعام والغذاء يف حياتنا، ويقدم هذه النصائح لشرح األكاذيب 
الغذائية الكربى يف حياتنا، كما نقلها عنه موقع »فوكوس« األملاني.

 
مخسة أطباق من الفواكه واخلضروات تقي اجلسم من السرطان وأمراض 

القلب وتطيل العمر
الدراسات احلديثة مل تشر إىل صحة هذه  أن  يذكر كنوب يف كتابه 
العبارة، بل إن دراسات معتمدة ودقيقة مثل دراسة املركز األوروبي 
يشتك  واليت  »إيبيك«،  والتغذية  السرطان  عن  املستقبلية  لألحباث 
فيها حنو نصف مليون شخص، مل تؤكد أية عالقة بني تناول الفواكه 

واخلضروات وبني مرض السرطان.
 

الفواكه واخلضروات صحية
هذه العبارة ال ميكن تطبيقها على مجيع البشر، إذ أن بعضهم ال ميكنه 
تناول اخلضار وتسبب له بعض املشاكل الصحية. وبعد اإلعالن عن 
يوميًا،  واخلضروات  الفواكه  من  وجبات  لتناول مخس  العاملية  احلملة 

ارتفعت نسبة أمراض املعدة واألمعاء بنحو 8٠ يف املائة.
 

تناول اللحوم يزيد من خماطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية
إثبات علمي واضح  يوجد  العبارة. وال  العلماء على صحة هذه  اختلف 
املوجودة يف  املشبعة  الدهنية  واألمحاض  الربوتينات  أن  مزاعم  يؤكد 

اللحوم تسبب هذه املخاطر.

األغذية املشوية تسبب السرطان
حسب  بالفعل،  ضارة  اللحوم  شّي  عند  تتكون  اليت  املواد  بعض 
الدراسات العلمية. لكن تناول اللحوم املشوية لبضع مرات يف السنة، 
يف الصيف فقط مثاًل، ال ميكن ربطها بزيادة نسبة اإلصابة بالسرطان، 

حسب الكاتب كنوب.
مثاًل  فأوضحت  ذلك.  أخرى  تنفي  فيما  ذلك،  تثبت  الدراسات  بعض 
اللحوم وكل  الذين يتناولون  الناس  بأن  دراسة من جامعة مانشست 
أنواع الغذاء مقارنة بالنباتيني يعانون من زيادة طفيفة فقط يف معدل 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. وال تلعب نوعية التغذية دورًا 
رئيسيًا بل دورًا ثانويًا يف اإلصابة بهذه األمراض، فيما قالت دراسة 
أخرى من جامعة غراتس النمساوية إن متناولي اللحوم يتمتعون بصحة 

جسمانية وعقلية أفضل من النباتيني.
 

النمط الغذائي اخلضري، الذي يعتمد على تناول اخلضروات فقط، هو 
األفضل لصحة اإلنسان

اختلفت الدراسات حول فوائد ومضار النمط الغذائي اخلضري. فاملنافع 
واآلثار الصحية جراء اتباع هذا النمط ميكن التشكيك بها بسهولة، إذ 
يعاني أصحاب النمط اخلضري من خماطر فقدان بعض املواد الغذائية 
والفيتامينات املهمة للجسم، وخاصة فيتامني »بي 12« الذي يسبب 

فقدانه أضرارًا للجهاز العصيب لإلنسان.
باإلضافة إىل ذلك، ذكر أوفه كنوب يف كتابه اجلديد »جنون التغذية« 
وكبار  واحلوامل  لألطفال  بتاتًا  مناسب  غري  اخلضري  النمط  هذا  أن 
السن. ونوه إىل أن حنو ٧٠ يف املائة من النباتيني و8٠ يف املائة من 

اخلضريني يعودون إىل تناول اللحوم وأنواع األغذية األخرى يومًا ما.
 

الدم واإلصابة بأمراض  بارتفاع ضغط  امللح يزيد من خماطر اإلصابة 
القلب

مل تثبت الدراسات العلمية املختصة بضغط الدم وأمراض القلب صحة 
هذه العبارة. لكن اإلثبات العلمي الوحيد يتحدث عن أن تناول كميات 
خماطر  من  يزيد  أن  وميكنه  للجسم،  أضرارًا  يسبب  امللح  من  كبرية 
اإلصابة بأمراض األوعية الدموية. كما ذكرت عدة دراسات نشرت يف 

الدورية العلمية »نوي إنغالند جورنال أوف ميديزين«.
 

شرب احلليب يقصر العمر
 

ال ميكن األخذ علميًا بهذا التحذير. والدراسة اليت حتدثت عن هذا التحذير 
كانت دراسة »مراقبة« وليست دراسة حبثية، وكذلك حال الكثري من 

الدراسات العلمية اليت تنشر يف الدوريات العلمية.
دراسة »املراقبة« ميكن أن تعطي نتائج خاطئة، ألنها ال تدرس مجيع 
طريق  عن  لدراستها  العوامل  بعض  األحيان  بعض  وتأخذ  العوامل 

الصدفة. ولذلك تظهر بعض النتائج الغريبة ملثل هذه الدراسات.
مثال على ذلك عبارة »اللقلق ميكنه أن جيلب األطفال« ميكن أن تكون 
صحيحة، وذلك عندما جتري الدراسة حبثًا وتسجياًل لعدد الوالدات يف 
مدينة معينة وتبني يف نفس الوقت أن اللقلق بنى أعشاشًا له فوق 

سطح بناية تسجيل األطفال يف نفس املدينة ويف نفس الفتة.
 

اخنفاض  يعين  الدهون(  نسبة  ارتفاع  )أي  اجلسم  كتلة  مؤشر  ارتفاع 
معدل عمر اإلنسان

هناك بعض الدراسات اليت حتدثت عن عكس ذلك متامًا، وأن ارتفاع 
مؤشر كتلة اجلسم يعين اخنفاض نسبة اإلصابة ببعض األمراض.

تسع أكاذيب عن التغذية ختدع الكثري من الناس
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واشنطن: دولتكم ليست ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سوى القليل القليل من امكاناتهم، وهم يف انطالقة اسرتاتيجية 
متعددة الوجوه، وستكون هلا تداعياتها يف املدى القصري كما 

يف املدى البعيد.
اليت  الضغوط  بأن  يقرون  االيرانيني  ان  اىل  السفري  ويشري 
مورست على واشنطن عقب توقيع االتفاق النووي جعلت املردود 
االسرتاتيجي، مبا فيه املردود االقتصادي بطبيعة احلال، حمدودا 

للغاية، ودون أن يكون باالمكان العودة اىل ما قبل فيينا.
والذين  بأي حال،  احلنكة  تنقصهم  الذين ال  االيرانيني  ان  غري 
يعرفون الكثري عن خفايا )ونقاط الضعف( لدى انظمة املنطقة، 

يرون ان السعوديني امنا يلعبون على حافة اهلاوية.
وهم يعتربون ان خطة ولي ولي العهد االمري حممد بن سلمان هي 
خطة على الورق أعدها خرباء دوليون يتعاملون مع األرقام بصورة 
جمردة، ودون اي اعتبار للوقائع املعقدة، بل وللوقائع اهلائلة، 
ان يف املنطقة أو يف اململكة »حيث راقصو العراضة حياولون 

ان يرقصوا الروك اند رول«.
يبقى  ان  باجتاه  تدفع  دولية  قوى  هناك  ان  اضاف  السفري 
الصراع بني السعودية وايران يف وترية متصاعدة، السعوديون 
املنطقة،  يف  تدخالتهم  ووقف  االيرانيني،  انكفاء  من  واثقون 
دون  احلدود،  كل  جتاوزت  نظرهم،  يف  اليت،  التدخالت  وهي 
ان يكون هناك من نتائج سوى اخلراب، خراب حلفائهم بالدرجة 
االوىل، مبا يف ذلك »حزب اهلل« الذي أين هو اآلن يف لبنان 

كما يف املنطقة؟
حياولون،  الذين  السعوديني  فان  السفري،  قاله  ملا  وتبعًا 
ويف سرعة قياسية، اقامة شبكة من العالقات متتد اىل العمق 
اآلسيوي ورمبا اىل العمق االفريقي، يعتمدون على ثنائية املال 
لعبة  تتقن  ادارة  اىل  حتتاج  الشبكة  هذه  لكن  وااليديولوجيا، 
القرن، وهذا ما ال تستطيع اململكة االضطالع به بسبب طبيعة 
الوجه  انه  على  التحديث  باجتاه  خطوات  اي  من  وختوفه  النظام 

اآلخر لالنتحار.
وال يستبعد السفري ان يظهر االيرانيون شراسة أكرب يف املرحلة 
متوازيني،  خطني  على  عملت  بأنها  السعودية  يتهمون  املقبلة، 
اقامة عالقات وثيقة، وصلت اىل حد العالقات االستثمارية، مع 
وفتح  املتحدة،  الواليات  يف  اليهودي  اللوبي  اركان  من  عدد 
التواصل، بل والتنسيق، مع اسرائيل دون ان يقتصر  قنوات 
يتحدثون عن وضع  االيرانيون  االستخباراتي،  القطاع  على  ذلك 

قواعد للتعاون االسرتاتيجي.
ما نقله السفري يتقاطع مع معطيات ومؤشرات تعكس مدى حدة 
الصراع يف املنطقة، وهناك بلدان خليجية تبدي خماوف حقيقية، 
وعميقة، من نتائج ما جيري او ما يتم االعداد له باعتبار ان لدى 
املنطقة قابلية هائلة لالنفجار، ومن االفضل مقاربة التفاهم بني 
واشنطن وموسكو حول تفكيك ازمات املنطقة، وتكريس »ثقافة 

التسويات« بصورة »عملية وبناءة«.
من  اللبنانيني  املسؤولني  كبار  اىل  يتناهى  ما  ان  والواقع 
النوم  تعين  األزمة  ادارة  بأن  يشي  ال  وأجنبية،  عربية  مصادر 
على حرير. السعوديون سيستخدمون كل الطرق، وكل الساحات، 
وكل  الطرق،  كل  سيستخدمون  وااليرانيون  لـ«املطاردة«، 

الساحات، للمواجهة.
هذا جيعل االمور تأخذ منحى دراميًا، ودون ان تكون هناك اي 
آليات لضبط االيقاع، خصوصًا مع تصاعد املناخ االنتخابي يف 
بطة  اىل  فأكثر  أكثر  اوباما  باراك  حتول  او  املتحدة،  الواليات 

عرجاء...
مثة من يلعب يف الوقت االمريكي الضائع، ويف لبنان يوجد من 
حيذر من التداعيات اخلطرية، وبعدما بدا واضحا ان االجتاه هو حنو 
تأجيل كل امللفات اىل االدارة االمريكية املقبلة، لكن السؤال 
األشهر  خالل  سيحدث  ماذا  هو  واقليميًا،  لبنانيًا،  يطرح  الذي 

املتبقية من ادارة اوباما.

باسيل

افتتاح مؤمتر  باسيل يف  اخلارجية واملغرتبني جربان  اطلق وزير 
الطاقة االغرتابية الذي انعقد صباح امس االول اخلميس للسنة 
الثالثة على التوالي يف فندق غراند هيلتون - احلبتور يف سن 
الفيل، رمسيا العمل بتطبيق قانون استعادة اجلنسية، يف حضور 
وقضائية  وعسكرية  وديبلوماسية  وروحية  سياسية  فاعليات 
شخصية  الف  حنو  مشاركة  جانب  اىل  وإعالمية  واقتصادية 

اغرتابية.
وقال: »النها معركتنا للسنني العشر املقبلة، وهذا التحدي ليس 
لنا وحدنا بل لكم، لنحفظ اهلوية معا. نهزم الدويالت الطائفية 
خصوصية  ضمن  واحدا  عيشا  ونعيش  التكفريي  الفكر  ونقهر 
ونبين  الدولة  بنية  نهش  من  ومننعه  الفساد  حنارب  منا.  كل 
ادارة سليمة وحكم صاحل حياسب وحياكم. مننع اهليمنة والتسلط 
التشاركية  املناصفة  ونكرس  والسياسية  الفكرية  واالحادية 
على  الكاملة  )التفاصيل  والدستور«.  والصيغة  امليثاق  فنحفظ 

الصفحتني 4 و 5(.

اوغلو لن يرتشح ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لن  إنه  قائال  أردوغان،  طيب  رجب  اجلمهورية  برئيس  عالقته 
يسمح ألحد بالتطاول عليها.

ودعا أوغلو إىل جتنب أي شقاق، وانتخاب رئيس جديد للحزب 
يف املؤمتر االستثنائي القادم، وقال إن حكومته واجهت حتديات 
كثرية، ال سيما ما جيري يف سوريا. وأضاف أن املؤمتر االستثنائي 
للحزب املقرر عقده يف 22 أيار اجلاري سيكون مؤمتر وفاء وليس 
مؤمتر وداع، و »لن أقول أي كلمة يف حق رئيس اجلمهورية«، 

على حد قوله.
بكلمة سوء على  بالتفوه  أنه لن يسمح ألحد  أوغلو على  وشدد 
بيين  الفتنة  باب  يفتح  أن  أو  أردوغان،  الرئيس  مع  عالقته 

وبينه.
وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم املعارضة الرئيسية يف تركيا 
إن اإلطاحة برئيس الوزراء أمحد داود أوغلو تتسق مع مساعي 
الرئيس طيب إردوغان لتعزيز سلطات الرئاسة ووصف اخلطوة 

بأنها »انقالب من القصر«.
الشعب  حزب  مقر  مؤمتر صحفي يف  أوغلو يف  كيليجدار  وقال 
اجلمهوري يف أنقره »جيب أال ُينظر إىل استقالة داود أوغلو على 
أنها قضية حزبية داخلية .. جيب على كل مؤيدي الدميقراطية 

مقاومة انقالب القصر هذا.«

جهد روسي - امريكي ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ثانوية باجتاه برنه واخلالصة.
الطريان  ومبواكبة  اهلجوم  صد  من  السوري  اجليش  متكن  وقد 
السوري والروسي من صد اهلجوم وحرق عدة اليات ودبابات، 
وقد دفع اجليش السوري وحلفاؤه تعزيزات كبرية لصد اهلجوم. 
كذلك متكن اجليش السوري وحلفاؤه من استعادة السيطرة على 
»السربيتال« يف ريف محص وكذلك حقل شاعر للغاز بعد  تلة 

سيطرة داعش عليه لبضع ساعات.
وأفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان بأن تنظيم »داعش« متكن 
من بسط سيطرته الكاملة فعليًا وبقوة السالح على حقل شاعر 

للغاز يف ريف محص الشرقي.
وقال املرصد يف بيان، إن »ذلك جاء عقب معارك عنيفة لليوم 
الثالث على التوالي، إثر هجوم للتنظيم على احلقل الواقع يف 
ريف محص الشرقي«، مشريًا إىل أن »االشتباكات أسفرت عن 
مقتل 34 عنصرًا من اجليش العربي السوري واملسلحني املوالني 
التنظيم يف  عناصر  من  األقل  على  عنصرًا   16 قتل  بينما  هلا، 
بعربتني  نفسيهما  فجرا  اثنان  ضمنهم  من  ذاتها  االشتباكات 

مفخختني«.
وأشار املرصد إىل أن »قوات النظام متكنت من استعادة السيطرة 
على احلقل«، حيث شهد حميط احلقل اشتباكات متفاوتة العنف 
بني التنظيم واجليش العربي السوري، وترافقت االشتباكات مع 

قصف الطريان احلربي واملروحي على مناطق االشتباك.

مقتل 12 مدنيًا يف تفجريين يف حمص
على صعيد آخر، قتل 12 مدنيًا وأصيب 40 آخرون جبروح اخلميس 
يف تفجريين ارهابيني استهدفا بلدة املخرم الفوقاني يف حمافظة 
محص يف وسط سوريا، وفق ما أفاد به املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان.
وقال مدير املرصد السوري رامي عبد الرمحن إن »التفجريين، 
 10 مقتل  عن  أسفرا  انتحاري،  والثاني  مفخخة  بسيارة  أحدهما 
آخرين جبروح« يف بلدة املخرم  مدنيني على األقل وإصابة 40 
الفوقاني الواقعة حنو 30 كيلومرتًا إىل الشرق من مدينة محص.

اليت مت  اهلدنة  مدينة حلب وحميطها سريان  بدأ يف  اىل ذلك، 
التوصل إليها بني موسكو وواشنطن مساء الثالثاء املاضي.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت عن سريان هدنة 
يف حلب ملدة 48 ساعة بدءا من الساعة الواحدة فجر اخلميس 5 

آيار اليت انهارت عصر امس بعد االشتباكات يف خان طومان.
من جهته، أعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يف وقت 
حلب،  التهدئة يف  حول  املتحدة  الواليات  مع  اتفاق  عن  سابق 
مشريا إىل رفض موسكو أن تشمل اهلدنة مواقع »جبهة النصرة« 

يف حلب
من جهتها أقرت وزارة اخلارجية االمريكية بأن املعارضة السورية 

يف حلب تتحرك مع الفصائل اليت مل تنضم إىل اهلدنة.
وقال مارك تونر املتحدث باسم اخلارجية االمريكية: »هذه إشارة 
دائمة تلك اليت نرسلها، حنن نعلم، وقد قلنا سابقا، أن الوضع 
بعض  هناك  كانت  مستقر..  وغري  معقد  املناطق  بعض  يف 
أي  بينها وحتديد من وإىل  التفريق  علينا  املختلطة.  اجملموعات 

جانب يقف«.
 وأضاف تونر أن االتفاقية مع روسيا بشأن التهدئة »تستند إىل 
حقائق مفادها أن احلكومة واملعارضة اللتني وقعتا على اتفاقية 
وقف األعمال القتالية سيكون عليهما االلتزام بتطبيقها وبشكل 

طوعي من أجل احلفاظ على استمراريتها، فاألمر يعتمد عليهما يف 
عدم مشاركتهما األطراف احمللية اليت مل تدخل عملية التوقيع«.

وقت  أنهتا يف  وروسيا  املتحدة  الواليات  أن  إىل  تونر  وأشار 
متأخر من الثالثاء 3 أيار حمادثات بشأن التدابري الالزمة لتشمل 
اهلدنة حمافظة حلب، مبا يف ذلك املناطق احمليطة بها، كجزء من 

اجلهود العاجلة لنزع فتيل العنف يف سوريا.
من جانبه، أعلن نائب األمني العام لألمم املتحدة جيفري فيلتمان، 
أن املنظمة الدولية تدعو مجيع األطراف يف سوريا إىل االلتزام 
بنظام وقف إطالق النار يف حلب، طبقا لالتفاق الذي مت التوصل 

إليه بني روسيا والواليات املتحدة.

األسد لبوتني: حلب تعانق ستالينغراد
اىل ذلك، بعث الرئيس السوري بشار -األسد برقية تهنئة إىل 
نظريه الروسي فالدميري ـ بوتني مبناسبة عيد النصر على النازية، 
اعترب فيها أن مدينة حلب السورية متر اليوم مبحنة تشبه مأساة 

ستالينغراد.
كما عرب الرئيس السوري عن تقديره ملواقف روسيا ومبساعدتها 

للشعب السوري للوقوف يف وجه اإلرهاب. 
عن  عرف  ملا  طبيعيا  »استمرارا  تعترب  املواقف  تلك  أن  واعترب 
الشعب الروسي من الوقوف يف وجه الظلم والعدوان واالنتصار 

لقضايا الشعوب العادلة«.
 وتابع األسد أن مدينة حلب اليوم، كما مجيع املدن السورية، 
األعداء  شراسة  رغم  أنها  وتعاهدها  البطلة  ستالينغراد  تعانق 
وقساوة العدوان، ورغم حجم التضحيات واآلالم فإن مدن وقرى 
هذا  دحر  من  بأقل  يقبلوا  لن  األبي  وجيشها  وشعبها  سورية 
سوريا  خري  فيه  ملا  عليه،  النهائي  االنتصار  وحتقيق  العدوان 

واملنطقة والعامل.

إيران: استشاريونا سيبقون بطلب دمشق
من جهته، كشف نائب وزير اخلارجية اإليراني حسني أمري عبد 
املستشارين  صفوف  يف  اخلسائر  بعض  وجود  عن  اللهيان 

اإليرانيني وعناصر حرس الثورة اإلسالمية يف سوريا.
وأوضح عبد اللهيان يف حديث لوكالة »نوفوسيت« أنه »ال يوجد 
يف سوريا مقاتلون إيرانيون أو وحدات إيرانية خاصة. لقد أرسلنا 
من  عسكريني  مستشارين  السورية  احلكومة  من  بطلب  سابقا 
حرس الثورة اإلسالمية. وهم مستشارونا العسكريون املختصون 

يف مكافحة اإلرهاب«.
وأضاف املسؤول اإليراني أنه »إىل جانب هذه العناصر، أرسلنا 
عددا من خربائنا ومستشارينا العسكريني، حضروا، حسب احلاجة، 

يف مناطق األعمال القتالية واستشهدوا«.
وأكد عبد اللهيان أن طهران ستزيد من عدد اخلرباء العسكريني 
مكافحة  عمليات  تنشيط  بسبب  وذلك  سوريا،  يف  اإليرانيني 
دمشق  تطلب  طاملا  البالد  أنهم سيبقون يف  مضيفا  اإلرهاب، 

ذلك.
النظام  اجلبري  عادل  السعودي  اخلارجية  وزير  محل  ذلك،  اىل 
السوري مسؤولية خرق اهلدنة يف حلب، حيث جدد النظام قصف 
مناطق باملدينة وريفها، بينما اعتربت املعارضة أن اتفاق اهلدنة 

قرار سياسي بني واشنطن وموسكو بهدف تدمري حلب.
لـ بشار  التأكيد على أن السعودية ترى أال مكان  وجدد اجلبري 
املسار  عرب  ذلك  »سواء مت  األسد يف مستقبل سوريا، مضيفا 

السلمي أو عرب غريه إذا مل جُتد احللول السلمية«.

طائرات االحتالل ودباباته ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املواطنني. إىل ذلك فتحت زوارق االحتالل البحرية نريان رشاشاتها 
صوب مراكب الصيادين يف حبر وسط ومشال القطاع، دون أن 

يبلغ عن إصابات يف صفوف الصيادين.
بينما  رفح،  مدينة  مشال  موقعا  االحتالل  طائرات  قصفت  كما 
قصفت مدفعية االحتالل منطقة شرق الربيج، دون وقوع إصابات 

يف صفوف املواطنني.
اىل ذلك اخطرت قوات االحتالل االسرائيلي، امس االول، مواطنا 
اخلليل، وصادرت  والبناء ملنزله شرق يطا جنوب  العمل  بوقف 

معدات البناء، واتلفت خيما للسكن.
ووقال منسق اللجان الشعبية ملقاومة اجلدار واالستيطان راتب 
اجلبور لـ وفا، إن قوات االحتالل االسرائيلي ترافقها ما تسمى 
يطا،  شرق  اجلوايا  منطقة  اقتحمت  والتنظيم،  املدنية  باالدارة 
عباده  عايد  املواطن  منزل  يف  والبناء  العمل  بوقف  واخطرت 
الشواهني )35 عاما(، واتلفت خيم السكن للمواطن الشواهني، 
وصادرت معدات البناء من املكان، حبجة البناء يف مناطق مصنفة 

»ج«.
كما أعلن جيش العدو اإلسرائيلي أنه اكتشف نفقًا جديدًا تابعًا 
حلركة »محاس« اليت تسيطر على غزة، ميتد بني القطاع واألراضي 

احملتلة، يف ثاني اكتشاف من نوعه يف األسابيع االخرية.
وقال املتحدث باسم اجليش بيرت لرينري للصحافيني أنه ال يوجد 
أدنى شك أن النفق الذي عثر عليه جنوب قطاع غزة والذي ميتد 
لنحو 30 مرتًا حتت األرض، كان سيتم استخدامه من قبل حركة 

»محاس« لشن هجمات داخل األراضي الفلسطينية احملتلة.

تتـمات

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 
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صحة ومجتمع

الشوكوالتة تقلل أمراض السكري والقلب

افادت دراسة بريطانية حديثة، أن تناول 25 غراما من الشوكوالتة 
يوميا، يقلل من خطر اإلصابة بأمراض السكري والقلب، الحتوائها 

على مضادات األكسدة اليت متنع تلف خاليا اجلسم.

الربيطانية،  »ُوِرْك«  جبامعة  الطب  بكلية  باحثون  الدراسة  أجرى 
وذكروا فيها أن »األحباث أثبتت أن التناول املعتدل للشوكوالتة، 
قد يعود بفوائد صحية كبرية على األشخاص، ال سيما عندما يتعلق 
نتائج دراستهم اجلمعة، يف  الداكنة«، ونشروا  بالشوكوالتة  األمر 

الدورية الربيطانية للتغذية.

مستويات  على  حتتوى  الداكنة،  »الشوكوالتة  أن  الباحثون  وأشار 
مركبات  مثل  األكسدة،  مبضادات  الغين  الكاكاو  من  مرتفعة 

الفالفونويد، وهي مركبات ميكن أن متنع َتَلف اخلاليا«.

وللوصول إلي نتائج الدراسة، تابع الباحثون 1153 شخصا ترتاوح 
للشوكوالتة،  استهالكهم  عاما، ورصدوا   69 إىل   18 أعمارهم بني 
زيادة خطر  عنه  ينتج  الذي  لألنسولني،  اجلسم  وارتباطها مبقاومة 
اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، إضافة 

إىل تأثريها على مستويات إنزميات الكبد.

تناولوا  الدراسة،  يف  املشاركني  من   81.8% أن  الباحثون  ووجد 
غراما   25 حوالي  اليومي  االستهالك  متوسط  وبلغ  الشوكوالتة، 

يوميا.

يوميا، خّفض  للشوكوالتة  املعتدل  االستهالك  أن  النتائج  وأثبتت 
مقاومة اجلسم لألنسولني، كما قلل من خطر اإلصابة باضطرابات 
مل  مبن  باملقارنة  الكبد،  إنزميات  مستويات  حتسني  عرب  القلب، 

يتناولوا الشوكوالتة.

يف املقابل، ونظرا الحتواء الشوكوالته على مستويات مرتفعة من 
الدهون والسكر، ميكن أن يؤدي االستهالك املفرط هلا إىل مشاكل 

صحية، مثل تسوس األسنان والبدانة.

بانتظام يف  الشكوالتة  تناول  أن  دراسات سابقة كشفت  وكانت 
أثناء احلمل، ال يفيد األم وحدها، بل ميكن أن يساعد على منو وتطور 

اجلنني أيضا، ويقي النساء من تسمم احلمل.

كما ركزت نتائج الدراسات على أن االعتدال يف تناول الشوكوالتة 
أيضا،  للتمتع بصحة جيدة ومزاج سعيد  األمثل  احلل  السوداء هو 
ألنها حتتوي على كمية كبرية من الكاكاو، وتتكون من مواد مضادة 

لألكسدة تعمل مبنزلة دفاعات مقاومة لبعض األمراض.

من عالج فقر الدم إىل حماربة االكتئاب

7 أسباب لتناول املوز يوميًا

إذا  عما  النظر  بغض  اإلطالق،  على  الفاكهة  ألذ  من  املوز 
كنت حتبه نيئًا أو خمفوقًا مع احلليب أو مشويًا أو مطهيًا يف 

وصفة من احللوى.

تعزيز  يف  املوز  يساهم  لذيذة،  فاكهة  كونه  جانب  وإىل 
صحة اجلسم، واملساعدة يف تنظيم عملية اهلضم والسيطرة 
على الشهية، وعالج فقر الدم، باإلضافة إىل ما حيتويه من 

الفيتامينات واملعادن.  

وفيما يلي األسباب اليت جتعل تناول املوز يوميًا من العادات 
الضرورية لصحة اجلسم:

معدن  تركيز  الرتفاع  نظرًا  مرتفع:  الدم  ضغط  حماربة 
فيه،  الصوديوم  تركيز  واخنفاض  املوز،  يف  البوتاسيوم 
الدم، وحماربة  يساعد تناول املوز يوميًا يف خفض ضغط 
ارتفاع تركيز الصوديوم يف الدم بعد وجبة ماحلة على سبيل 

املثال.

الغنية  الفاكهة  من  املوز  اهلضمي:  اجلهاز  أداء  حتسني 
باأللياف القابلة وغري القابلة للذوبان. وتساعد األلياف على 

تنظيم عملية اهلضم يف اجلسم.

بالشبع  الشعور  على  املوز  يساعد  للحمية:  مثالي  طعام 
لفرتات طويلة، ليس فقط بسبب غناه باأللياف، بل أيضًا 
ألن رائحته تساهم يف إرسال إشارات للدماغ جتعله يشعر 

بالشبع، حبسب ما أثبتته الدراسات.

من  أو حصتني  تناول حصة  الدموية:  األوعية  تعزيز صحة 
املوز يوميًا يزّود اجلسم بأربعة غرامات إضافية من األلياف، 
ما يساهم يف خفض خطورة اإلصابة بأمراض األوعية الدموية 

ومرض القلب التاجي وأمراض القلب بشكل عام.

تشكيل خاليا صحية: حتتوي حصة واحدة من املوز على 20 
يف املائة من حاجة اجلسم البالغ لفيتامني »بي 6«، الذي 
يدخل يف تشكيل هرمون اإلنسولني الضروري للسيطرة على 
معدل السكر يف الدم، واألمحاض األمينية الضرورية لتكوين 

خاليا صحية.

حماربة فقر الدم: املوز غين مبعدن احلديد، الذي حيّفز على 
إنتاج مادة اهليموغلوبني يف خاليا الدم احلمراء ومعاجلة فقر 

الدم.

 27 على  املوز  من  واحدة  حصة  حتتوي  املزاج:  حتسني 
حتسني  يف  يساعد  الذي  املغنيزيوم،  معدن  من  مليغرامًا 
املزاج، ويساعد يف اخللود إىل النوم. ويف املقابل، يعاني 
األشخاص الذين ال يتزودون بالقدر الكايف من املغنيزيوم 

من أعراض التوتر واالكتئاب. 

العشرينات  يف  الشباب  من  وخاصة  للكثريين  بالنسبة  ق 
والثالثينات من العمر، ألنه جيعلهم يظهرون أكرب سنًا.

وينتج الشيب املبكر عن عدة عوامل من أهمها: االستعداد 
اهلرمونية  والتقلبات  والتدخني  التغذية  وسوء  الوراثي 
املناسبة  غري  الشعر  منتجات  واستخدام  واإلجهاد  والتلوث 

وغري ذلك.

ظهور  لتأخري  الطبيعية  الوصفات  بعض  استخدام  وميكن 
يلي  وفيما  ومجاله.  الشعر  شباب  على  واحلفاظ  الشيب، 
هو   10 توب  موقع  حبسب  الوصفات  هذه  من  جمموعة 

رمييديز:

-1 أوراق الكاري
تساعد أوراق الكاري على زيادة الرتكيز اللوني يف الشعر، 
ويف حال خلطت مع زيت جوز اهلند ميكن أن تساعد يف منع 
وتأخري ظهور الشيب. تغلى حفنة من أوراق الكاري مع ملعقة 
من زيت جوز اهلند حتى تتفحم، ثم يدلك بها الشعر وترتك 
الرأس. وتكرر هذه  ملدة ترتاوح بني 30 و45 دقيقة على 

العملية مرة أو مرتني يف األسبوع.

-2 احلنة
تعزيز  جانب  وإىل  للشعر،  طبيعية  كصبغة  احلنة  تستخدم 
اللون، تساعد احلنة على تقوية الشعر وجعله ناعم امللمس. 
تطحن حفنة من أوراق احلنة، وختلط مع 3 مالعق من مسحوق 
عنب الثعلب اهلندي، وملعقة من مسحوق النب، والقليل من 
اللنب، وتوضع اخللطة بالتساوي على الشعر، وترتك إىل أن 

جتف. وتكرر هذه العملية كل أسبوعني إىل 4 أسابيع.

-3 زيت جوز اهلند وعصري الليمون
يعد زيت جوز اهلند عالجًا سحريًا للشعر، فهو يرطب الشعر 
لشعرك،  اللمعان  ويضيف  االلتهابات  وحيارب  منوه  وحيفز 
ويف حال استخدامه لفرتة طويلة، ميكن أن يساعد على عالج 
عصري  من  مالعق   3 ختلط  الشعر.  لون  واستعادة  الشيب 
الليمون مع القليل من زيت جوز اهلند حبسب طول الشعر. 
وتدعك فروة الرأس باخللطة وترتك ملدة ساعة على األقل، 

وتكرر العملية مرة يف األسبوع.

-4 عصري البصل
وجد الباحثون مؤخرًا أن الشيب ينتج عن اخنفاض يف نسبة 
ويشجع  الكاتاالز،  يدعى  الطبيعية  لألكسدة  مضاد  مركب 
تدليك  ميكن  لذلك  املركب،  هذا  إنتاج  على  البصل  عصري 
 30 بني  ترتاوح  ملدة  ويرتك  البصل  بعصري  الرأس  فروة 
العملية يوميًا على مدى  دقيقة وساعة كاملة، وتكرر هذه 

عدة أسابيع.

-5 الشاي األسود
وتنعيمه  الشعر  لون  تعزيز  على  األسود  الشاي  يساعد 
كوب  األسود يف  الشاي  من  ملعقتان  تغلى  بّراقًا.  وجعله 
ماء، وتضاف ملعقة صغرية من امللح، ويرتك الشاي ليربد، 
ويشطف الشعر به عدة مرات، ويف املرة األخرية يرتك ملدة 
ترتاوح بني 15 و20 دقيقة قبل شطفه باملاء البارد، وتكرر 

هذه العملية مرة واحدة أو مرتني يف األسبوع. 

 5 عالجات طبيعية تؤخر 
ظهور الشيب

بالعناصر  الذرة  تزخر 
املفيدة  الغذائية 
تساعد  اليت  كاأللياف 
عملية  حتسني  على 
اهلضم عالوة على محض 
الثيامني  الفوليك، 
الذي  سي  والفيتامني 
مناعة  تقوية  يف  يفيد 

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

الذرة … كنٌز صحٌي مثني

اجلسم واملغنسيوم.
كما تتميز الذرة املسلوقة بعدم احتوائها على الكوليسرتول، كما أن 

كوبًا واحدًا منها مينحكم 124 سعرة حرارية فقط.
ومن الفوائد الصحية لتناول الذرة، تنظيم عملية اهلضم مع التقليل 
من نسبة اإلصابة بأمراض القلب والشرايني، تقليل نسبة امتصاص 
بضغط  والتحكم  السكر  مستوى  وضبط  اجلسم  يف  الكوليسرتول 

الدم.
على صحة  إجيابي  بشكل  والتأثري  العظام  تقوية  على  تساعد  كما 

بشرتكم ونظركم بشكل عام.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

لتقديم وجبة غاية يف الروعة وبطعم طيب ومميز، 
قدمت لنا الشيف روال الفار طبق جيب التاجر مع 
ومتتعوا  لعائلتك  قدميها  الشهية  التشيدر  جبنة 

بأطيب األوقات وبألذ طعم
املقادير :

  حليب: كوب وربع )دافئ، للعجينة(
    سكر: ملعقة كبرية )للعجينة(

    مخرية: ملعقتان صغريتان )للعجينة(
    طحني: كوبان وربع )للعجينة(

    بيكنج بودر: ملعقة صغرية ونصف )للعجينة(
    ملح: نصف ملعقة صغرية )للعجينة(

    اجلنب الكرميي: كوب )للحشوة(
    جبنة شيدر: كوب )مقطعة شرائح، للحشوة(

    خس: كوب )مقطع، للحشوة(
    خيار: كوب )مقطع، للحشوة(

    طماطم: كوب )مقطعة، للحشوة(
طريقة التحضري

1. يف وعاء صغري توضع اخلمرية والسكر ويضاف 
ربع كوب من احلليب وحيرك املزيج ويغطى ويرتك 

جانبا 10 دقائق حتى يتضاعف حجمه.

ثم  وامللح  باودر  البيكينغ  مع  الطحني  ينخل   .2
إليها  ويضاف  العجانة  يف  الطحني  خليط  يوضع 
احلليب  يضاف  ثم  جيدًا.  وتعجن  اخلمرية  خليط 
بالتدريج ويعجن اخلليط ملدة 10 دقائق ثم توضع 
العجينة يف وعاء مدهون بالزيت وتغطى بنايلون 
وترتك يف مكان دافئ ملدة ساعة أو حتى تصبح 

ضعفي حجمها.

بالطحني  مرشوش  على سطح  العجينة  توضع   .3
وترق بسماكة 2/1 سم، ثم تقطع باستخدام قطاعة 
دوائر  إىل  وتقطع  3سم،  قطرها  الشكل  دائرية 

صغرية.

4. حيمى الزيت يف قدر عميق على النار، وتقلى 
ثم  الكرة  مثل  وتصبح  تنتفخ  حتى  العجني  قطع 
تقلب حتى تأخذ لون بين .ترفع على ورق مطبخ 

ليمتص الزيت الفائض.

5. إصنعي جيب يف كل حبة باستعمال السكني، 
شقيها إىل املنتصف فقط.

بها  الكرميية وتوضع  باجلبنة  تدهن كل قطعة   .6
واخلس  بالطماطم  وحتشى  التشيدر  من  قطعة 

واخليار. وتقدم.

جيب التاجر مع جبنة 
التشيدر الشهية

الدجاج  الطعم وهو  ولذيذ  اليوم مغذذي  طبق 
مع البطاطا باحلليب. ورمبا يستغرق وقتًا طوياًل 
نسبًة لغريه من األطباق السريعة، لكنه بطعمه 

الغين يستحق العناء.

الدجاج مع البطاطا باحلليب

*املقادير:

- دجاجة حبجم 1 2/1 كيلو ونصف
- امللح والفلفل األسود املطحون الطازج

- 3 مالعق كبرية من الزبدة أو زيت الزيتون
- 5 قطع من حلم اخلنزير املقدد)أو حلم احلبش(، 

يقطع إىل شرائح رقيقة
- 1 حبة كبرية من الكراث مفرومة خشنة

- 4/1 كوب من أوراق إكليل اجلبل الطازجة
شرائح  يف  مقشرة  حامض،  ليمونتا  قشر   -

مسيكة بقشارة اخلضراوات
- 10 فصوص من الثوم، غري مقشرة
- قرصة جوزة الطيب املبشور الطازج

- 2 كوبان من احلليب كامل الدسم
- كيلو من البطاطا الصغرية احلجم 

*طريقة التحضري:
مئوية.  درجة   200 حرارة  إىل  الفرن  - سخنوا 
ثم  والفلفل.  امللح  مع  بسخاء  الدجاجة  تبلوا 
مقالة  إىل  الزيتون  زيت  أو  الزبدة  ادهنوا 
على  وضعوها  للفرن  خمصصة  وعميقة  كبرية 
ناٍر عالية. إحرقوا الدجاجة فيها، ليصِبح جلدها 

مقرمشًا بلوٍن أشقر بكل اجلهات.

- اآلن أضيفوا إىل الوعاء شرائح حلم اخلنزير 
أو احلبش املقدد، الكراث، روزماري، وقشور 
مع  الطيب  جوزة  من  وقليل  والثوم  الليمون 
احلليب. وأضيفوا قرصة أخرى من امللح حتسبًا 

إلضافة رؤوس البطاطا اليت ستحتاجها.

- ضعوا الوعاء يف الفرن احملّمى ملدة 1 2/1 
بشكٍل  العصائر  إضافة  مع  ونصف.  ساعة 
الدجاجة. وإذا الحظتم  متقطع على مجيع أحناء 
ميكنكم  جدًا  كبرية  بسرعة  يتبخر  السائل  أن 

إضافة غطاء.

من  تتأكدوا  عندما  النار  عن  إرفعوها  اآلن   -
نضوجها وقطعوا الدجاجة بعناية بعد فصلها عن 

البطاطا والصلصة.
 

*طريقة التقديم:
وإىل  األطباق  يف  الدجاج  من  شرائح  ضعوا 
ملعقة  مع  الصغرية  البطاطا  رؤوس  جانبها 
بوعاٍء  من الصلصة. وميكنكم إضافة الصلصة 
خمصص منفرد. إنها لذيذة وغنية. كما ميكن 
والنعناع  كالرحيان  اخلضراوات  بعض  إضافة 
ر، أو ميكن تناوهلا  امُلعمِّ الثوم  أو  والبقدونس 

مع سلطة من اختياركم.

مع الرحيان والسلطة

الدجاج مع 
البطاطا باحلليب

لتتناولي وجبة خفيفة أثناء اتباعك للرجيم.. اخرتنا 
لك من مطبخ سيدتي وجبة خفيفة وسريعة التحضري 
بروشكيتا بالطماطم والرحيان لرجيم مثالي حضريها 

ومتتعي برشاقة وخفة طوال النهار
املقادير :

    اخلبز الفرنسي: 12 شرحية
    طماطم: 4 حبات )مفرومة(

    رحيان: نصف كوب )مفروم(
    زيت الزيتون: ملعقتان كبريتان

    خل البلسمك: ملعقة صغرية
    الثوم: فص )مهروس(

    ملح: نصف ملعقة صغرية
    فلفل أسود: نصف ملعقة صغرية

طريقة التحضري

والفلفل  وامللح  الرحيان  مع  البندورة  اخلطي   .1
والزيت واخلل البلسمي.

2. صفي اخلبز بصينية مبطنة بورق اخلبز واخبزيها 
بالفرن ملدة 10 دقائق.

3. وزعي اخلليط على شرائح اخلبز وقدميها.

    بروشكيتا بالطماطم 
والرحيان لرجيم مثالي

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

*املقادير:

شرحية الستيك
- 2 ملعقتان كبريتان من الزيت

- 500G من شرائح اللحم
- ملح 1 ملعقة صغرية

الفلفل األسود املطحون  2/1 ملعقة صغرية من 
الطازج

- 8-10 أرغفة من عجة الذرة)حاضرة يف السوق( 
Small corn tortillas

4/1 كوب من البصل األبيض مقطع ناعمًا
2/1 كوب كزبرة مفرومة

3 حبات من الفجل ، مقطعة إىل شرائح رقيقة
2/1 حبة من األفوكادو مقطعة ملكعبات

النوع  من  غريها  أو  كوتيجا  جنب  من  كوب   4/1
املفضل لديكم

- أسافني من الليمون احلامض

* طريقة التحضري:
واتركوها  والفلفل  بامللح  اللحم  شرحية  رشوا   -

جانبًا ملدة 30 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.
مرتفعة  حرارة  على  مقالة  إىل  الزيت  أضيفوا   -
أضيفوا  عندها  السخونة.  من  الزيت  يدخن  حتى 
شرحية حلم واقلوها. ال تلمسوها ملدة 5 دقائق، 
ثم اقلبوها على اجلانب اآلخر ملدة 5 دقائق أيضًا 

لكن على حرارة متوسطة.
- إرفعوها عن النار، ثم اتركوها لرتتاح  ملدة 15 

دقيقة قبل تقطيعها اىل قطع حبجم قضمة.
- اآلن سخنوا أرغفة عجة الذرة يف نفس املقالة 

على ناٍر هادئة.
*طريقة التقديم:

ضعوا قطع اللحم املفروم على األرغفة الساخنة، 
و  والفجل  والكزبرة  البصل  عليها  وأضيفوا 
مع شرحة  رغيف  كل  وقدموا  واجلنب.  األفوكادو 

من أسافني الليمون احلامض.

مع سلطة من اختياركم
الستيك بأرغفة الذرة

طريقة حتضري بطاطس شيبس جببنة البارميزان، 
وصفة سهلة التحضري وشهية.. سيحبها أطفالك 

قدميها وشاركينا رأيك بطعمها الساحر
املقادير :

    البطاطس: 3 حبات )مقشرة ومقطعة شرائح 
رفيعة، مغسولة ومصفاة(

    الزيت النباتي: نصف كوب
    جبنة بارميزان: ملعقتان كبريتان )مبشورة(

    ملح: نصف ملعقة صغرية
    فلفل أسود: ربع ملعقة صغرية

    البقدونس: ملعقتان كبريتان )مفروم(
    لنب زبادي: كوب )للصلصة اجلانبية(

    العسل: ملعقة صغرية )للصلصة اجلانبية(
    عصري الليمون: 1 حبة )للصلصة اجلانبية(

بطاطس شيبس جببنة 
البارميزان

)للصلصة  صغرية  ملعقة  ليمون:  برش      
اجلانبية(

    ملح: ربع ملعقة صغرية )للصلصة اجلانبية(

طريقة التحضري

على  عميقة  مقالة  يف  النباتي  الزيت  سخين   .1
تتحمر  حتى  بالزيت  البطاطس  إقلي  ثم  النار 

وتصبح مقرمشة.

وانثري  املطبخ  ورق  على  البطاطس  ضعي   .2
امللح والفلفل عليها.

3. بعد ذلك، انثري جبنة البارميزان والبقدونس 
على البطاطس املقلية.

4. اخلطي مكونات الصلصة وقدميها إىل جانب 
البطاطس.
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NEWS

Prime Minister Malcolm 
Turnbull has put any 
changes to the GST on 
the political back burn-
er, ruling out changes 
to the consumption tax 
for at least three years 
if his government is re-
elected.
Ahead of Tuesday’s 
federal budget - and an 
expected visit to Gov-
ernment House by the 
end of the week to ask 
the Governor-General to 
call an election for July 
2 - Mr Turnbull also fore-
shadowed “substantial” 
tax changes.
And the Prime Minister 
has declared his gov-
ernment will be judged 
by voters on its “new 
agenda” at the election - 
rather than being bound 
to all of the promises 
made by former Prime 
Minister Tony Abbott.
“I can give you this 
absolute undertaking, 
there will be no change 
to the GST in the next 
parliament,” he told Sky 
News.
“We are not fiddling, 
this is going to be a crit-
ically important docu-
ment... all of the other 
measures that we have 
proposed are vitally im-
portant, but obviously 
the tax changes had to 
await the budget.
“There is substantial 
tax reform, tax changes 
in the budget. Yes, we 
will be going to an elec-
tion on July 2 and that 
will go to an election, 
unless the measures 

Federal Election 2016: Malcolm Turnbull rules 
out GST change for at least three years

are passed before the 
Houses are dissolved.”
The Coalition is expect-
ed to hike tobacco taxes 
and to reduce super-
annuation tax conces-
sions for the well-off in 
Tuesday’s budget, while 
a cut to company taxes 
is also in prospect.
Other measures ex-
pected in the budget in-
clude a $5 billion dental 
plan, additional funding 
for corporate regula-
tor ASIC and end to the 
temporary budget repair 
levy for people earning 
more than $180,000 will 
all be confirmed.
There will also be an 
additional $1.2 billion 
for school funding, stu-
dents face the prospect 
of paying more for their 
university degrees – and 
having to pay back their 
debt sooner while an ex-
tension of the $20,000 
instant asset write-off 
for small business is in 
prospect.
Reflecting on the deci-
sion to abandon a pos-
sible rise in the GST to 
15 per cent, Mr Turnbull 
dismissed suggestions 
the federal government 
had “given up” on tax 
reform after looking 
“very carefully” at the 
GST.
“If you were to increase 
the GST by 50 per cent, 
to 15 per cent for ex-
ample, you would raise 
about an additional $30 
billion a year. About $6 
billion of that would go 
in automatic indexation 

of pensions and ben-
efits, so you’d have $24 
billion left,” he said.
“But here’s the catch, 
at that point 91 per cent 
of people in the bottom 
20 per cent of incomes, 
and about 74 per cent 
of people in the second 
bottom quintile would 
be worse off.
“So we looked at the 
distributional analysis, 
we saw that by the time 
you had compensated 
people in the two bottom 
quintiles, the bottom 40 
per cent of incomes, 
what you had left over to 
go for personal income 
tax cuts or company 
tax cuts was a relatively 
modest amount given 
the scale of the change 
proposed.”
The federal budget 
would focus on support-
ing jobs and growth - a 
familiar refrain from the 
prime minister and his 
front bench - while set-
ting up the tax system 
to be “sustainable” and 
“fit for purpose in 2016 
and the years ahead”.
Pressed on whether 
he was bound by all 
of the promises made 
by Mr Abbott - such as 
not changing the tax ar-
rangements for Austra-
lia’s super system - Mr 
Turnbull said that on the 
eve of an election “what 
we are setting out is an 
economic plan for vot-
ers to approve or not at 
the 2016 election”.
“This is submitting a 
new agenda, this is not 
Tony Abbott’s plan, it’s 
the plan of the Turnbull 
government.”
Labor has already prom-
ised to make changes to 
both tobacco taxes and 
superannuation and Mr 
Abbott has criticised 
these changes in that 
context, while also ar-
guing that the Turnbull 
government’s agenda is 
essentially the same as 
his own.

“There will be no change to the GST in the next parliament”: Malcolm Turnbull. 
Photo: Scott Barbour 

Reserve Bank of Australia 
on Tuesday cut the cash 
rate to a record low of 1.75 
per cent in a bid to head off 
falling prices and an eco-
nomic downturn.
The cash rate is now easily 
at its lowest level under the 
current system of monetary 
policy setting. 
The cut, the first in a year, 
came less than a week after 
a shock drop in core infla-
tion to well below the cen-
tral bank’s 2 per cent to 3 
per cent target band.
Most economists expect a 
second cut before the end 
of the year, although some 
say the June quarter infla-
tion figure, out in August, 
will determine the RBA’s 
next move.
Tuesday’s historic interest 
rate reduction coincides 
with the federal govern-
ment’s third budget, which 
is expected to be mildly 
stimulatory despite pres-
sure to narrow the deficit.
Deflation in the headline 
consumer price index, due 
mainly to falling oil prices 
and aggressive retailer dis-
counting, was the first such 
quarterly contraction in 
seven years.
Moderate inflation, the re-
sult of demand for goods 
and services – including 
labour – just outstripping 
supply, is usually the mark 
of a healthy economy.
However, when prices and 
wages continue to fall, con-
sumers often hold off on 
buying and companies on 
investing. Deflation also 
pushes up the relative bur-
den of debt.
The cash rate is now easily 
at its lowest level under the 
current system of monetary 
policy setting.
The latest cut puts Australia 
into the club of developed 
economies with ever-falling 

interest rates and bond 
yields. Japan, the European 
Union and parts of Scandi-
navia now have zero or even 
negative nominal rates. New 
Zealand, too, looks likely 
to keeping cutting from an 
already-low 2.25 per cent 
official cash rate.
RBA governor Glenn Ste-
vens said the decision 
was based on last week’s 
surprisingly weak inflation 
read-out.
“Inflation has been quite 
low for some time and re-
cent data were unexpect-
edly low,” he said in a state-
ment.
“While the quarterly data 
contain some temporary 
factors, these results, to-
gether with ongoing very 
subdued growth in labour 
costs and very low cost 
pressures elsewhere in the 
world, point to a lower out-
look for inflation than previ-
ously forecast,” he said.
He also noted that softening 
conditions in what was an 
overheated housing market 
had allowed the bank to cut 
without fear of re-igniting 
unsustainable price growth.
The Australian dollar, which 
had risen solidly ahead 
of the decision, dropped 
like a stone. It was late on 
Tuesday trading around 
US75.72¢, down from just 
above US77¢.
Jamieson Coote Bonds’ 
Charlie Jamieson, who also 
predicted the cut, described 
it as “the path of least regret 
for the RBA”.
“A failure today to address 
the shocking CPI numbers 
risked falling behind the 
curve and allowing that dis-
inflationary force to build,” 
he said.
“We fully expect a follow-up 
cut over next three months; 
the RBA rarely tweaks inter-
est rate policy in isolation, 

Reserve Bank of Australia cuts cash rate to fight deflation

Saturday 7 May 2016  2016 أيــار   7 السبت 

so expect more to come.”
Others, however, said there 
was little in Mr Stevens’ 
statement to suggest a fol-
low-up cut, to 1.5 per cent, 
although the RBA does 
not always signal its next 
move.
NAB’s chief economist for 
markets, Ivan Colhoun, said 
much would depend on the 
inflation report for the June 
quarter.
“What people will be asking 
now is if one rate cut would 
be enough to put them back 
into that target band, or 
make them confident about 
that,” he said.
“For now I think there’s 
nothing in the statement, or 
in our reading of the econ-
omy, which suggests that 
the economy has weakened 
dramatically.”
He said the market focus 
would now switch to Fri-
day’s Statement on Mon-
etary Policy, when the RBA 
updates its February out-
look on the country’s eco-
nomic performance.
“That might inform you 
on whether you should be 
thinking about another cut 
or not,” he said.
Twelve of 27 economists 
surveyed by Bloomberg 
had tipped Tuesday’s cut, 
with the rest saying the 
central bank would stay on 
hold.
Some who called an on-
hold decision were critical 
of Tuesday’s move.
“The domestic economy 
does not need additional 
support,” wrote Common-
wealth Bank of Australia 
chief economist Michael 
Blythe.
“GDP growth rates remain 
comfortably positive de-
spite the headwinds from 
falling commodity prices 
and the end of the mining 
construction boom,” he 
said.
“Jobs growth rates remain 
comfortably positive and 
the unemployment rate is 
trending down.
“[Tuesday’s] budget is 
set to ramp up infrastruc-
ture spending, something 
RBA governor Stevens has 
called for to take some of 
the pressure off monetary 
policy.
“A rate cut against that 
backdrop looks unusual”, 
he said.

Tuesday’s rates decision coincides with the federal government’s third budget. 
Photo: Henry Zwartz 
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The Turnbull government 
has dumped one of the 
most controversial mea-
sures in the Coalition’s 
politically toxic 2014 bud-
get – the full deregulation 
of university fees – but 
opened the door to other 
potentially unpopular 
changes such as a new 
two-tiered fee system.
Education Minister Simon 
Birmingham shelved the 
plan to allow universities 
to set their own fees late 
last year, but has now offi-
cially consigned the policy 
to the scrap heap follow-
ing an effective “$100,000 
degree” scare campaign 
by the Labor opposition.
The government, which 
had already announced 
a $1.2 billion boost for 
school funding, hopes 
the backdown will allow 
it to neutralise education 
funding as a policy battle-
ground in the upcoming 
federal election.
Advertisement 
But in a bid to contain the 
soaring costs of higher 
education, the Coalition 
has proposed other po-
litically risky changes in 
a new discussion paper 
released alongside the 
budget. 
These include:
• Increasing student fees 
but with limits on how 
much can be charged;
• allowing universities 
to set their own fees for 
some elite courses;
• requiring students to pay 
back their loans faster af-
ter graduating;
• recovering HECS debts 
from deceased estates; 
and
• retaining a 20 per cent 

Budget 2016: Door left open to flex-
ible uni fees

cut to university course 
funding.
Ironically, scrapping fee 
deregulation will boost 
the budget bottom line 
by $2 billion over the next 
four years because the 
government has shelved 
accompanying spending 
measures such as an ex-
pansion of federal funding 
to private colleges and 
sub-bachelor degrees. 
Sponsored by NAB 
“Although concerned 
about some of the mis-
leading statements made 
in relation to potential 
impacts of fully flexible 
courses, the government 
has listened to communi-
ty concerns about the per-
ceived cost of higher edu-
cation fees and evidence 
about the possible impact 
on student loans,” the dis-
cussion paper says.
“Nevertheless, the gov-
ernment is committed 
to providing universities 
with additional flexibility 
to innovate, differentiate 
themselves and offer stu-
dents more choice and 
higher quality offerings.
“To provide this abil-
ity, institutions could be 
given the freedom to set 
fees for a small cohort of 
their students enrolled in 
high quality, innovative 
courses.”
The paper suggests these 
deregulated “Flagship 
Courses” would be lim-
ited to 20 per cent of each 
university’s cohort. Fees 
in such courses could be 
restrained by Australian 
Competition and Consum-
er Commission oversight 
and by reducing govern-
ment subsidies for uni-

The Coalition has proposed other politically risky changes in a new dis-
cussion paper released alongside the budget. Photo: Louise Kennerley
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versities which hike their 
fees. The latter idea was 
originally proposed by the 
architect of the HECS sys-
tem Bruce Chapman.
Graduates could also start 
repaying their loans when 
they earn around $45,000 
a year – much sooner 
rather than the current 
$54,126. This would see 
hundreds of thousands 
more graduates start 
paying back their HECS 
debts. 
Universities will be furi-
ous that the 20 per cent 
course funding cut, which 
they have loudly protested 
since it was announced in 
the 2014 budget, remains 
baked into the govern-
ment’s projections. 
The discussion paper 
says the cut may be re-
duced if the government 
can achieve substantial 
higher education savings 
in other ways. 
The government aims to 
have a new package of re-
forms finalised by the end 
of the year and legislated 
by the middle of next year 
so the new system can 
begin in 2018.
The paper also fore-
shadows a shakeup of 
postgraduate education, 
including uncapping stu-
dent numbers and creat-
ing a new system for allo-
cating subsidised places.
The government would 
target federal support at 
postgraduate students in 
fields such as teaching 
and nursing as well as the 
science, technology, engi-
neering and mathematics 
(STEM) fields.
The Higher Education 
Participation Program, de-
signed to encourage more 
disadvantaged students 
into university, will be cut 
by $152 million over four 
years.
The government will also 
launch a $10 million voca-
tional education advertis-
ing campaign as it works 
to clean up the scandal-
plagued sector. 

The Turnbull government 
will invest an extra $4 billion 
in schools and hospitals in 
an attempt to neutralise La-
bor’s key strength ahead of 
the July election.
The amounts, confirmed in 
Tuesday’s budget, repre-
sent a minor retreat from 
former prime minister Tony 
Abbott’s 2014 pledge to cut 
$80 billion from both over a 
decade.
Meanwhile, the government 
maintained its agreement 
with the states and territo-
ries to grow public hospital 
funding by $2.9 billion for 
three years from 2017.
Budget papers revealed 
that under the hospitals 
agreement, NSW would re-
ceive about $652 million in 
additional funding between 
2017 and 2020, while Vic-
toria would receive an extra 
$478 million.
The agreement stalls the 
government’s plans to limit 
hospital funding growth 
to inflation and population 
growth rates – which the 
Australian Medical Asso-
ciation has argued would 
leave hospitals in a “fund-
ing black hole” - for another 
three years.As revealed on 
the weekend, it will also 
spend an additional $1.2 
billion in public and private 
schools over the three years 
to 2020. This will lift recur-
rent school funding from 
$16 billion in 2016 to a little 
over $20 billion in 2020.
Sponsored by NAB
The largest cut in health 
was to aged care provid-
ers, with the government 
planning to save $1.2 billion 
over four years in funding 
for aged care providers who 
deliver complex health care 
to residents. 
The savings would come 
from changes to the Aged 
Care Funding Instrument, 
which determines the level 
of funding paid to aged care 
providers, including plans 
to halve inflation for the 
complex care component 
this year.
Budget papers described 
the amount providers were 
claiming from the govern-
ment to provide complex 
health care - including pain 
management - as “unsus-

tainable spending” because 
it was growing two-and-a-
half times faster than the 
amount they claimed for 
daily living activities and 
to help manage residents’ 
cognitive impairments.
“Savings arising from bet-
ter targeting of the funding 
that aged care providers re-
ceive will provide the ability 
to introduce new aged care 
intiiatives and help meet 
the continued growth in 
aged care funding overall,” 
they said.
It follows the government’s 
MYEFO announcement that 
it would introduce $10,800 
fines this year for aged care 
providers that deliberately 
lodged false claims for gov-
ernment funding under the 
instrument, in a move set to 
claw back $472 million.
Medicare changes
The government will also 
continue its freeze on Medi-
care rebates for all GP, 
medical specialist and al-
lied health services until 
June 2020. It predicted this 
would save about $925.3 
million between 2018 and 
2020. The private insurance 
rebate and the Medicare 
levy surcharge would also 
be frozen until July 1, 2021, 
saving a further $744.2 mil-
lion.
The budget also signalled 
a number of cuts and other 
changes to the Medicare 
Benefits Schedule on the 
recommendation of the 
Medical Services Advisory 
Committee, which is con-
ducting an ongoing review 
of the schedule.
The government will re-
move or amend items the 
committee had identified as 
“clinically obsolete”. Bud-
get papers said the federal 
government would claw 
back about $5.1 million in 
rebates from these items 
over four years, but did not 
detail which items.
Further information would 
be available from the De-
partment of Health when 
the changes took effect, 
they said.
Rebates for newly listed 
items on the Medicare Ben-
efits Schedule and Veterans 
Benefits Schedule would 
also be restricted to save 

a further $51.4 million over 
four years. This included 
consolidating 57 skin ser-
vice items and restrict-
ing concurrent claims for 
varicose veins treatments 
“where clinically appropri-
ate.”
The government will also 
spend about $36 million 
to add retinal photography 
and magnetic resonance 
imaging of the breast to the 
Medicare Benefits Sched-
ule, enabling more people 
to be diagnosed early for 
Diabetic Retinopathy and 
breast cancer respectively.
In exchange for additional 
funding for schools, the 
government plans to im-
pose new quality condi-
tions on state and territory 
governments, emphasising 
a “back to basics” focus 
on literacy and numeracy. 
It will also require them to 
at least maintain student 
funding levels in a bid to 
stop cost-shifting to the 
Commonwealth.
It will be tied to a needs-
based distribution of fund-
ing like Labor’s so-called 
Gonski school funding re-
forms. 
Education Minister Simon 
Birmingham described it as 
the “most signficiant pack-
age of eduction quality re-
forms in a generation”.
“We are commited to fair-
ness and equity as core 
values across all parts of 
our education system,” he 
said.
The government has also 
committed an additional 
$118 million over 2016 and 
2017 to increase funding 
for students with disabili-
ties. The funding will be 
targetted at schools and 
students with the highest 
need.
However, the money on of-
fer falls well short of what 
the opposition is promising 
to deliver under the “full 
Gonski”.
Labor says it will boost 
schools funding by $4.5 bil-
lion over 2018 and 2019. 
But the annual increases 
of 3.56 per cent are more 
generous than the inflation 
rate increases that were be-
ing offered under Tony Ab-
bott’s government.

Budget 2016: Schools and hospitals 
win $4 billion extra funding
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Bold superannuation 
changes that hit high in-
come earners but leave 
96 per cent of Australians 
untouched are at the cen-
tre of Treasurer Scott Mor-
rison’s first, low-spending 
election-eve budget.
As the Reserve Bank took 
the unprecedented step of 
cutting interest rates to a 
record low on budget day, 
a suite of super changes 
that will hit the Liberal 
base and raise net $2.8 
billion in revenue were 
unveiled. A new diverted 
profits tax that targets 
multinational tax avoid-
ance and raises $3.2 bil-
lion was also announced.
Offsetting that, a tax cut 
from 28.5 per cent to 27.5 
per cent will please eli-
gible small and medium 
businesses and over time 
the number of companies 
receiving the discount tax 
rate will grow. By 2026-
27, all business will pay a 
rate of 25 per cent, “which 
is where we need to be to 
be competitive”, the Trea-
surer said.
“We raise $6 billion in our 
changes to superannua-
tion, we raise that from 
some four per cent of 
super account holders in 
the country, and we in-
vest $3 billion of that back 
in the other 96 per cent,” 
he said.
Small personal tax cuts 
that raise the third income 
tax bracket from $80,001 
to a new threshold of 
$87,001 and which “made 
some space” for taxpay-
ers were also unveiled, 
though Mr Morrison said 
the cut would deliver at 
most about $316 per year 
to people at the top end of 
the tax bracket.

However, Labor’s claim 
that the government has 
done more for the top end 
rather than the majority of 
taxpayers has been given 
a fillip by a lift in the in-
come threshold trigger-
ing the second highest 37 
cent income tax bracket.
“I’m not claiming this is 
some great big tax cut at 
all, that’s not its purpose, 
what I’m seeking to do in 
this budget is expand the 
middle income tax brack-
et,” Mr Morrison said.
Taken together, the Trea-
surer said the super 
changes recognised the 
system should not be 
“one size fits all” and that 
more flexibility for older 
Australians, women and 
carers was needed.
The overall tax package, 
according to Treasury 
modelling, would deliver 
a one per cent increase in 
GDP and “a $16 billion lift 
in the Australian econo-
my. That’s what investing 
in jobs and growth is all 
about.”
In a cautious blueprint 
which aims to make a 
virtue of not “splashing 
money around” despite 
the looming election, the 
government has banked 
on getting a tick from Aus-
tralians for sound eco-
nomic management and 
for setting a path towards 
a comparatively small $6 
billion deficit in four years 
rather than through the 
usual pre-election vote-
buying.
The budget has been de-
signed to stamp Malcolm 
Turnbull’s authority on 
the Coalition heading into 
the election campaign and 
to emphasise the fairness 
he promised, in sharp dis-

Budget 2016: Scott Morrison puts superannua-
tion in the spotlight in low-spending budget

tinction to the politically 
disastrous 2014 Abbott-
Hockey budget.
The budget makes dra-
matic changes to the way 
rich individuals can utilise 
generous superannuation 
concessions through a 
new $1.6 million limit on 
the total size of retire-
ment accounts, limits on 
the amount of post-tax 
income that can be tipped 
in, and a crimping of the 
concessions avialable 
to those earning above 
$250,000.
But the promise of a 
“stronger” economy was 
immediately called into 
question by the Reserve 
Bank’s decision to cut the 
cash rate to just 1.75 per 
cent, with the bank citing 
difficulties in the global 
economy, and the slow-
down in China.
In his statement, Reserve 
Bank governor Glenn 
Stevens said Australia’s 
recent inflation data was 
“unexpectedly low”.
“While the quarterly data 
contain some temporary 
factors, these results, to-
gether with ongoing very 
subdued growth in labour 
costs and very low cost 
pressures elsewhere in 
the world, point to a lower 
outlook for inflation than 
previously forecast,” Mr 
Stevens said in his state-
ment.
With revenues continuing 
to slow, stripping billions 
from the budget, the Trea-
surer said now was not 
the time to be spending 
money, despite the temp-
tations of the July 2 poll. 
“Our new spending com-
mitments have been more 
than offset by our disci-
plined restraint and better 
targetting of spending in 
other areas,” Mr Morrison 
said.
“This is not the time to be 
splashing money around 
or increasing the tax bur-
den on our economy or 
on hardworking Austra-
lians and their families.”
Those at the bottom end 

of the income scales will 
be eligible for a new low 
income superannuation 
tax offset which will en-
sure that there is now tax 
penalty - ordinarily 15 
per cent on contributions 
- for those paying into 
their retirement savings 
accounts. 
In all, superannuation 
reforms raise $2.8 bil-
lion over four years. The 
tougher rules on multina-
tional tax avoidance $3.2 
billion over four years 
and adoption of Labor’s 
12.5 tobacco excise hike 
will raise $4.7 billion over 
that period. 
These savings and reve-
nue measures will be off-
set by personal income 
and business tax cuts 
and the additional assis-
tance for small business 
which costs $9.2 billion 
over four years - a net 
improvement of $1.6 bil-
lion over four years to the 
budget bottom line.
Since the 2015-16 bud-
get, the deficit has blown 
out by a further $36.3 bil-
lion over four years; a 
deterioration of $10.2 bil-
lion through until 2018-
19. Folllowing the first 
quarter when the CPI had 
entered a period of de-
flation, the CPI been re-
vised down a quarter of 
a percentage point to 2 
per cent in 2016-17 and 
down another quarter of 
a percent the following 
year.
Economic growth is 
also expected to cool in 
2016-17 before recover-
ing to trend growth of 3 
per cent in the following 
three years.
Unemployment, currently 
running at 5.7 per cent, is 
forecast to fall to an aver-
age of 5.5 per cent over 
the next four years. This 
represents a more bull-
ish outlook on the jobs 
market than Treasury 
had made in the Mid-Year 
Economic and Fiscal 
Outlook delivered before 
Christmas.

In a crackdown on superan-
nuation tax perks, rich retir-
ees will no longer be able to 
draw tax-free earnings from 
balances higher than $1.6 mil-
lion. 
Overall the package of super 
tax changes in the 2016 fed-
eral budget is forecast to add 
$2.9 billion to the budget’s 
bottom line over four years. 
Treasurer Scott Morrison said 
the package was designed to 
improve the “sustainability, 
flexibility and integrity” of the 
super system. 
“Ninety-six per cent of Austra-
lians with super will be unaf-
fected by,  or be better off as a 
result of, the superannuation 
changes,” Mr Morrison said. 
The Treasurer confirmed the 
purpose of the super system  
“to provide income in retire-
ment to substitute or supple-
ment the age pension”  would 
be enshrined in legislation. He  
said this framework had acted 
as “an important anchor” in 
the development of policies 
announced in the budget. 
The government is trying to 
find a balance between clamp-
ing down on the very wealthy 
using super to accrue ultra-
high balances, while encour-
aging middle-income earners 
to save more for a self-funded 
retirement, reducing future 
age pension costs. 
From July 1, 2017, there will 
be a $1.6 million cap on the 
amount that can be trans-
ferred from a super accumula-
tion account into a retirement 
account, where earnings are 
tax-free.
People with more than $1.6 
million in super will be allowed 
to keep their excess savings 
in super, they just won’t be 
able to funnel any more than 
$1.6 million into the even 
more generous tax settings of 
a self-funded pension. 
“A balance of $1.6 million can 
support an income stream in 
retirement around four times 
the level of the single age 
pension,” Mr Morrison said. 
The Turnbull government will 
also crack down on how much 
extra cash workers can volun-
tarily stash in to  super from 
their after-tax income. Effec-
tive immediately is a new life-
time cap, set at $500,000, on 
non-concessional (after-tax) 
contributions. 
There was previously no 
lifetime limit on non-conces-
sional contributions, with the 

annual limit of $180,000 ef-
fectively enabling those few 
who could afford to maximise 
the annual cap each year 
to build up super balances 
worth millions of dollars. 
High-income workers will 
also be slugged with higher 
taxes on their super contribu-
tions.  
The annual income threshold 
at which the high-income su-
per contributions tax rate of 
30 per cent, which is double 
the 15 per cent paid by most 
workers, applies on conces-
sional contributions will be 
lowered from $300,000 to 
$250,000. 
For these high-income earn-
ers, a 30 per cent contribu-
tions tax still represents 
about  a 17 per cent discount 
to the highest marginal tax 
rate. 
The annual cap on conces-
sional contributions will also 
be lowered from $30,000 to 
$25,000 for workers aged un-
der 50.
Flexibility measures to en-
courage middle-income earn-
ers to save more for a self-
funded retirement include 
allowing workers with super 
balances under  $500,000 
who have not already maxi-
mised their concessional 
caps to carry forward three 
years worth of contributions 
into one. 
Mr Morrison said this would 
enable people to make 
“catch-up” contributions. 
Other changes to make the 
contribution rules more flexi-
ble include allowing all savers 
under the age of 75 to claim 
a tax deduction for personal 
contributions up to the con-
cessional cap. This extends a 
provision currently available 
only to the self-employed. 
Tax breaks will also be ex-
tended for those who top up 
their low-income spouse’s 
super fund. 
In a nod to “fairness”, the 
government unveiled its own 
Low Income Superannuation 
Tax Offset (LITSO) to replace 
Labor’s outgoing Low In-
come Superannuation Con-
tribution (LISC) from the next 
financial year. This means 
workers earning less than 
$37,000 a year, for whom the 
15 per cent contributions tax 
on super is not a discount but 
a surcharge, will continue to 
receive an automatic rebate 
worth up to $500 annually. 

Budget 2016: Rich hit with $1.6 million super cap
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Malcolm Turnbull has 
brushed aside claims he 
delivered a “dull” first bud-
get as Prime Minister and 
defended the fairness of 
only handing income tax 
cuts to those earning over 
$80,000 a year.
Every person out there who 
gets a $6 a week tax cut is 
not going to be jumping for 
joy 
Mr Turnbull also said he 
was not concerned about 
the possibility of a reces-
sion, despite the Reserve 
Bank of Australia’s shock 
decision to cut interest 
rates on Tuesday.
Hardening his rhetoric be-
fore his expected decision 
to call a July 2 election this 
weekend, Mr Turnbull ac-
cused Labor of indulging 
in class envy and prepar-
ing to launching a “war on 
business”.
Labor has questioned why 
the government is cutting 
corporate taxes while the 
budget is in deficit and 
only handing income tax 
relief to Australians on over 
$80,000 a year even though 
75 per cent of Australians 
earn under that amount.
In his first interview since 
Tuesday night’s speech 
by Treasurer Scott Mor-
rison, Mr Turnbull said he 
believed his first budget 
- which delivered tax cuts 
for small and medium busi-
nesses, new measures to 
encourage young people 
into jobs and cutbacks to 
superannuation conces-
sions for wealthy Austra-
lians - was an “exciting” 
one.
“A lot of newspapers are 

saying, ‘this is a bit of a 
dull budget’,” Sunrise host 
David Koch told Mr Turn-
bull.
“We all thought you would 
bring the big excitement 
and changes.”
Mr Turnbull responded: 
“Scott Morrison was deliv-
ering a plan for jobs and 
growth - I think that’s excit-
ing but everyone has their 
on views on that.
“The BCA [Business Coun-
cil of Australia] described 
the changes to business 
tax, the biggest changes to 
business tax in more than 
a decade.
“These are substantial tax 
reforms but these are re-
forms that are designed 
not for the short term, not 
for an election.
“They are designed for 
the long-term, to ensure 
that we continue to get 
that successful, economic 
transition from an econo-
my that was fired up by a 
mining construction boom 
to one that enables us to 
live within our means, have 
a sustainable tax system 
but above all, drive that 
economic growth and jobs 
upon which our futures and 
those of our children and 
grandchildren depend.”
Despite the RBA’s shock 
decision to cut the cash 
rate to a record low of 1.75 
per cent on Tuesday, Mr 
Turnbull said the economy 
remains fundamentally 
strong.
“I don’t see [a recession] in 
our future,” he said.
Mr Turnbull said the plan 
to reduce company tax 
rate to 25 per cent for all 

Budget 2016: Malcolm Turnbull defends ‘dull’ 
budget, brushes aside recession fears
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Modest immediate tax cuts 
for small business will be 
used to encourage jobs 
growth, with Treasurer 
Scott Morrison promising 
a long-term phase-down 
in the company tax rate 
from 30 per cent to 25 per 
cent.
The government’s “enter-
prise plan” will cost $5.3 
billion in forfeited tax rev-
enue over the next four 
years, with the Treasurer 
banking on about $3 bil-
lion to be clawed back 
from tax-dodging multina-
tionals.
But the government will be 
forced to spend $700 mil-
lion hiring extra officers 
at the depleted Australian 
Tax Office to create a team 
of 1000 specialists go af-
ter the notoriously tax 
agile multinationals, large 
Australian companies and 
wealthy individuals.
By 2020, small and medi-
um-sized companies em-
ploying half the Australian 
workforce will be paying 
27.5¢ cents in the dollar, 
with the threshold to pay 
the relief rate to be wound 
out in increments to $100 
million in turnover by that 
date.
From July 1 – a day be-
fore the expected election 
- 60,000 companies that 
currently pay 30¢ in the 
dollar will pay 27.5¢.
Overall, 870,000 compa-
nies, employing 3.4 million 
workers, will be taxed at 
the 27.5 per cent rate from 
July 1, with the turnover 
threshold to qualify for the 
lower rate increased from 
$2 million to $10 million.
The threshold will then be 

pushed out to $25 million 
by 2017-18, $50 million 
by 2019-19 and then $100 
million by 2019-20.
Within a decade, all com-
panies, including market 
titans like Woolworths, 
Wesfarmers and BHP Bil-
liton, will be paying 25¢ in 
the dollar under the enter-
prise plan.
Australia has the seventh 
highest corporate tax 
rate in the OECD and it 
is “much higher than our 
Asian neighbours”, ac-
cording to Mr Morrison.
“Small and medium busi-
nesses are driving jobs 
growth in Australia and 
must continue to do so. 
They are also overwhelm-
ingly Australian-owned 
and more likely to reinvest 
their earnings in future 
growth, as they seek to 
build their businesses,” 
he told Parliament in his 
Budget address.
The government is bound 
to use the prospect of de-
clining corporate tax rates 
as part of its election at-
tack on Labor which has 
committed to keeping the 
company rate pegged at 
30 per cent to help pay for 
higher health and educa-
tion spending. 
As revealed by Fairfax 
Media on Tuesday, the 
centrepiece of the govern-
ment’s second swipe at 
tax-avoiding multination-
als will be a diverted-prof-
its tax modelled on Brit-
ain’s so-called “Google 
Tax”.
It hits companies with 
global revenues of more 
than $1 billion caught 
shifting profits offshore 
with a special 40 per cent 
penalty rate of tax on that 
income.
Former Treasurer Joe 
Hockey shied away from 
imposing a Google Tax 
when he introduced the 
Multinational Anti-Avoid-
ance Law last year.
But Mr Morrison said the 
government was respond-
ing to anger in the com-
munity about large compa-

Budget 2016: Treasurer Scott Morrison targets tax-dodg-
ing multinationals, offers relief for small business 

businesses by 2026 would 
boost the economy and 
“modest” income tax cuts 
were needed to stop peo-
ple earning around $80,000 
from moving into higher 
tax brackets.
High income earners would 
feel the pain of a crackdown 
of superannuation tax con-
cessions, he said.
“We have to make sure at 
every level, we are com-
petitive, we are more in-
novative, we are more 
competitive, we’ve got the 
infrastructure we need, we 
have got the company tax 
regime we need,” he said.
“Remember this, Labor is 
setting itself up for a war 
on business.
“They are setting them-
selves up for some kind of 
class war. They are argu-
ing that people who earn 
$80,000 a year are rich.
“Labor presumably would 
like them to go into the 
second-top tax bracket.
“That’s the type of war of 
envy, the politics of envy 
which absolutely stands in 
the way of aspiration and 
enterprise and growth.”
Opposition Leader Bill 
Shorten said Australians 
on average incomes had 
received little in the bud-
get.
“If you earn less than 
$80,000, which is 75 per 
cent of all Australian work-
ers, you will not get a cent 
out of this budget, but your 
schools will be cut, the 
hospitals will be cut and 
we will see precious little 
action on climate change,” 
Mr Shorten told the ABC.
“We are party who stand up 
for the middle class and we 
will support a $6 a week tax 
cut [for workers on around 
$80,000 a year]”.
“Every person out there 
who gets a $6 a week tax 
cut is not going to be jump-
ing for joy.
“You will take it.
“But what I can’t do is 
agree with the government 
when they’re proposing 
corporate tax cuts.”

Prime Minister Malcolm Turnbull during an interview with Sunrise host David 
Koch. Photo: Alex Ellinghausen 

nies that have been found 
to be paying tiny rates of 
tax in Australia.
The “tax avoidance task-
force” will have 1000 spe-
cialists, Mr Morrison said, 
part of a 55 per cent boost 
to funding in that area of 
the ATO.
The ATO has had staff em-
bedded at 30 multination-
als to better understand 
their way of operating.
The Senate inquiry into 
corporate tax avoidance 
has exposed tech compa-
nies like Microsoft, Apple 
and Google as making 
only minute contribu-
tions to the public coffers 
on their local profits and 
Chevron, the owner of 
Australia’s biggest lique-
fied natural gas projects, 
has been hit with a $300 
million tax avoidance bill 
by the Federal Court.
“Everyone has to pay their 
fair share of of tax, espe-
cially large corporates and 
multinationals, on what 
they earn in Australia,” Mr 
Morrison said.
“The Turnbull government 
has been listening to the 
Australian people on this 
issue and is taking ac-
tion.”
Labor has already re-
leased a $4 billion pack-
age to crackdown on 
profit shifting by restrict-
ing how much debt a local 
subsidiary of a foreign-
based multinational apply 
to its Australian entity. 
Large, crippling loans that 
have to be repaid to inter-
company divisions based 
in low-tax countries is a 
common way of avoiding 
tax in Australia.
PriceWaterhouseCoopers 
has urged caution in tight-
ening debt ratio rules be-
cause of Australia’s reli-
ance on foreign capital.
New whistleblower rules, 
to begin from January 1, 
2018, will allow employ-
ees, former employees and 
advisers to companies to 
provide information to the 
ATO with more protection 
against legal reprisal.
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Morrison has announced a long-term 
phase-down of the company tax rate 
to 25 per cent. Photo: Alex Elling-
hausen
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

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

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  و 
Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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