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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

عون  ميشال  الرئيس  مع 
تعود حماولة فرنسية لبعث 
هبة الثالثة مليارات دوالر 
عام  حنو  بعد  رمادها،  من 
ونيف على انطفائها. وزير 
جان  الفرنسية  اخلارجية 
يِضع  مل  ايرولت  مارك 
مع  امس  لقائه  يف  وقته 
لبنان.  مجهورية  رئيس 
عرض  الفرنسي  الوزير 
يف بعبدا أن يستثمر عون 
الرياض  ختصيص  رصيد 
االوىل  اخلارجية  بزيارته 
املقبل  الثاني  كانون  )يف 
حملاولة  األرجح(،  على 
إقناع مضيفيه السعوديني 
بإخراج املليارات الثالثة من 
الصفقة.  لتنفيذ  األدراج 

والشواهد كثرية على أهمية 
اللبناني  اجليش  استفادة 

خصوصا  مفاعيلها،  من 
لإلرهاب  تصديه  يف ضوء 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث 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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

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

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

أنقـرة تباشـر عـزل »جبـهة النـصرة«

سباق بني طهران والرياض على »احتضان« لبنان!

عون »يستثمر« سعودياً: اإلفراج عن أسلحة اجليش

التتمة صفحة 31

سقط عشرات العراقيني 
يف  وجريح،  قتيل  بني 
انتحارية  هجمات  سلسلة 
شنها  باهلاون  وقصف 
املناطق  على  »داعش« 
املوصل،  يف  احملررة 
جهاز  يف  ضابط  وقال 
إنها  اإلرهاب  مكافحة 
من  انتقام  عمليات 
األهالي »بسبب ترحيبهم 

باجليش«.
أن  حتقيق  وكشف 
على  استوىل  التنظيم 
منشآت ومنازل يف أكثر 
العراق،  يف  منطقة  من 
املوصل،  يف  سيما  ال 
جديدة  وثائق  مبوجب 
يف  سجلها  للملكية، 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

مصر تفاجئ أمريكا والسلطة بتأجيل 
التصويت على االستيطان

تهجري  عملية  شارفت 
من  واملسلحني  املدنيني 
ريفها  إىل  حلب  شرق 
اجملاورة  وإدلب  الغربي 
على االنتهاء وسط عاصفة 
معاناة  فاقمت  ثلجية 

مع  بالتزامن  املهجرين 
وصول »مراقبني« دوليني 
إىل هذه املدينة، يف وقت 
التعاون  منظمة  حذرت 
على  اجتماع  يف  اإلسالمي 
املستوى الوزاري يف جدة 

من »حماوالت تفريغ املدن 
واقع  لفرض  سكانها  من 
دث تغيريًا  سكاني جديد يحُ

دميوغرافيًا هلذه املدن«.
سورية  مصادر  وقالت 

عون مستقبال ايرولت )عباس سلمان(

تــهنئة
نتقدم من الجالية عامة واملسيحية خاصة بأحر 

التهاني بمناسبة عيدي امليالد املجيد ورأس السنة 
املباركة، أعادهما اهلل على الجميع بالخري والربكات.

تنــويه
تعلن الهريالد لقرائها الكرام انها ستحتجب 

عن األسواق ابتداء من هذا العدد على أن تعاود 
الصدور كاملعتاد يف 21 - 1 - 2017.

الهريالد

»داعش« 
ينتقم من 

أهالي املوصل
وغري  مفاجئ  حنو  على 
مصر  طلبت  متوقع، 
إرجاء  األمن  جملس  من 
أمس  مساء  التصويت 
قرار  مشروع  على  االول 
دون  من  االستيطان  ضد 
ما  جديد،  موعد  حتديد 
للجانب  »صدمة«  شكل 
»فاجأ«  و  الفلسطيين، 
يف  األمريكية،  اإلدارة 

وقت عزته مصادر أمريكية 
»ضغوط  اىل  مطلعة 
إسرائيلية« رفيعة املستوى 

على مصر.
 وبقي املوقف العربي أمس 
إمكان  بني  معلقًا  االول 
مشروع  على  التصويت 
التصويت  عدم  أو  القرار 
عليه بانتظار تعليمات كان 

التتمة صفحة 31

احلدود  وعند  الداخل  يف 
الشمالية والشرقية.

كبقية  ايرولت  الوزير 
االدارة الفرنسية، مل يفقد 
اليت  اهلبة  إحياء  األمل يف 
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اختصاصيون يف تسهيل القروض 

* استخدام األصول املتوفرة لالستثمار او شراء مصالح

*  خيارات لتغيري الدائنني وتوفري بعض الفوائد

* مراجعة ومناقشة فوائد افضل لقرضك املنزلي ودمج 
القروض يف قرض واحد

* نتعهد تسريع وتسهيل القروض بال عمولة

سـجى امامـي

غـربيال مـيخا

اللبنـانيـة  القـوات  مـركـز  اقـام 
استـراليـا   - سيـدنـي  مـدينـة  فـي 
فـي  السنـة  هـذه  امليـالدي  عشـاءه 

مطعـم وايـت كـاسـل - الكمبـا.
مقـاطعـة  رئيـس  االحتفـال  حضـر 
ورئيـس  عبيـد  طـونـي  استـراليـا 
مـركـز سيـدنـي جهـاد داغـر واعضـاء 
مـن  جمـع  مـع  وعـائـالتهـم  املـركـز 
القـوات  واصـدقـاء  املنـاصـريـن 

حيـث كـان لقـاء« عـائليـا بـامتيـاز.
افتتـح العشـاء بكلمـة رئيـس مـركـز 
رحـب  الـذي  داغـر  جهـاد  سيـدنـي 
تلبيـة  لهـم  شـاكـرا  بـالحضـور 
لهـم  متمنيـا  العـائليـة  الـدعـوة 

سهـرة ممتعـة واعيـادا مجيـدة.
انغـام  وعلـى  السهـرة  وخـالل 
كلـوز  سـانتـا  جمـع  املـوسيقـى 
وغنـوا  فـرقصـوا  حـولـه  االطفـال 
لهـم.  الهـدايـا  تـوزيـع  تـم  كمـا 
تحمـل  ان  امـل  علـى  اللقـاء  وإختتـم 
الجـديـد  والعـام  املجيـدة  االعيـاد 
الخيـر والبـركـة والسـالم الستـراليـا 

ووطننـا لبنـان. 
مكتــب االعــالم

لقاء ميالدي للقوات اللبنـانية اسرتاليا - مركز سيدني.. »بفرح عظيـم«

للعبة  اللبنانية  البعثة  فازت 
اجليت كون دو  برئاسة املدرب 
ربيع محزة واالمني العام حسام 
وطنها  اىل  عادت  حيث  بزال  
الكؤوس  رافعة  منتصرة  لبنان 
لرياضة  األول  الدولي  واحلزام 
 Jeet kune _Do Free
انتهاء  بعد  وذلك    -Fight
العلمي  التدرييب  املعسكر 
ايام  الذي دام ملدة 8  الدولي 
مع  مكثفة  تدريبات  ظل  يف 

الدول االوربية والعربية. 
املعسكر   هامش  على  وجرت 
مباراة دولية بني البطل اللبناني 
والبطل  القادر   عبد  هالل 
الالعب  فوز  اىل  ادت  اليوناني 
باحلزام  القادر  عبد  اللبناني 
 Free- لرياضة  االول  الدولي 

-Fight -Jeet kune-Do
فبعد ان شارك ابطالنا اللبنانيون 
الفريق  بني  الدولي  باللقاء 
فاز  اليوناني  والفريق  اللبناني 
امين   _ حديد  اشرف  من:  كل 
ساعاتي  _عبدالغين  رضوان 

فوز البعثة اللبنانية للعبة اجليت كون دو

 - قراعلي  حممد   - عبدو  -حيي 
جالل فوال ومصطفى االمسر.

وقد مت توزيع اجلوائز والشهادات 
للفرق املشاركة من قبل رئيس 
الدكتور   WtA الدولي  االحتاد 

حسان بيطار.
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اخلميس  االول  امس  ظهر  أقيم 
تسليم  حفل  االعالم  وزارة  يف 
جريج  رمزي  الوزير  وتسلم بني 
يف  الرياشي،  ملحم  والوزير 
حضور املدير العام العام للوزارة 
مديرة  فلحة،  حسان  الدكتور 
لور  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة 
ادارة  جملس  رئيس  سليمان، 
تلفزيون لبنان طالل املقدسي، 
حممد  اللبنانية  االذاعة  مدير 
أمل  الديوان  رئيسة  ابراهيم، 
خضر  الدراسات  مدير  عيتاني، 
اندريه  الوزير  مستشار  ماجد، 
يف  الربامج  مديرة  قصاص، 
جنيم  ريتا  اللبنانية  االذاعة 

والقاضي وهيب دورة.

جريج
كلمة  جريج  الوزير  ألقى  بداية، 
ليس  اللقاء  »هذا  فيها:  قال 
تربطين  النه  بروتوكوليا،  اجراء 
اليت  وعائلته،  الرياشي  بالوزير 
من  بدءا  اعالميني  عائلة  هي 
رياشي  ومارك  رياشي  اسكندر 
أسسوا  الذين  من  غريه  اىل 
ال  عالقة  لبنان،  يف  الصحافة 
اىل  وتعود  أنساها  ان  ميكن 

طفوليت وحداثيت«.
االعالم تستحق  »وزارة  اضاف: 
مكانة كربى، وحتدثت مع معالي 
الوزير وأوصيته جبميع املوظفني 
كعائلة  معهم  عشت  الذين 
واحدة، ومتنيت ان يكون عطوفا 
باالضافة  انا.  كنت  كما  عليهم 
بالصحافة  أوصيته  ذلك،  اىل 
الورقية النها متر يف ازمة خانقة 
قد تؤدي اىل نهايتها، وال جيوز 
ان تقتل الصحف يف عهد الوزير 
الرياشي ابن الصحافة الورقية.

مبشروع  تقدمت  أن  سبق  وقد 
حيتاج  املشروع  هذا  النقاذها، 
وراءه  حق  يضيع  وال  جهد  اىل 
يف  نفسي  ووضعت  مطالب. 
التسويق  تصرفه ملساعدته يف 
له مع وزارة املال وسواها من 
فاالولوية  املختصة.  االدارات 
للصحافة  تكون  ان  جيب 

الورقية«.
وتابع: »أوصي الوزير الرياشي 
االعالم،  وزارة  وحدات  بسائر 
اليت خطت  اللبنانية  االذاعة  من 
جزءا  تغطي  وهي  جيدة  خطوات 
اللبنانية.  االراضي  من  كبريا 
»الوكالة  يدعم  ان  ونأمل 
هي  اليت  لالعالم«  الوطنية 
املصدر االول لالخبار يف لبنان 
وقد تعاونت معها تعاونا وثيقا. 
»الدراسات  مديرية  ايضا  هناك 

 الرياشي تسلم وزارة االعالم من 
سلفه جريج: سرتون بداية نهاية 
وزارة االعالم وسأكون آخر وزير هلا

على  االطالع  وميكن  والنشر« 
املشاريع اليت هي قيد االعداد، 
اخ كبري.  العام  املدير  وسعادة 
لبنان،  تلفزيون  خبصوص  أما 
املتعلق  املشروع  يف  اجنح  فلم 
التلفزيون تقدما  به، لقد سجل 
وهو  كاف  غري  لكنه  ملموسا 
جملس  واىل  عناية  اىل  حيتاج 
ويعمل  اسرتاتيجية  يضع  ادارة 
على تنفيذها. امتنى لك التوفيق 
من كل قليب فاحلكم استمرارية 
حتى باملعارضة، فكيف اذا كنا 

من خط سياسي واحد«.

الرياشي
فقال:  الرياشي  الوزير  ورد 
الوزير، وأشكر  »أشكرك معالي 
اجلميع سلفا على التعاون الذي 
فرتة  يف  بيننا  ما  يف  سينشأ 
قصرية من عمر احلكومة االوىل 
للعهد احلالي. معالي الوزير لن 
اساسيا  ركنا  وسيكون  يغيب، 
يف فريق العمل، الن االجنازات 
متابعة.  اىل  حباجة  حققها  اليت 
أدوات العمل يف وزارة االعالم 
ستعمل كلها اكثر من ذي قبل، 
»تلفزيون  اىل  الدراسات  من 
اللبنانية«  »االذاعة  اىل  لبنان« 
الوطنية  »الوكالة  اىل  وصوال 

لالعالم« .
ان  أردت  اليت  رساليت  هذه 

اوصلها«.
ورأى »أن االعالم الرمسي جيب 
الرمسيني  اعالم  يكون  ال  ان 
وهو  اللبناني  الشعب  اعالم  بل 
قضية االنسان اينما وجد، ويف 
العمل  علينا  وزمان.  مكان  أي 
يدا بيد ألن تنفيذ هذا املشروع 
حيتاج اىل جهد مشرتك، وسنعمل 

مع اجلميع بيد ممدودة.
سنكافئه،  وأضاف:«الناجح 
والفاشل سنحتضنه يف املرحلة 

االوىل، والفاسد سنحاسبه«.
كما  االعالم  »وزارة  وتابع: 
اليوم،  بعد  تروها  لن  ترونها 
لن يكون هناك وزارة اعالم بعد 
وصولي، بل سرتون بداية نهاية 
وزارة االعالم، سأكون آخر وزير 
يف وزارة االعالم، كل وحداتها 
وجهة  ستتغري  ولكن  ممتازة 
احلوار،  وزارة  ستكون  عملها، 
وزارة عدم احلض على الكراهية، 
وزارة التواصل بني اآلخر واآلخر 
القضية  هي  هذه  املختلف، 
اليت سنحملها خالل الفرتة اليت 
سنعمل فيها معا. اشكر اجلميع 
افضل  مستقبل  الجل  وسنعمل 

للوزارة وللبنان«. 

التسليم والتسلم بني رياشي وجريج

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
االول  امس  ظهر  احلريري  سعد 
احلكومي،  السراي  يف  اخلميس 
املتحدة  لألمم  اخلاصة  املنسقة 
ومنسق  كاغ  سيغريد  لبنان  يف 
فيليب  اإلنسانية  الشؤون 
آخر  معهما  وعرض  الزاريين 

التطورات احمللية واإلقليمية.

كاغ
»لقد  كاغ:  قالت  اللقاء،  وبعد 
الرئيس  لقاء  شرف  لنا  كان 
األوىل  للمرة  وفريقه،  احلريري 
يف السراي، حيث كانت فرصة 
يف  سويا  والبحث  لتهنئته 
صعيد  على  املختلفة  اخلطوات 
تقدمه  الذي  القوي  التعاون 
لبنان  يف  املتحدة  األمم  أسرة 

وكيفية تقوية هذا التعاون«.
منذ  لبنان  يف  »حنن  وأضافت: 
وحضورنا  عاما،  الـ71  حوالي 
جتاه  التزامنا  وكذلك  قوي 
وسنسعى  اللبناني،  الشعب 
الرئيس  مع  كثب  عن  للعمل 
احلريري واحلكومة اجلديدة لتعزيز 
وتأمني  وأمنه  لبنان  استقرار 
على  املتواجدين  لكل  االزدهار 

األراضي اللبنانية«.
وتابعت: »كما حبثنا يف إمكانية 
الدعم  جملموعة  اجتماع  عقد 
تتطلع  املتحدة  واألمم  الدولية، 
يف  النيابية  االنتخابات  إلجراء 

كاغ من السراي: مع انتخاب عون 
وتشكيل احلكومة صفحة جديدة 

فتحت يف لبنان

هلا  نقدم  واليت  املقبل،  العام 
كل وسائل الدعم الالزمة«.

وختمت قائلة: »هناك العديد من 
اللقاءات اليت نتطلع إىل التحضري 
احلريري، ولكن  الرئيس  مع  هلا 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  مع 
وتشكيل  عون  ميشال  العماد 
جديدة  صفحة  هناك  احلكومة 
فتحت يف لبنان، وبالتالي ميكننا 
مستقبل  حنو  بثقة  نتطلع  أن 
اإلمكانيات  لبنان واستغالل كل 
املتاحة أمام البلد، وعلى احلكومة 
من  وسعها  يف  ما  تعمل  أن 
املواطنني  مصلحة  حتقيق  أجل 

واستقرارهم وأمنهم«.

وزير البيئة
احلريري  الرئيس  استقبل  كما 
يف  اخلطيب  طارق  البيئة  وزير 

حضور النائب حممد احلجار.
وقال اخلطيب: »لقد كانت زيارة 
توجيهات  خالهلا  أخذت  تعارف 
الرئيس احلريري النطالق العمل 
التسلم  أن مت  بعد  الوزارة،  يف 

والتسليم باألمس«.

برقية تعزية
الرئيس  أبرق  آخر،  صعيد  على 
احلريري إىل املستشارة األملانية 
بضحايا  معزيا  مريكل  أنغيال 
االعتداء اإلرهابي الذي وقع يف 

السوق امليالدي يف برلني. 

الرئيس الحريري مستقبال كاغ

العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
خارجية  وزير  عون  ميشال 
إيرولت خالل  فرنسا جان مارك 
االول  امس  استقباله قبل ظهر 
أنه  بعبدا،  قصر  يف  اخلميس 
العالقات  تعزيز  على  »حريص 
وتطويرها  الفرنسية   - اللبنانية 
إىل  الفتا  كافة«،  اجملاالت  يف 
أنه »سيليب الدعوة الرمسية اليت 
تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات 
من  عدد  إىل  بها  القيام  ينوي 

الدول العربية«.
وأشار الرئيس عون إىل »أهمية 
بينها  ما  يف  الدول  تعاون 
ملكافحة اإلرهاب«، مؤكدا »جناح 
االجراءات االستباقية اليت تقوم 
هذا  يف  اللبنانية  األجهزة  بها 

الشأن«.
النازحني  »عودة  أن  واعترب 
السوريني إىل أرضهم هي احلل 
األمثل هلذه املأساة اليت يتحمل 
أن  معتربا  تداعياتها«،  لبنان 
»احلل السياسي لألزمة السورية 

حيقق الغاية املنشودة«.
إىل  اجلمهورية  رئيس  وأشار 
أن »لبنان بدأ مرحلة جديدة من 
التعايف بعد االنتخابات الرئاسية 
وأن  اجلديدة  احلكومة  وتشكيل 

 عون استقبل وزير خارجية فرنسا وأكد 
أهمية تعاون الدول ملكافحة اإلرهاب

ايرولت: سنواصل تقديم املساعدات 
للبنان ال سيما للجيش والقوى االمنية

امليادين  يف  النهوض  ورشة 
احلكومة  نيل  بعد  ستبدأ  كافة 

ثقة جملس النواب«.

ايرولت
وكان الوزير إيرولت قد نقل إىل 
الرئيس عون رسالة شفهية من 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
جدد فيها التهنئة بانتخابه رئيسا 
لبنان  »إن  وقال:  للجمهورية، 
االجتاه  يف  مهمة  مرحلة  اجتاز 
الرئيس عون  الصحيح وانتخاب 
وضع لبنان يف أجواء إجيابية«، 
عن  بعيدا  »يبقى  أن  متمنيا 

املخاطر اليت حتيط به«.
وأكد أن »بالده ستواصل تقديم 
إىل  ال سيما  للبنان  املساعدات 
اجليش والقوى األمنية«، وقال: 
باهتمام  تنظر  فرنسا  »إن 
اليت  اللبنانية  اخلصوصية  إىل 
تعتربها كنزا مهما جيب احملافظة 

عليه«.
بالده  »استعداد  عن  وأعرب 
للبنان  الالزم  الدعم  لتقديم 
رعاية  تأمني  يف  ملساعدته 
»فرنسا  أن  معتربا  النازحني«، 
حتمله  وما  لبنان  ظروف  تتفهم 

يف هذا اجملال«.

الرئيس الحريري مستقبال كاغ

جملس  رئيس  نائب  استقبل 
غسان  الصحة  وزير  الوزراء 
عائلته وممثل  وافراد  حاصباني 
عماد  اللبنانية  القوات  حزب 
االول  امس  ظهر  بعد  واكيم، 
»سيتيا«  فندق  يف  اخلميس، 
مبناسبة  املهنئني  االشرفية  يف 

تعيينه يف منصبه اجلديد.
احلضور  اىل  حاصباني  وتوجه 
اليوم  ارى  ان  »يسعدني  فقال 
وجوها مل ارها منذ زمن«، وآمل 
اجلديدة  املرحلة  هذه  تكون  ان 
مليئة باالجيابيات والتعاون على 
زمن  منذ  الننا  االصعدة  كل 
بانتظار حصول التغيري االجيابي 

يف البلد«.
اليوم امام صدمة  اضاف »حنن 
تستمر  ان  نتمنى  اجيابية، 
واالمل يف ان حنقق الكثري من 

االمور«.
فقال  احلضور  اىل  وتوجه 
كل  كثريا،  يشجعنا  »وجودكم 
آمل  واالحبة،  واالصدقاء  االهل 

وان  ظنكم  عند حسن  اكون  ان 
خالل  االمام  اىل  خطوات  خنطو 
هذه املرحلة القصرية كما نطمح 

مجيعا«.

:الوزير  من  كل  مهنئا  وحضر 
نديم  النائب  فرعون،  ميشال 
السابق  الوزير  ممثل  اجلميل، 
اللواء اشرف ريفي العميد اميل 
ابو ناضر، مديرة الوكالة الوطنية 
سليمان  لور  السيدة  لالعالم 
انطاكية  بطريرك  ممثل  صعب، 
بولس  يوحنا  املشرق  وسائر 
كوستا  املطران  يازجي  العاشر 
سياسية  وشخصيات  كيال 
واعالمية  وروحية  واقتصادية 
ودبلوماسية  وفنية  وعسكرية 
ونقابية ورؤساء بلديات حاليني 
وسابقني واعضاء جمالس بلدية 
وخماتري ووفود شعبية وممثلون 
واملؤسسات  االحزاب  عن 

واجلمعيات االهلية واملدنية.
وتلقى حاصباني اكاليل وباقات 

ورد للمناسبة.

حاصباني استقبل مهنئني بتعيينه وآمل ان تكون املرحلة 
اجلديدة مليئة باالجيابيات والتعاون

التسليم والتسلم بني ابو فاعور وحاصباني
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صيدا  روتاري  نادي  افتتح 
ملهرجانات  الوطنية  واللجنة 
مع  بالتعاون  الدولية  صيدا 
بلدية صيدا القرية امليالدية يف 
اسرتاحة صيدا السياحية برعاية 
وحضور وزير السياحة اواديس 
الرئيس  ومبشاركة  كدنيان 
بهية  والنائبني  السنيورة  فؤاد 
موسى،  وميشال  احلريري 
شجرة  اضاءة  القرية  وتضمنت 
ميالدية عمالقة على وقع اطالق 
بعيد  احتفاء  النارية  االسهم 
امليالد اجمليد ويف رسالة حمبة 
وسالم وتعايش يف زمن االعياد 

اجمليدة واملباركة..
امليالدية،  القرية  تضمنت  كما 
معرضا للحرف والفنون وسوقا 
بنتاج  خاصة  واجنحة  لألطعمة 
األهلية  اجلمعيات  من  عدد 
انشطة  وبرنامج  واملؤسسات 
العائلة  افراد  جلميع  ترفيهية 
لألطفال  خمصصة  ومساحة 
ويعود ريع هذه األنشطة لدعم 

الدفاع املدني اللبناني.
راعي  االفتتاح،  حفل  حضر 
ابرشية صيدا ودير القمر للروم 
حداد،  ايلي  املطران  الكاثوليك 
راعي ابرشية صيدا ودير القمر 
للموارنة املطران الياس نصار، 
باالنابة  صيدا  بلدية  رئيس 
احتاد  رئيس  البساط،  ابراهيم 
حرفوش،  خليل  جزين  بلديات 
الشعيب  التنظيم  عام  امني 
اسامة  الدكتور  الناصري 
الرمحن  عبد  الدكتور  سعد، 
منطقة  قائد  ممثل  البزري، 
االمن  لقوى  االقليمية  اجلنوب 
شحادة  مسري  العميد  الداخلي 
رئيس  صليبا،  فادي  العقيد 
وضواحيها  صيدا  جتار  مجعية 
تيار  عام  الشريف، منسق  علي 
الدكتور  اجلنوب  يف  املستقبل 
ناصر محود،السفري عبد املوىل 
غرفة  رئيس  نائب  الصلح، 
والزراعة يف  والصناعة  التجارة 
دندشلي  عمر  واجلنوب  صيدا 
بلديات  رؤساء  من  وعدد 
اقتصادية  وفعاليات  املنطقة 
من  وحشد  وثقافية  واجتماعية 

الشخصيات..
رئيسة  استقباهلم  يف  وكان 
دانيا  صيدا  روتاري  نادي 
ورئيسة  الدين  صفي  الصلح 
اللجنة الوطنية ملهرجانات صيدا 
واعضاء  كاعني  نادين  الدولية 

النادي واللجنة..

الصلح
اللبناني  الوطين  النشيد  بعد 
عريفة  من  ترحيبية  وكلمة 

جمذوب  مايا  احملامية  االحتفال 
نادي  لرئيسة  كلمة  كانت 
الصلح  دانيا  صيدا  روتاري 
فيها  اعتربت  الدين  صفي 
باخلدمة  هو  روتاري  نادي  »أن 
فوق الذات من القلب مع جلنة 
مراكب  يف  صيدا  مهرجانات 
واالنسان  العامة  واخلدمة  اخلري 
االنسان«، وقالت: طكنا  الخيه 
والتعاون  احملبة  ضمتها  باقة 
الرئيس  دولة  مع  والتنسيق 
نادينا  وراعية  السنيورة  فؤاد 
احلريري  بهية  السيدة  معالي 
منوذج  تنفيذ  يف  عامل  خري 

القرية امليالدية..«.
كاعني

وتوجهت رئيسة اللجنة الوطنية 
ملهرجانات صيدا الدولية نادين 
كاعني »بالشكر لكل من ساهم 
وال  املشروع  هذا  اجناح  يف 
الرئيس  املدينة  نائيب  سيما 
بهية  والسيدة  السنيورة  فؤاد 
»نلتقي  وقالت:  احلريري«، 
مع  بالشراكة  جمددا  اليوم 
الجل  صيدا  روتاري  نادي 
املسيح  سيدنا  مبيالد  االحتفال 
مدينة  مدينتنا  السالم يف  عليه 
والعيش  واحملبة  السالم 

املشرتك والتنوع..«.
البساط

صيدا  بلدية  كلمة  والقى 
رئيسها باالنابة ابراهيم البساط 
اخلطوة  هذه  عاليا  »مثن  الذي 
للمشرفني  والنبيلة  االنسانية 
على هذا العمل بتخصيص ريع 
هذا النشاط لدعم مركز الدفاع 
يهب  الذي  صيدا،  يف  املدني 
حاالت  يف  للنجدة  عناصره 
يد  ملد  ويتدخلون  الطوارىء 
احلاجة  بأمس  هم  ملن  االنقاذ 
لوزارة  بالشكر  ومتوجها  هلا 
احلدث  هذا  لرعايتها  السياحة 
صيدا  روتاري  لنادي  وكذلك 
ملهرجانات  الوطنية  واللجنة 

صيدا الدولية..«.
كدنيان

كلمة  السياحة  وزير  القى  ثم 
هذه  »اشكركم  فيها:  قال 
اطاللة  وهي  لي  اطاللة  اول 
صيدا.  من  تكون  ان  خري 
العيش  مدينة  التعايش  مدينة 
املشرتك وكنت اقول ان صيدا 
ما  ولكن  قرب  عن  اعرفها  ال 
يعين  صيدا  يف  اليوم  ملسته 
لي كثريا كنت امسع أن صيدا 

 وزير السياحة افتتح القرية امليالدية يف صيدا مبشاركة السنيورة وبهية 
احلريري وموسى وتفاؤل باجناز البيان الوزاري ومنح احلكومة الثقة

خالل افتتاح القرية امليالدية

مدينة  وصيدا  التعايش  مدينة 
وناسها حمرتمني  شعبها  عريقة 
ان  ميكن  ما  افضل  من  وميكن 
اليوم  وانا  لبنانيون  انهم  يقال 
اثبتت هذا االمر، برأيي االنسان 
قيمته ليس مبا ميلكه وامنا قيمة 
االنسان بالذي ميكن ان يعطيه 
العطاء  عن  اتكلم  عندما  وانا 
تكون  ان  ممكن  االنسان  قيمة 
بقدر ما يعطي من حمبة وسعادة 
وابتسام وقيمة االنسان بقدر ما 
من  ثقافة  من  يعطي  ان  ميكن 
علم ومن انارة اجملتمع املوجود 
فيه ولذلك خالل العيدين املولد 
امليالد  وعيد  الشريف  النبوي 
تقولون  انكم  اتصور  انا  اجمليد 
من خالل هذا النشاط ان صيدا 
هي مدينة وحدة وطنية. صيدا 
واتصور  والعزة  العنفوان  هي 
لوزارة  كوزير  بانطالقيت  انه 
التفاؤلي  وباجلو  السياحة 
انتخاب  بعد  املوجودة  وبالنفحة 
ميشال  العماد  مجهورية  رئيس 
الرئيس  دولة  وتكليف  عون 
سعد احلريري وتشكيل احلكومة 
والتفاؤل  للحكومة  جلسة  واول 
الوزاري  البيان  بان  يكتمل 
قبل  ينجز  ان  املفروض  من 
الثقة  نأخذ  وميكن  السنة  نهاية 
العجلة  هذه  السنة،  رأس  قبل 
عجلة  االجيابي وهذه  اجلو  وهذا 
متشي  بدأت  اليت  احملركات 
ردة  تكون  ان  آمل  انا  بسرعة 
وان  الناس  على  اجيابية  فعلها 
شاء اهلل تكون اجيابية على كل 
النشاطات  كل  وعلى  الطبقات 
والسياسية  االقتصادية 
والسياحية والثقافية، ميكن أن 
نعد بالكثري وعندما توليت مهامي 
يف وزارة السياحة قلت سنحاول 
خالل فرتة الستة اشهر أن ننجز 
ونرتك بصمة يف الوزارات اليت 
حنن فيها، واتصور اليوم كيف 
علمتوني كيف نستطيع أن نفكر 
وكيف اعمل واترك هذه البصمة 
الن البصمة اليت تركتموها مهمة 

وسأخرب عنها كل الناس..«.
السنيورة

السنيورة  الرئيس  حتدث  ثم 
فقال: »ان اجتماعكم اليوم، هو 
الصيغة  هذه  عن  حقيقي  تعبري 
صيدا  مدينة  بها  تتمتع  اليت 
ويتمتع بها لبنان بصيغة العيش 
املشرتك اليت هي صيغة نبيلة 
البابا  قداسة  عنها  قال  واليت 

يوحنا بولس الثاني عندما وصف 
لبنان بانه اكثر من وطن وبانه 
فقط  لنفسه  ليس  رسالة  ميثل 
بل ايضا حمليطه وللعامل. وهذه 
نرتفع  ان  بنا  تفرتض  الرسالة 
دائما اىل ما تعنيه هذه الرسالة 
األجواء  هذه  يف  سيما  وال 
العامل  تعم  ال  اليت  املشحونة 
العربي فقط ولكن تبدو اثارها 
السيئة يف اكثر من منطقة يف 
والتوتر  التشدد  لناحية  العامل، 
والتعصب وهذه ليست من مسة 
لبنان وال نريدها ان تكون على 
االطالق من مسة لبنان. حنن هذه 
الليلة حنتفل بعيد امليالد وراس 
السنة وقبل ايام قليلة احتفلنا 
رسول  حممد  النيب  ميالد  بعيد 
تقارب  مدى  يعين  وهذا  اهلل 
املشرتك  العيش  بهذا  اجلميع 
املشرتكة.  االحتفاالت  وهذه 
وان هذه املناسبة حتملنا الكثري 
من اجل ان نعرب بها دائما عن 
»صحيح  لبنان«.واضاف:  روح 
ان ما جيري يف حميطنا وحميطنا 
األبعد يعتصر قلوبنا أملا ولكن 
تستمر  ان  جيب  احلياة  ارادة 
هذه  عن  دائما  نعرب  ان  وجيب 
االرادة باالمل والعيش املشرتك 
واحملبة اليت جيب ان تسود وان 
عن  ال  يعرب  ال  الذي جيري  هذا 
افكارنا وحميطنا ومعتقداتنا بل 
على  األمر  هذا  عن  خارج  هو 

االطالق«.
كل  لكم  »امتنى  بالقول:  وختم 
اخلري ملناسبة عيد امليالد ورأس 
السنة امليالدية ونرجو ان يفتتح 
اجلديدة  احلكومة  هذه  مع  لبنان 
مرحلة خري جديدة وعمل متضافر 
ان  اجل  من  اجلميع  قبل  من 
التحديات  بوجه  صامدين  نكون 
وانا  نواجهها  اليت  واملشكالت 
اننا  اهلل  شاء  ان  ثقة  على 

سنكون قادرين على ذلك«.

اضاءة الشجرة
بعد ذلك، قام احلاضرون باضاءة 
الشجرة العمالقة على وقع اطالق 
جالوا  ثم  ومن  النارية  االسهم 
امليالدية  القرية  اجنحة  على 
من  تضمنته  ما  على  واطلعوا 

معروضات وانشطة.
يف  امليالدية،  القرية  وتستمر 
على  السياحية  صيدا  اسرتاحة 
والسبت  اجلمعة  أيام  مدى 

واألحد، )امس، اليوم وغدا(

العامة  االشغال  وزير  تسلم 
اجلديدة  احلكومة  يف  والنقل 
سلفه  من  فنيانوس  يوسف 
حقيبة  زعيرت  غازي  الوزير 
يف  عقد  لقاء  يف  الوزارة، 
حضور  يف  الوزير،  مكتب 
واملباني  للطرق  العام  املدير 
بولس،  طانيوس  املهندس 
املدني  للطريان  العام  املدير 
املهندس حممد شهاب الدين، 
البحري  للنقل  العام  املدير 
احلفيظ  عبد  املهندس  والربي 
التنظيم  عام  مدير  القيسي، 
الطويل  الياس  املدني 
منري  املشرتكة  االدارة  مدير 
طرابلس  مرفأ  مدير  صبح، 
تامر، ومجع من  امحد  الدكتور 
املصاحل  ورؤساء  املديرين 
االقليمني  واملدراء  والدوائر 

واملوظفني.
بالوزير  زعيرت  الوزير  ورحب 
فنيانوس: قائال » نسلم وزارة 
االشغال العامة والنقل ملعالي 
الوزير يوسف فنيانوس اليوم، 
نقص  من  تشكو  انها  علما 
ورؤساء  مدراء  من  بالشواغر 
آمال  واقسام،  ودوائر  مصاحل 
االنتخاب  قانون  اجناز  بعد 
النيابي ان يتم ملء الشغور، 
مشريا اىل ان الوزارة هي لكل 
مع  واحد  خط  وحنن  اللبنانني 
الصعيدين  على  املردة  تيار 

االمنائي والسياسي.
واشكر الرئيس بري على ثقته 
اليت اوالني اياها جمددا لتولي 
وزارة الزراعة رغم كل اهلجمات 
الرئيس  دولة  طاولت  اليت 
وطاولتين شخصيا، مؤكدا ان 
التاريخ سيشهد من كان على 
مجيع  إىل  الشكر  وأوجه  حق. 
العاملني يف هذه الوزارة من 
اإلداري  السلم  درجات  أعلى 

إىل أدناه.
ملعالي  التوفيق  كل  ومتنى 

الوزير فنيانوس اليت هي حبجة 
إىل العناية الدائمة. وإنين أعلم 
أن ثقة اجلميع بكم يف حملها 
جانبكم يف  إىل  سنبقى  وحنن 

كل ما ترغبون فيه«.

فنيانوس
فنيانوس،  الوزير  وحتدث 
غازي  الوزير  سلفه  شاكرا 
على  العمل  وفريق  زعيرت 
بها  قامت  اليت  االجنازات 
االراضي  خمتلف  على  الوزارة 
يف  جاء  ما  مؤكدا  اللبنانية، 
ان  من  زعيرت  الوزير  كالم 
التاريخ سيشهد على ما اجنزته 

الوزارات،.
عانى  زعيرت  »الوزير  وقال: 
عدم  من  ايضا  وحنن سنعاني 
عاما   11 منذ  املوازنة  اقرار 
يف  املوجودة  الشواغر  ومن 
اعمال  ان  معتربا  االدارات« 
هي  امنا  مرحلية  هي  الوزارة 
اعمال متمادية وانا سأعمل يف 
االبد  باقية اىل  الوزارة كانها 

ولو كانت مدتها قصرية«.
وامل خالل فرتة توليه الوزارة 
التعاون متكامال مع  ان يكون 
اجلميع، مشريا اىل انه ينتمي 
استلم  الذي  املردة  تيار  اىل 
من  بدأت  سابقة  وزارات 
بالداخلية  مرورا  الصحة  وزارة 
والوزراء الزمالء، كما ان اجلميع 
يعلم كيف ميارس تيار املردة 
اعماله يف هذه الوزارات وهو 

يعمل لكل اللبنانني«.
املردة  تيار  رئيس  وشكر 
على  فرجنية«  النائب سليمان 
اياها،  اوالني  اليت  الثقة 
على امل ان نكون عند حسن 
يف  اللبنانني  كل  وظن  ظنه 
تنفيذ املهام خالل هذه املدة 
تكون  ان  راجيا  القصرية 
فاعلة على مستوى العمل يف 

الوزارة«.

تسلم من زعيرت حقيبة وزارة االشغال

فنيانوس: سأعمل يف الوزارة كأنها 
باقية اىل االبد

خالل التسليم والتسلم

الوزراء  جملس  رئيس  تلقى 
امس  مساء  احلريري  سعد 
االول اخلميس اتصاال هاتفيا 
من ولي ولي العهد السعودي 
األمري حممد بن سلمان بن عبد 
العزيز، مهنئا بتشكيل احلكومة 

للرئيس  ومتمنيا  اجلديدة، 
احلريري النجاح والتوفيق يف 
مهماته، ملا فيه مصلحة وخري 

لبنان وشعبه.
التداول  االتصال  خالل  ومت 
احمللية  املستجدات  آخر  يف 

ولي  أكد  وقد  والعربية، 
ولي العهد السعودي وقوف 
لبنان  جانب  إىل  اململكة 
وحرصها على تقوية وتطوير 
بني  الثنائية  العالقات 

البلدين.

احلريري تلقى اتصاال من ولي ولي العهد السعودي 
مهنئا بتشكيل احلكومة اجلديدة
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الوطين  التيار  رئيس  ترأس 
احلر وزير اخلارجية جربان باسيل 
االجتماع االسبوعي لتكتل التغيري 

واالصالح يف الرابية.
اثر االجتماع، قال الوزير باسيل: 
اللبنانيني  تهنئة  نود  »بداية 
لبنان  يف  أنه  وخاصة  باألعياد، 
أنعم اهلل علينا أن نعيد يف نفس 
النبوي وعيد  املولد  بعيد  الفرتة 
اهلل  شاء  وان  املسيح،  السيد 
ويكون  النعمة  هذه  على  حنافظ 
نشهد  مثلما  اجلديد  العهد  فعال 
وكذلك  اجلديد،  للبنان  ميالدا 
اجلمهورية  لرئيس  التهنئة  نوجه 
وكل  وللوزراء  احلكومة  ورئيس 
احلكومة  تأليف  على  اللبنانيني 

اجلديدة«.
اضاف: »حصل اتفاق يف مراحل 
تأليف هذه احلكومة على جمموعة 
عنها  أعلن  اليت  القضايا  من 
تشكيلها،  اثر  احلكومة  رئيس 
ان  حرصنا  حنن  االتفاق  وهذا 
يتم أقله بيننا أي بني »التغيري 
الثالثة  واألطراف  واالصالح« 
على  مصممون  أننا  قلنا  الذين 
وهذا  معها،  االختالف  عدم 
كافيا  يكون  أن  جيب  االتفاق 
احلكومة  رئيس  عنه  أعلن  وقد 
وليكون أساسا هلذه احلكومة وما 
الوزاري  البيان  ان  أوال  بعدها، 
القسم،  خطاب  من  مستوحى 
والنقطة الثانية أن هذه احلكومة 
أنها  انتخابات مبعنى  حكومة  هي 
قصرية األمد وانتقالية، ستجري 
خالل  ومن  مبوعدها  االنتخابات 
قانون جديد، ثالثا هذه احلكومة 
ليس فيها أعراف وال سوابق وال 
ثوابت ال باألعداد وال باملقاعد و ال 
بالطوائف. رابعا، برنامج احلكومة 
اجلمهورية  رئيس  أعلنه  الذي 
البيان  وحيضر  احلكومة  ورئيس 
كـ«تكتل  نطالب  وحنن  الوزاري 
تكون  أن  واالصالح«  التغيري 
األولويات فيه، لقانون االنتخابات 
قضية  يوجد  ولكن  وموعدها، 
االقتصاد حيث كل الناس تنتظر 
فرق  وحصول  اقتصادية  حركة 
العالقة  امللفات  سري  يتضمن 
وحاجات  امللفات  تسري  وأن 
وأيضا  موازنة  اقرار  الناس، 
حيث  الفساد  مكافحة  موضوع 
ومؤسسات  الناس  تستطيع  ال 

الدولة التعايش معه«.
وتابع: »حنن هذا مطلبنا من العهد 
اجلديدة،  احلكومة  ومن  اجلديد 
ففي املوضوع احلكومي يوجد مجلة 
حتى  نقوهلا  أن  حنب  مالحظات 
ولو  العام،  للرأي  واضحة  تكون 
ال  امنا  وراءنا،  التأليف صار  أن 
نريدها أن تكون غري واضحة أقله 
من قبلنا، أوال ان شيئا اساسيا 
فهذه  الوقت،  وهو  حتقق  قد 
الناس  روح  »تطلع  مل  احلكومة 
»حصل  ثانيا:  طلعت«،  حتى 
وخصوصا  ميثاقي  تصحيح  فيها 
فهذه  املسيحي،  املوضوع  يف 
اول حكومة نشهد فيها هذا الكم 
الصحيح من التمثيل للمسيحيني 
فالتيار  كثريا،  نفصل  ان  دون 
والقوات  حقائب،  ثالث  لديه 
لديهم ثالث، والطاشناق واحدة، 
يفرتض  وكان  واحدة،  واملردة 
حقيبة،  للكتائب  يكون  ان 
هذا  ويف  يريدوا،  مل  ولكنهم 
وزير  عندهم  املستقبل  اجملال 
التمثيل  هذا  يستحقون  النهم 
عملنا  والكتائب  كتلتهم،  يف 
يكونوا ممثلني  حتى  اجلهود  كل 
يف احلكومة، وكل الصيغ وبقينا 
شيء  بكل  قمنا  حلظة  آخر  حتى 

نكن  مل  الننا  به،  القيام  ممكن 
احلكومة  تصدر  ان  ابدا  نريد 
امنا  الكتائب،  حزب  دون  من 
هلم،  يعود  اختذوه  الذي  القرار 
واملقارنة مع حقيبة املردة ليست 
مبحلها، الن حقيبة املردة اخذوها 
من حصة الرئيس بري، وبالتالي 
مل  للحقائب  املعتمد  التوزيع 
احلكومة،  هذه  يف  معتمدا  يعد 
وراحت حقيبة اساسية من فريق 
يوجد  مل  ذلك  والجل  بالكامل، 
فريق اساسي يعطي الكتائب من 
حصته حقيبة اساسية، وحنن كنا 
على استعداد للتعاون يف قصة 
احلقيبة ويف حصة الطائفة ويف 
يف  يكونوا  كي  يسهل  امر  اي 

الوزارة«.
جيب  الثانية  »النقطة  واردف: 
ايضا ان توضح، انه يف حكومة 
ال24 كان رئيس احلكومة موافقا 
االدنى  باحلد  يكون  ان  على 
مسلم،  مقعد  اجلمهورية  لرئيس 
املرحلة  يوافقوا يف  فالشيعة مل 
وافقوا  السنة  بينما  االوىل، 
سين  مقعد  الرئيس  مع  فكان 
ثالثني  تكون  ان  قررنا  وعندما 
يكون  ان  يفرتض  كان  وزيرا 
من  اصرار  وكان  شيعي  مقعد 
قبل الرئيس على هذا املوضوع، 
اهلل  حزب  وافق  ان  احلل  فكان 
ان يكون لرئيس اجلمهورية وزير 
شيعي، واراد الرئيس ان يكون 
هذا الوزير للحزب القومي وايضا 
الوحدة  حكومة  يف  نريد  ال  حنن 
احلزب  يكون  ال  ان  الوطنية 
القومي ممثال. ولالسف هذه هي 
املعايري اليت على اساسها تشكل 
فيمكن  لبنان،  يف  احلكومات 
البعض ال حيب قول هذه االمور 
ولكننا حنن نريد قول االمور كما 
حصلت على امل ان نرتقي اىل 
توزيع علماني شامل وليس بهذا 
احلقائب  ان  وطاملا  الشكل، 
نسجل  الشكل  بهذا  موزعة 
ميثلوا  مل  السريان  الن  اسفنا 
بهذه احلكومة ونعترب انفسنا اننا 
هذا  يف  ومقصرون  مسؤولون 
مرة  اول  لسنا  الذي  املوضوع 
نقاتل من اجله. وجيب وضع حد 
هلذا االمر، فال يصح ان ال يكون 
مبفهوم  فهم  وزير،  للسريان 
االقليات هم اقلية اساسية جيب 
ان تتوفر صيغة من ضمن 30 او 
اي صيغة اخرى ليس 24 او 26 
او 32، فال يصح اقصاء طائفة 

مثل السريان«.
»واالسف  باسيل:  الوزير  وقال 
عدم  هو  نسجله  الذي  الثاني 
تشكيلة  يف  املرأة  عنصر  وجود 
احلكومة بشكل كاف، وايضا حنن 
مسؤولون يف هذا اجملال، وكان 
ميكن ان يكون امرأتان حلقيبتني 
امنا التوزيع الطائفي واحلقائب مل 
حرمنا  وبالتالي  بالنهاية،  يسمح 
للمرة  االمر  هذا  من  ككتل  حنن 
موضوع  نطرح  وتركنا  الثانية، 
يف  للمرأة  اكثر  الفاعل  الوجود 
احلياة السياسية مبسؤوليتها هي 
نفسها  وتقدم  اكثر  تتقدم  حتى 
اكثر  بشكل  السياسية  للتيارات 
ايضا  حنن  ومسؤوليتنا  فعالية 
حتى نقوم جبهد اضايف يف هذا 

املوضوع«.
وتابع : »نقطة اضافية واخرية، 
يف موضوع احلكومة، هي مسألة 
هذا  ان  وأعتقد  الدولة  حقائب 
االمر جيد، وحرام ان يذهب بهذا 
الشكل الذي ذهب فيه، ويوجد 
ملفات اساسية يف البلد جيب ان 
يهتم بها احد، وبدل ان ال يكون 

 باسيل بعد اجتماع التكتل: البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم وعلى قانون االنتخاب ان يراعي املناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة املعايري
يتابعه،  ملف  اي  الدولة  لوزير 
على  االضاءة  فتمت  اليوم  اما 
التخطيط  وهي  اساسية  قضايا 
البلد،  يف  ختطيط  يوجد  ال  النه 
وحقوق االنسان موضوع يستحق 
يف بلد احلريات اعطاءه االهمية، 
املرأة ال يوجد موضوع اهم منها، 
وزارة  حيتمل،  يعد  مل  الفساد 
طبعا  اجلمهورية  رئاسة  شؤون 
العناية،  يستحق  املوضوع  هذا 
بعدم  النازحني  قضية  واخريا 
اىل  وحيتاج  قرار  مركزية  وجود 

عناية وتنسيق اكثر.
قانون  اىل  هنا،  من  وننشغل 
صار  انه  واعتقد  االنتخاب 
وحنن  ملح  من  االكثر  املوضوع 
املسارات  بفصل  مبادرة  اطلقنا 
كثريا  افادت  انها  واعتقد 
وحصلت نقاشات يف االسبوعني 
جزء  يف  ولو  حقيقية  املاضيني 
صامت،  منها  وجزء  علنية  منها 
موضوع  يف  النقاش  تعمق  انها 
قانون االنتخابات النيابية ونتقدم 
يف ذلك، وهذا املوضوع مل يعد 
مصرون  الننا  انتظار  اي  حيتمل 
رفضنا  وعلى  التمديد  عدم  على 

لقانون الستني.
امر حيكى عن قانون االنتخاب هو 
موضوع االصالحات فال يكفي ان 
التقسيمات  موضوع  على  نركز 

االنتخابية وننسى االصالحات.
االمر االول الذي جيب ان نطرحه 
نشهد  فنحن  العدد  موضوع  هو 
خلال كبريا برفع عدد النواب من 
108 اىل 128 نائب، واول مطلب 
لنا هو اعادة العدد اىل 108 الن 
20 مقعدا شكلوا خلال يف مسألة 

توزيع املقاعد النيابية.
ان  علينا  نصحح  ان  اردنا  واذا 
نبدأ من هنا واقله اعادة التوزيع 
اذ كيف ميكن للنواب التصويت 
اي  هلم،  مقعدا   20 الغاء  على 
ان  االقل  وعلى  انفسهم  الغاء 
يبقى  وال  صحيحا  التوزيع  يعود 
وهذا  حملها،  ومقاعد يف  مواقع 
يظهر معنا يف اي صيغة قانون 

نبحث بها.
وثانيا، موضوع متثيل املنتشرين 
اللبنانيني حيث نتغنى باالنتشار 
التمثيل، وحنن  حق  نعطيهم  وال 
يكون  ان  اساسي  مطلب  عندنا 
لالنتشار  نواب   6 ادنى  حبد 
يف  قارة  كل  عن  واحد  ونائب 
تأثري  من  خياف  ومن  ادنى،  حد 
 6 تأثريهم  يكون  املنتشرين 
نواب على 128 نائبا، وتوزيعهم 
الطوائف،  توزيع  حبسب  واضح 
واضح  الدميغرايف  وتوزيعهم 
االنتشار، فهؤالء  بالد  ايضا يف 
حيملون قضايا االنتشار ويدخلون 

بها اىل جملس النواب.
االمر الثالث، هو موضوع املرأة، 
فموضوع املرأة حنن اكثر من مرة 
كتيار قلنا اننا ضد الكوتا ملاذا 
الننا نعترب الكوتا تقلل من شأن 
املرأة وال ترفع شأنها، وقلنا ان 
باملئة،   50 هي  الطبيعية  الكوتا 
البعض  يقول  ان  نتفهم  ولكننا 
لتشجيع  الزامية  كوتا  بإقامة 
التيارات  واجبار  بالدخول  املرأة 
ليلغى  معها،  بأخذها  السياسية 

يف ما بعد.
واليوم حنن نضع فكرة اعتمدناها 
ناجحة،  ووجدناها  التيار  يف 
تأليف  عند  نقول  ال  فلماذا 
فال  االوىل،  باملرحلة  اللوائح 
تقبل اي الئحة ال تتضمن العنصر 
اىل  دخلنا  اذا  خاصة  النسائي 
االطار  هذا  ويف  كربى.  دوائر 
مقبولة،  منطقية  بدأنا  قد  نكون 

الدورة  يف  الفرق  حيقق  وهذا 
التالية. وهي فكرة فقط نضعها 

للبحث.
الورقة  وهو  الرابع  املوضوع 
املطبوعة سلفا وهو اجراء بسيط 
وحقيقي  صحيح  واجراء  جدا 
وفعلي خاصة يف موضوع التأثري 
اىل  نصل  حتى  الناخبني  على 
االعالن  وهي  اخلامسة  النقطة 
واالنفاق االنتخابي واللذين ظهرا 
وتبني  االخرية  االنتخابات  يف 

انهما حيتاجان اىل اصالح.
النظام  موضوع  اىل  نأتي  واالن 
ما  اننا  اقول  فأوال  االنتخابي، 
يف  املبدئي  موقفنا  على  زلنا 
الننا  االرثوذوكسي،  القانون 
يف  آخر  قانون  يف  عملنا  مهما 
نوارب  نكون  الطائفي  نظامنا 
هو  فاالرثوذوكسي  احلقيقة. 
يعطي  الذي  الوحيد  القانون 
التمثيل الفعلي للطوائف اال اذا 
كنا جاهزين للذهاب اىل العلمنة 
كامل  نسيب  نظام  يف  الشاملة 
انتخابية  دائرة  إىل  نذهب  ان 
نعمل  نكون  ذلك  وبغري  واحدة. 
على تسويات تأخذ الطوائف يعين 

االعتبار.
مستعدين  ايضا  حنن  ولكن 
كان  اذا  والتنازل،  للتضحية 
قانون  الجناز  جهد  حقيقة  هناك 
يراعي  ان  شرط  نوعي  انتخابي 
2-صحة  املناصفة،   -1 امور:   3
وحدة   -3 التمثيل،  وعدالة 
جيب  املعايري  ووحدة  املعايري. 
قبل  من  تعتمد  عبارة  تصبح  ان 
اجلميع وقد مسعنا دولة الرئيس 
اجلمهوري  القصر  يف  احلريري 
يأخذنا  اعتمدها. وهذا عمليا  انه 
تطرح  اليت  الثالثة  الصيغ  على 
اليوم جديا ويعمل عليها. وهي: 
اقرتاح  وهو  االول  املختلط 
القوات واملستقبل واالشرتاكي. 
اقرتاح  هو  الثاني  واالقرتاح 
الرئيس بري، وهذين االقرتاحني 
ليس فيهما وحدة معايري، وكلنا 
السري  بعدم  قناعة  اىل  وصلنا 
النه  ميشوا«.  رح  »مش  فيهما، 
ال يوجد فيهم وحدة معايري وكل 
فريق اخذ االعتبارات اليت وجدها 
تناسبه.اذا كان من خمتلط ميكن 
ان ميشي هو ان نضع له وحدة 
معيارا  اقرتحنا  وحنن  املعايري. 
كان  اذا  نقول  أن  وهو  واحدا 
ام  النسيب  اىل  يذهب  املقعد 
اىل االكثري نقول حبسب نسبة 

املذهب اليت ينتمي.
واحدا  معيارا  »اقرتحنا  وقال: 
االنتخابي  املقعد  حندد  ان  وهو 
اذا كان سيعترب نسبيا او اكثريا، 
وذلك حسب نسبة املذهب الذي 
نسبة  كانت  فإذا  اليه،  ينتمي 
 %65 او   %66 هي  املذهب 
يؤخذ  حكما  االصوات  هذه  من 
واذا  به،  االكثري  باالنتخاب 
كانت النسبة اقل يعمل باالنتخاب 
النسيب. هنا يكون تأثري املذهب 
فيكون  كاملة،  االصوات  جبلب 
االنتخاب على هذا املقعد اكثريا، 

ال نذهب اىل الدائرة االكرب وهي 
احملافظة  نصف  او  احملافظة 
اليت هي نسبية. اوال نتيجة هذا 
االكثري  بني  مناصفة  املعيار 
والنسيب مع القليل من الضوابط 
متاثل  هناك  ويكون  االضافية، 
يف  واملسيحيني  املسلمني  بني 
االعداد،  يف  والنسيب  االكثري 
وحتديدا  ايضا  املذاهب  وبني 
السنة والشيعة يكون متساويا. 
النها  الصيغة  بهذه  نقبل  حنن 
حتتوي على وحدة معيار، وليس 
االنسب،  القانون  نعتربها  الننا 
يف  اخرى  صيغ  عن  نبحث  وال 

النظام املختلط«.
فكرة  طرح  من  »هناك  وتابع: 
اخرى تقوم على اقتسام الدوائر 
اىل نصف نسيب ونصف اكثري، 
وعندما يكون هناك الرقم مفردا، 
فيها  وكان  مثال كسروان  لنأخذ 
اكثري  واثنان  نسيب  اثنان 
به،  نفعل  ماذا  اخلامس  فالرقم 
كلها  احملافظة  مع  باملقارنة 
لغريه  بالنسبة  نسبيا  نصقله 
عملية  هي  ونقرر،  الدوائر  من 
حسابية بسيطة ومنطقية، ولكن 
هذا  االطراف،  باقي  من  تدرس 

بالنسبة للمختلط باالعداد«.
املختلط  النظام  »اما  واردف: 
الذي  القانون  هذا  باملراحل، 
بري  الرئيس  مع  عليه  نتفق 
ان  االطراف  باقي  من  ونتأمل 
االوىل  املرحلة  بإجيابية:  تدرسه 
وكل  االكثري  على  تكون  منه 
وميكن  نوابها  تنتخب  طائفة 
صغرية  تكون  ان  للدوائر 
)القضاء( وميكن ان تكون نصف 
وال  كاملة،  احملافظة  او  حمافظة 
شيء مينع ذلك. ويكون التأهيل 
او  والثاني  االول  بني  حمصورا 
اىل  يتأهل  ال  كي  عالية  بنسبة 
الن  كان،  اي  الثانية  املرحلة 
من  يفوز  اال  القانون  هذا  قيمة 

ميثل الطائفة اال االقوياء«.
هي  الثانية  »املرحلة  وقال: 
على  وهي  النسبية،  املرحلة 
تصويت وطين اوسع وميزة هذا 
االكثري  بني  جيمع  انه  القانون 
فعال  والنسيب  بالتصويت  فعال 
االختيار  بني  وجيمع  بالتصويت 

الطائفي.
وقال: »املرحلة االوىل لكي يتأهل 
حيمل  أن  القوي  أساسها  على 
املرشح اخلطاب ذاته الذي يكون 
الوطنية،  الطائفية  منطلقاته  له 
التمثيل  اىل  يوصلنا  ولكن 
احلقيقي ويعطي اجملال لالحزاب 
خياراتها.  وتنفذ  تتحالف  لكي 
أضاف: »أما يف املختلط الثالث 
الذي سنقرتحه هو أن يقوم كل 
نريد  شخص،  بإنتخاب  شخص 
نفكر  ال  ملاذا  فكرة  نطرح  أن 
أكثر من  ينتخب  أن كل شخص 
فأكثر  صوت، ولكن كيف حندد 
من صوت هو أمر غري إختياري، 
أي ميكن أخذ االصوات من خالل 
فئات أو االنسب عرب نسبة عدد 
يصوت  الناخب  أن  أي  املقاعد 

املقاعد  عدد  من   %40 ل  مثال 
أي  جدا،  سهلة  العملية  وهذه 
 10 فيها  دائرة  يف  كنت  إذا 
نواب حيق لي التصويت الربعة، 
أي  الواحدة  الدورة  يف  وهذه 
أي  الواحد  التصويت  بني  اخللط 
أكثري ونسيب يف ذات الوقت، 
لكي  الكل  خيتار  ال  الناخب  الن 
يعرف، وال خيتار شخصا واحدا. 
فهناك من خيافون من الواحد أنه 
ال يستطيع التحكم، ويصل الذين 

ال ميلكون متثيال واسعا.
بني  خليط  يوجد  »هنا  وتابع: 
االثنني ففيها النسيب واالكثري 
من  خيتار  شخص  كل  أن  أي 
منطقنه وطائفته ومن والطوائف 
االخرى، الن لديه الكمية الكافية 
العملية  وهذه  االصوات،  من 
أي شخص  هناك  فإذا  مفتوحة، 
ال يريد ال 40 ويريد ان جيعلها 
باملئة   30 حتى  أو  باملئة   50
وجود  واملهم  حاضرون،  حنن 
اجلميع،  على  يسري  واحد  معيار 
أنها  بصراحة  فيها  شيء  وأهم 
سهلة  السياسية  التيارات  على 
وعلى  تفعل،  ماذا  تعرف  لكي 
يعرفوا  لكي  سهلة  املرشحني 
وهذه  يفعلوا  أن  يريدون  ماذا 
كل  بإمكان  أي  اجلميع  حترر 
بدون  الئحته  يصنع  أن  شخص 

التحالف مع أحد«.
كل  بصدق  »لندخل  وتابع: 
ما  قدر  وعلى  نفسه  مع  شخص 
يستطيع  وقدرة  قوة  من  ميلك 
أن يصل وهو آخذ بعني االعتبار 
والطائفية  املناطقية  املنطلقات 

واملذهبية«.
ألقول  ألنهي  أن  »أريد  وقال: 
اننا حنن اليوم أمام هذا املشهد 
واضح  بشكل  نصنعه  الذي 
أنا ال أعرف أن  اللبنانيني،  أمام 
تناقش  انتخاب  قوانني  هناك 
القوانني،  بشكل جدي غري هذه 
الناس  تعرفها  القوانني  وهذه 
اليوم  يقول  ومن  ودرستها، 
انه يريد ان يدرس املزيد فهذا 

حقه«.
وختم: »لنستغل فرصة االعياد، 
العمل  لنعطل  فرصة  تكون  وال 
فرصة  تكون  بل  االنتخابي، 
بفريقه  فريف  كل  داخليا  لنعمل 
وبالتواصل الذي نقوم به مجيعا 
لكي ندرس حقيقة القانون الذي 
موقفا  منه  فريق  كل  يعطي 
السنة  أول  نكون  ولكي  نهائيا، 
على أمت اجلهوزية، فأمامنا شهر 
كانون الثاني وال جيوز أن مير هذا 
الشهر بدون القانون االنتخابي. 
إما  النتيجة  ستكون  عندها  واال 
له،  سنتصدى  ما  وهذا  التمديد 
أيضا  الذي  الستني  قانون  وإما 
سنتصدى له. ولو إعترب البعض 
بتحالفاتنا،  سياسيا  يناسبنا  انه 
فنحن ال نفكر باملرحلة الراهنة اي 
املصلحة الضيقة او اخلاصة، بل 
فنريد  البعيد،  باملستقبل  نفكر 
قانون إنتخاب يستطيع أن يؤمن 
البلد،  يف  سياسيا  إستقرارا 
إنتخابية  دورة  كل  يف  فليس 
نكون أمام قانون جديد فالناس 
جيب أن تتجهز على دورتني أو 
لتعرف كيف ختطط وكيف  ثالثة 
كي  السياسية  براجمها  تنفذ 
سياسيا  استقرارا  حقيقة  نؤمن 
بعد  نلتقي  أن  ونتأمل  للبالد، 
إعالن  على  جديا  السنة  رأس 
يعلن  أن  أي  للبنانيني،  حقيقي 
من  النهائي  موقفه  شخص  كل 
اليت  الثالثة  املطروحة  الصيغ 

تكلمنا عنها.

باسيل مرتئسا اجتماع التكتل
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لبنانيات

 استقبل رئيس جملس الوزراء 
يف  اليوم  مساء  احلريري  سعد 
مكتبه بالسراي احلكومي السفري 
األردني يف لبنان نبيل املصاروة 
احلكومة  بتشكيل  هنأه  الذي 
األوضاع  معه  وعرض  اجلديدة 

العامة والعالقات الثنائية.

السفري املصري
احلريري  الرئيس  واستقبل 
لبنان  يف  املصري  السفري 
جممل  وحبث  النجاري  نزيه 

املستجدات.
بعد اللقاء قال النجاري: قدمت 
للرئيس احلريري التهنئة بتشكيل 
ومطمئن  هام  أمر  وهو  احلكومة 
له  قدمت  كما  ملصر،  بالنسبة 
وللبنان تهنئة الرئيس املصري 
ومصر  السيسي  الفتاح  عبد 
حكومته،  بتشكيل  التطور  هلذا 
احلريري  الرئيس  ان  سيما  ال 
يف  كبريا  سياسيا  جهدا  بذل 
إىل  للتوصل  املاضية  األشهر 
الواسعة  بالشراكة  النتيجة  هذه 
اللبنانية  السياسية  القوى  بني 

املختلفة.
التهنئة  نقدم  كما  أضاف: 
بتشكيل  اللبنانيني  مجيع  اىل 
هذا  أن  شك  وال  احلكومة، 
استعادة  يف  سيساهم  التطور 
وحنن  لبنان  االقتصاد يف  قوة 
يف فرتة أعياد، ونأمل أن تعود 
السياحة سريعا. كما اننا حنضر 
لتطوير العالقات الثنائية ونأمل 

اللبنانية  العليا  اللجنة  عقد  يف 
ومتابعة  لتطوير  -املصرية 
الثنائية  امللفات  من  العديد 
يف  نأمل  كما  واالقتصادية 
بشكل  متطورة  سياسية  عالقة 

دائم بني البلدين.

أنصاري
احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
مستشار وزير اخلارجية اإليراني 
واإلفريقية  العربية  للشؤون 
حسني جابر أنصاري يف حضور 
السفري االيراني حممد فتح علي 

والوفد املرافق.
انصاري:«  قال  اللقاء  بعد 
عن  أعرب  أن  أود  بداية 
الفرصة  هلذه  البالغ  سروري 
اليوم  لي  أتاحت  اليت  الثمينة 
اللبنانية  اجلمهورية  أزور  لكي 
بالرئيس  التقي  وأن  الشقيقة 
احلريري يف بداية تسلمه مهامه 
الوفاق الوطين،  برئاسة حكومة 
الطيبة  املناسبة  هذه  واغتنمت 
كافة  وباسم  بإمسي  ألقدم 
قي  واملسؤولني  القيادات 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
لدولته التهنئة يف تأليف هذه 
احلكومة. وحنن نعرف كما جرت 
املاضية  العقود  وخالل  العادة 
السياسية  التطورات  فان   ،
تلقائيا  تتأثر  كانت  اللبنانية 
السياسية  التطورات  بكافة 
االقليم،  يف  حوله  جتري  اليت 
العقدين  خالل  شهدنا  ولكن 
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الرئيس الحريري مستقبال أنصاري

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

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)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

يف  بالتحديد،  املنصرمني 
واحلساسة  املصريية  اللحظات 
فإن لبنان الشقيق كان بإمكانه 
وفاعل  إجيابي  بشكل  يؤثر  أن 
التطورات  خمتلف  على  وبناء 
ومن  االقليمية.  واملستجدات 
اليت  األساسية  التجليات 
من  يشكل  ان  لبنان  استطاع 
لكافة  وقدوة  منوذجا  خالهلا 
هو  ودوهلا  املنطقة  شعوب 
جتربة املقاومة اللبنانية الباسلة 
اليت استطاعت ان تقدم منوذجا 
حيتذى يف التحلي بروح املقاومة 
للعدو  التصدي  يف  الصلبة 
والطماعه  الغاشم  الصهيوني 
واملنطقة.  لبنان  يف  التوسعية 
االخر  النموذج  أن  نعترب  وحنن 

يقدمه  أن  لبنان  استطاع  الذي 
هذا  وشعوبها.  املنطقة  لدول 
التعايش  من  الفريد  النموذج 
والبناء  واملسامل  االخوي 
الطائفية  فئاته  خمتلف  بني 
اليت  والسياسية  واألجتماعية 
اللبناني.  اجملتمع  منها  يتألف 
إنتهاء  بعد  أنه  شهدنا  وحنن 
احلرب األهلية إستطاع لبنان أن 
ينهض مرة أخرى، ونعترب أيضا 
التطورات واملستجدات  انه من 
االهمية  البالغة  السياسية 
الشقيق  لبنان  شهدها  اليت 
هذا  ان  هو  املرحلة  هذه  يف 
التوافق واالنسجام بني الفئات 
املؤثرة  واالجتماعية  السياسية 
اللبنانية  الساحة  يف  والفاعلة 

املطاف  نهاية  يف  أدت  قد 
اىل وضع حد للشغور الرئاسي 
الطويل وانتخاب العماد ميشال 
كما  للجمهورية،  رئيسا  عون 
الرئيس  تولي  اىل  أيضا  أدت 
احلريري رئاسة احلكومة ووالدة 
اليت  الوطين  الوفاق  حكومة 
نأمل أن تكون قادرة على حل 
كافة التحديات واملشكالت اليت 
الشقيق يف  لبنان  منها  يعاني 

هذه املرحلة«.
هذا  أن  نعترب  »حنن  أضاف: 
التوافق  وهذا  االنسجام 
لصوت  صدى  هو  السياسي 
والدراية  واحلكمة  العقل 
جتلياتها.  أبهى  يف  االنسانية 
دل  إن  االمر  هذا  أن  ونعتقد 

أنه  يدل  فأنه  شيء  على 
على  أيضا  ينسحب  أن  بإمكانه 
على  املوجودة  التحديات  كافة 
خالل  ومن  أالقليم.  مستوى 
التمسك بصوت العقل والتوافق 
واالنسجام السياسي بني كافة 
هذا  وحكوماتها،  املنطقة  دول 
األمر ميكن أن يلعب دورا بارزا 
ومؤثرا يف حلحة كافة املشكالت 
اليت ما زالت عالقة على مستوى 

اإلقليم«.
يف  نشهد  أن  نأمل  وتابع:« 
النتائج  القريب  املستقبل 
السياسية  االجيابية  والثمار 
اليت  واالقتصادية  واالجتماعية 
الكثري من مالحمها  بدأنا نشهد 
خالل  من  املرحلة  هذه  يف 
التوافق السياسي الذي مت بني 
التيارات السياسية الفاعلة يف 
لبنان وأن ينسحب على مستوى 
سياسية  حلوال  ويثمر  املنطقة 
زالت  ال  اليت  املشكالت  لكافة 
الذي  اللقاء  عالقة .وخالل هذا 
احلريري  الرئيس  مع  مجعنا 
التطورات  خمتلف  تطرقنااىل 
اليها،  أشرت  اليت  السياسية 
بني  العالقات  اىل  تطرقنا  كما 
يف  نشهد  أن  وأملنا  البلدين 
عهد حكومته املزيد من التعاون 
ال  الثنائي يف خمتلف اجملاالت 
االقتصادي،  التعاون  سيما 
وإجيابيا  مثمرا  اللقاء  كان  كما 
توثيق  من  املزيد  ونتمنى 

العالقات الثنائية«.
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رأى رئيس حزب القوات اللبنانية 
مسري جعجع أن القضية اللبنانية 
التاريخ  يف  ومتجذرة  قدمية 
»بدأت مع البطريرك يوحنا مارون 
سنوات  مدى  على  واستمرت 
عديدة حتى يومنا هذا«، موضحا 
مبثابة  يعترب  عنها  »االبتعاد  أن 
جيعل  ما  طويل  لتاريخ  نكران 
املؤمنني بها أشبه بورقة وحيدة 

تلعب بها الرياح«.
نشرة  اىل  حديث  يف  وتطرق 
 Horizons الشباب«  »آفاق 
)اليت تصدر عن مصلحة الطالب 
الذي  االحباط  اىل  احلزب(  يف 
بسبب  اللبناني  الشباب  يعيشه 
أن  معتربا  الصعبة،  الظروف 
يكونوا  أن  اللبنانيني  »على 
األوضاع  هذه  لتخطي  أقوى 
وليس العكس«، داعيا الشباب 
الوضع  لتخطي  »االستنفار  اىل 

احلالي«.
»الشعب  أن  اىل  جعجع  ولفت 
الذي ينحين أمام الصعوبات هو 
الشعب الذي ينقرض، والعكس 
الصعوبات  مواجهة  لذا  صحيح، 
الستمرار  األساس  العامل  هي 
األوىل  اخلطوة  وبالتالي،  البلد. 
والفساد  الصعوبات  ملواجهة 
بأن  فرد  كل  اقتناع  يف  تكمن 
العمل الفردي ال نتيجة له، من 
هنا على كل فرد االنتساب إىل 
اقتناعاته  اىل  األقرب  احلزب 
ضغط  قوة  تشكيل  يف  للنجاح 
بطريقة  التفكري  يف  تساهم 

إجيابية«.
الذي  »التخبط  عند  وتوقف 
الوقائع  ورؤية  الشباب  يعيشه 
امللموسة فقط«، عائدا بالذاكرة 
اىل »زمن الوصاية حيث حتمس 
الشباب وناضل وحتضر ملواجهة 
أن  من  بالرغم  الظاهر  العدو 
العدو  من  يأتي  احلقيقي  اخلطر 
غري الظاهر والذي يتطلب نضاال 

أكرب«.
وركز على أن »النضال اليوم أمر 
من  الرغم  على  وضروري  حتمي 
كما  واضحة  تعد  مل  القضية  أن 

كانت يف السابق«.
وأضاف: »يعد اإلميان أداة تواصل 
أساس  وهو  اآلخر«،  »البعد  مع 
وجودنا، وفيه جند الطاقة والقوة 
اإلميان  عدم  وبالتالي  الفعلية، 
مع  التواصل  قطع  مبثابة  يعترب 
»النبع األساسي« واالعتماد على 
اليت  الصغرية  »اجلداول«  بعض 
اجملردة.  العني  سوى  تراها  ال 
من هنا تكمن أهمية العودة إىل 
تبقى  ما  على  واحملافظة  اإلميان 
منه يف حياتنا، إذ هناك أبعد مما 
وندركه.  نعرفه  مما  وأبعد  نراه 
لكل إنسان »بعد آخر« خاص به، 
متى ختلى عنه ختلى بطريقة غري 
األول املوجود  بعده  مباشرة عن 
معناها  يف  »املادة«  أرض  على 

الفيزيائي«.
واستذكر جعجع زمن االعتقال حيث 
دعاه  ما  األول،  البعد  من  أخرج 
للجوء اىل البعد اآلخر عند الوجود 
بعملية  فكرته  شارحا  الفعلي، 
تشبيه بسيطة: »ميكننا القول إن 
 »software»كالـ اآلخر  البعد 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  شدد 
»ضرورة  على  عون،  ميشال 
وعدم  القوانني  احرتام 
جتاوزها«، الفتا إىل أن »الدولة 
استنهاض،  مرحلة  بدأت  اليت 
اجلميع ويف  حباجة إىل مشاركة 
لناحية  خصوصا  امليادين،  كل 
والتغيريي  االصالحي  العمل 

فيها«.
ودعا الرئيس عون أمام زواره، 
»تكون  أن  اىل  املواطنني 
أعينهم ساهرة يف عملية مكافحة 
الفساد«، مؤكدا »جهوزية العهد 

حلمايتهم يف ذلك«.
سلسلة لقاءات

وكانت لرئيس اجلمهورية سلسلة 
لقاءات، تناولت مواضيع وزارية 

وسياسية وامنائية واجتماعية.
الصراف

استقبل  السياق،  هذا  يف 
الدفاع  وزير  عون  الرئيس 
الذي  الصراف،  يعقوب  الوطين 
عرض معه أوضاع الوزارة وخطة 

العمل للمرحلة املقبلة.
الفرزلي

نائب  عون  الرئيس  واستقبل 
السابق  النواب  جملس  رئيس 
أنه  أوضح  الذي  الفرزلي،  ايلي 
رئيس  مع  االجتماع  من  خرج 
الرهان  من  »مبزيد  اجلمهورية 
العهد  مسرية  استكمال  على 
اليت بدأت بتصحيح التمثيل على 
من  وذلك  احلكومي،  املستوى 
خالل اجناز قانون انتخاب يصحح 
التمثيل على املستوى النيابي«.

شربل
الوزير  عون  الرئيس  واستقبل 
وأجرى  شربل،  مروان  السابق 
معه جولة أفق تناولت التطورات 

السياسية الراهنة.
بو صعب

عون  الرئيس  استقبل  كذلك، 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزير 
الذي  صعب  بو  الياس  السابق 
أوضح أنه شكر رئيس اجلمهورية 
إياها  أوالني  اليت  الثقة  »على 
خالل فرتة عمل احلكومة السابقة«، 
مؤكدا أنه سوف يواصل »العمل 
الرئيس  جانب  وإىل  العهد  مع 
االستحقاقات«،  ملواجهة  عون 
مشريا إىل أنه تزود »بتوجيهات 

الرئيس للمرحلة املقبلة«.
السيد حسني

واستقبل رئيس اجلمهورية الوزير 
السابق الرئيس السابق للجامعة 
حسني  السيد  عدنان  اللبنانية 

وعرض معه مواضيع عامة.
نقابة الصيادلة

كما استقبل الرئيس عون نقيب 
جورج  الدكتور  لبنان  صيادلة 
النقابة،  من  وفد  مع  صيلي 
وألقى كلمة، عرض فيها أوضاع 
وقال:  لبنان،  يف  الصيادلة 
»بكثري من األمل نتطلع يف نقابة 
صيادلة لبنان إىل فخامتكم، كي 
آتون  من  الصيدلة  مبهنة  نعرب 
والدور  احلقوق  واستباحة  القلق 
أكثر  وأنتم  األمان،  شاطئ  إىل 
ركن  الصيدلي  أن  يعلم  من 
الصحية،  املنظومة  يف  أساس 
ال جيوز  مقدسة  املواطن  وصحة 
كان  وقد  احد.  بها  يتالعب  ان 
حيث  بفخامتكم  اللقاء  لنا شرف 
أبديتم تفهما عميقا لواقعنا املرير 
بكم  نلوذ  لذا  احملقة،  وملطالبنا 
يف نقابة صيادلة لبنان من أجل 
ومحاية  الصيدلة  مهنة  استنقاذ 
املطالب  آملني حتقيق  املريض، 

بهذه  االرتقاء  شأنها  من  اليت 
الصيدلي  دور  وصيانة  املهنة 
يقوم  أن  وتطويره كي يستطيع 

بواجبه جتاه املريض«.
ورد الرئيس عون مؤكدا »ضرورة 
العمل على احرتام القوانني وعدم 
جتاوزها«، الفتا إىل أن »احلكومة 
القسم  ستعمل بوحي من خطاب 

لتحقيق ذلك«.
الرابطة السريانية

رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
افرام  حبيب  السريانية  الرابطة 
ووفد من الرابطة، وقدم التهاني 
لرئيس اجلمهورية حبلول األعياد 
يف  السريان  طائفة  أبناء  باسم 
»اآلمال  على  مؤكدا  لبنان، 
الكبرية اليت يعلقها أبناء الطائفة 
على رئيس اجلمهورية، إلنصافهم 
أن  وأبرزها  مطالبهم  وحتقيق 
اجلديد  االنتخابي  القانون  يلحظ 
الطائفة  نواب  عدد  يف  زيادة 
القرار  صناعة  يف  واملشاركة 
اللبناني من خالل متثيل الطائفة 
يف احلكومة، وإعطاء حصة هلا يف 

التعيينات اإلدارية«.
شاكرا  عون،  الرئيس  ورد 
الوفد، مؤكدا »العمل على حتقيق 
املطالب احملقة للطائفة وتصحيح 
الطوائف يف  متثيل  خلل يف  أي 

املؤسسات الدستورية«.
بـ  اجلمهورية  رئيس  ونوه 
»التضحيات اليت قدمها السريان 
يف لبنان«، معربا عن أمله »يف 
يف  اللبنانيني  مجيع  تعاون 
املرحلة املقبلة، ألن وطننا حباجة 
مر  ما  أن  إذ  اجلميع.  جهد  اىل 
لكن  جدا،  صعبا  كان  لبنان  به 
الناحية  اآلتي أصعب، ليس من 
العمل  ناحية  من  بل  االمنية 
االصالحي والتغيريي يف الدولة. 
فالدولة حباجة اىل جتديد. وعني 
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احلر  الوطين   التيار  عن  صدر 
رئيسه  بشخص  سدني  يف 
فيه   هنأ  بيان  طوق  طوني 
اجلديدة،  احلكومة  بوالدة  لبنان 
اجلديد  الوزير  بالتهنئة   وخص 
الدكتور بيار رفول كونه عاش 
فرتة طويلة يف اسرتاليا منسقًا 
القضية  عن  ومدافعًا  للتيار 

اللبنانية، وجاء يف البيان:
اذا كان انتخاب العماد ميشال 
والدة  هو  للبنان  رئيسًا  عون 
فان    اجلديدة،  للجمهورية   
للعهد    األوىل  احلكومة    والدة 
برئاسة الرئيس  سعد احلريري 
تضيء  اليت  الصبح  جنمة  هي 
لقيامة  العهد  مشروع  على 

لبنان.
احلر  الوطين  التيار  كان  واذا 
أمل  بارقة  ملس  اسرتاليا  يف 
يف انتخاب رئيسه العماد عون 
رئيسًا للبنان جلمع أشالء الوطن 
مسلمات  على  وتوحيده  األم 
والسيادة  املشرتك  العيش 
نريان  عن  بالنفس  والنأي 
فان  الفساد،  وحماربة  املنطقة 
بوجود  تعززت  القناعة  هذه 
تارخيهم  التيار  هلم  من  وزراء 
الطويل يف الوطنية ومن هؤالء 
الدكتور بيار رفول الذي عاش 

مؤسسًا  اسرتاليا  يف  طوياًل 
ورئيسا ومنسقًا للتيار وملتزمًا 
بالقضية اللبنانية اليت جاهد من 

أجلها.
مقيمني  اللبنانيني  نهنئ  اننا 
اجلديدة  باحلكومة  ومنتشرين 
وزراء  بالتهنئة  وخنص  كاملة، 
التيار مبن فيهم الدكتور رفول 
االنتشار  ان  جيدًا  ندرك  الذي 
اهتماماته  أولويات  من  سيكون 

الوزارية.

جوني مرعب 
مسؤول اإلعالم 
سدني- أسرتاليا 

التيار الوطين يهنئ لبنان باحلكومة وخاصة الدكتور رفول
طوق: والدة العهد اجلديد اكتملت بنجمة 

الصبح حكومته األوىل

الوزير بيار رفول

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 
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أما البعد الذي نعيش فيه اليوم 
الذي   »Hardware»كالـ
وقت  يف  حتطيمه،  املمكن  من 
علينا العمل للمحافظة على ذلك 
وتطويره.   »software»الـ
على  االعتقال  فرتة  خالل  عملت 

.»software»تطوير ذلك الـ
وشدد على أن »اإلميان بالنسبة 
إلي كان خشبة اخلالص الوحيدة، 
واعتقدوا أنهم بإخراجي من البعد 
أنهم  إال  علي،  يقضون  األول 
اآلخر  البعد  يف  أنين  يعلموا  مل 
والتعمق  التقدم كثريا  استطعت 

يف احلياة أكثر«.
وختم متحدثا عن مصلحة الطالب 
ولفت  اللبنانية«،  »القوات  يف 
تلعبه  الذي  املهم  »الدور  إىل 
يف استقطاب الطالب من خمتلف 
واجلامعات  واملعاهد  املدارس 
من أجل تأمني استمرارية احلزب 

وبناء مستقبل البالد«.
ووجه رسالة إىل املسؤولني يف 
املصلحة داعيا إياهم إىل إدراك 
وأهمها  ومهامهم  مسؤولياتهم 
أن  معتربا  واملعرفة،  الثقافة 
»من أراد أن خيوض غمار العمل 
السياسي عليه أن يستطلع تاريخ 

بالده وتراثه«. 

ساهرة  تكون  ان  جيب  املواطن 
عرب  والتعاون  الفساد  ملكافحة 
يف  وحنن  الرشوة.  عن  االبالغ 
العهد  هذا  يف  جاهزون  املقابل 
حلماية املواطن ومعاقبة املرتكب 
حبسب اخلطيئة اليت ارتكبها كي 

ال يرتكبها مرة أخرى«.
التجدد للروم الكاثوليك

وفدا  عون  الرئيس  واستقبل 
الكاثوليك«  للروم  »التجدد  من 
عربيد  شارل  االستاذ  برئاسة 
فيها  أكد  كلمة،  القى  الذي 
»دعم التجدد لعهد الرئيس عون 
يف ضوء االولويات اليت حددها 
سيما  ال  القسم،  خطاب  يف 
الفساد وحتقيق  استئصال  منها 
االداء  يف  والتجدد  االصالح 
السياسي من خالل قانون عادل 
االقتصاد  وتنشيط  لالنتخابات 
والعودة بلبنان اىل سابق عهده 

الذهيب«.
بالوقوف  ملتزمون  »إننا  وقال: 
التنمية  لنحقق  جانبكم  اىل 
واالجتماعية  االقتصادية 
والسياسية  الوطنية  والنهضة 
الذي  السياسي  لألداء  جتديدا 
نريد  فنحن  انتهجتموه.  لطاملا 
بدال  االدمغة  على  حيافظ  وطنا 
بلدا  اخلارج،  اىل  تصديرها  من 
حيث املهاجرين للعودة، وطنا ال 
يعلو فيه سوى علم لبنان، وطنا 
والفن  والثقافة  والعلم  للحداثة 
ويكرم  االنسان  حيرتم  وطنا 

املرأة«.
وقدم عربيد للرئيس عون دراسة 
للروم  االنتخابي  الواقع  عن 

الكاثوليك يف كل لبنان.
»الدولة  أن  عون  الرئيس  ورد 
استنهاض  مرحلة  بدأت  اليت 
ويف  اجلميع  مشاركة  إىل  حباجة 

كل امليادين«.



صفحة 8    
لبنانيات

Page 8  2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 

 عقد لقاء روحي وطين جامع يف 
جبيل  قلعة  قرب  األنطش  دير 
ال  وحمبة  رمحة  »الدين  بعنوان 
مطرانية  برعاية  وإرهاب«،  قتل 
العلماء  و«جتمع  للموارنة  جبيل 
املولد  ذكرى  يف  املسلمني«، 

النبوي الشريف وعيد امليالد.
عقل  شيخ  ممثل  احلفل  حضر 
الشيخ  الدروز  املوحدين  طائفة 
نعيم حسن مستشار مشيخة العقل 
النائبان  احلليب،  غسان  القاضي 
خوري،  ووليد  هاشم  عباس 
الشيخ  املمتاز  اجلعفري  املفيت 
جبيل  أبرشية  راعي  قبالن،  أمحد 
عون،  ميشال  املطران  للموارنة 
غسان  الشيخ  جبيل  بالد  مفيت 
علماء  »احتاد  رئيس  اللقيس، 
محود،  ماهر  الشيخ  املقاومة« 
حواط،  زياد  جبيل  بلدية  رئيس 
الشيخ  القائمقام جنوى سويدان، 
الروحي  »اللقاء  عمرو ممثال  حممد 
بطريركية  عن  ممثالن  الوطين«، 
االرثوذكس،  وبطريركية  األرمن 
احلر«  الوطين  »التيار  مسؤوال 
االشرتاكي  العربي  البعث  وحزب 
مسلمون  دين  وعلماء  جبيل،  يف 
مدارس  ومدراء  ومسيحيون 

وشخصيات وخماتري.
عون

العامل  »إن  فقال:  عون  وحتدث 
للرمحة  حقيقية  ممارسة  ينتظر 
تتالقى فيها الديانات، ويكون هلا 
تأثري على املستوى العاملي، يف 
زمن القلق حيال مآل العالقات بني 
البشر والعالقات بني احلضارات. 
فيه  يؤججون  من  حياول  جو  ويف 
طابعا  يعطوه  أن  الصراعات 
اتين  أمام صراع  دينيا. هل حنن 
يف صورة صراع حضاري ديين؟ 
من  الرمحة جيعل  ال خيترب  من  إن 
الدين أشبه بشيء اتين أي إلغائي 
ال  ورمحة  كمحبة  فالدين  عنفي. 
صلة  على  وهو  وإرهاب،  كقتل 
بالتفسري الذي نقارب به الدين. 
ألن هذا العمل النبيل الذي امسه 
يتحول  أن  املمكن  من  التفسري 
عدوا للدين عندما تعزل تفسريات 
النص الديين أجزاء من النص عن 
وحدة الوحي ووحدة املعنى الذي 
هذه  من  وجتعل  النص،  يعصم 
األجزاء هي الوحي أو هي الرسالة 
احلقيقية للنص. يف احملصل إن 
اختبار الرمحة ال ينفصل عن بلوغ 
فهم الرمحة، أي أن تفسري إرادة 
الفعل.  إىل  يقودان  والفهم  اهلل 
والقتل  العنف  من  ننتقل  هكذا 
وهما من احنرافات الفهم الديين، 
إىل األصل من الدين الضارب يف 

احملبة والرمحة اإلهليني«.
قبالن

بدوره، قال املفيت اجلعفري: »ما 
حني  إال  الوطنية  بالتجربة  خسرنا 
وفرقنا  السماء  حقيقة  ضيعنا 
بني املسيح وحممد، مع أن وحدة 
السماء ووحدة اإلصطفاء، ووحدة 
ونزوهلا  األتباع  وحدة  تعين  الرب 
للخري  ما  بسعة  أنبيائها  خري  على 
ومنع  ووفاء  وعون  صدق  من 
للفساد، وللخصومة واالضطهاد، 
رعاياها  ضيعت  السياسة  أن  إال 
عرب  السلطة  لرتبح  اهلل،  عن 
عن  بعيدا  الطائفية  الكانتونات 
يربح  كيف  القضية  ألن  اهلل، 
الناس،  الناس عن  بقطع  الزعيم 
مبحبة  الناس  يربح  كيف  وليس 

الناس للناس. وامليزان عند اهلل. 
حنن  وطين،  وكأساس  وعليه، 
مبقدار  عون  ميشال  الرئيس  مع 
مسلم  عون  الرئيس  يكون  ما 
املسلمني،  ومسيحي  املسيحيني 
والرئيس  بري  الرئيس  مع  وكذا 
باهلل  الشراكة  ألن  احلريري، 
والوطن أكرب من متزيق األوطان. 
يفرض  الذي  املوقف  نفس  وهو 
علينا أن نكون مقاومني، ألن بلدا 
يستحق  واملسلم  املسيحي  جيمع 
شراكة  حلفظ  املقدس  الدم  بذل 
اإلسالم واملسيحية. وألننا شركاء 
حمبة ووطن فإننا نصر على إقرار 
عقلية  مينع  نسيب  انتخابي  قانون 
املساحات  وميزق  الكانتونات، 
حاجة  ويؤكد  للحزبية،  الضيقة 
لشراكة  كعنوان  للبناني  اللبناني 
لعبة  عن  بعيدا  واملنافع  اهلموم 

الطائفية وأرباح غرائزها«.
اللقيس

إن  »نعم  فقال:  اللقيس  أما 
اختالف الدين ال ينبغي أن يكون 
اآلالف  حرب حتصد  إلشعال  سببا 
الربيئة  النفوس  من  املاليني  بل 
الذين مل يقرتفوا ذنبا سوى أنهم 
ذاك.  أو  الدين  هذا  إىل  ينتمون 
إن اختالف الدين وتنوع األمم هو 
أيضا  وهو  مجعاء  للبشرية  غنى 
ولن  خلقه  يف  اهلل  أرادها  حكمة 
يستطيع إنسان مهما بلغ شأنه أو 
دولة مهما بلغت سطوتها أن يغري 
وإرادته  اهلل  حكمة  من  يبدل  أو 
آلدم  كلنا  النهاية  خلقه. يف  يف 
وطن  أبناء  تراب. حنن  من  وآدم 
حنن  متعددة،  لطوائف  واحد 
بعضا  بعضنا  ألن حيرتم  مدعوون 
وال نتعاون مع بعضنا بعضا والن 
نكون يدا واحدة ضد من يرتبص 

بنا شرا وخاصة إسرائيل«.
حمود

ما  »إن  محود:  قال  جهته،  من 
يف  أو  يفعله  ما  يف  اليوم  نراه 
التكفرييني  خطب  من  نسمعه  ما 
القتال  فيها  اليت  باآليات  يأتون 
ويغفلون  العدوان  أو  الذبح  أو 
والعفو  الرمحة  آيات  عن  متاما 
أنها  مع  ذلك،  إىل  وما  والعيش 
أوضح وأكثر تعبريا ويكفي أيضا 
فيها  امسا   99 هلل  أن  ذكر:  ما 
وملاذا  واجلبار،  واملتكرب  العظيم 
الرمحن  للمسلمني  اهلل  اختار 
اهلل  اختار  وملاذا  مرتني،  الرحيم 
بعد ذلك يف الفاحتة فنعود ونقول 
كتبوا  هم  نعم  الرحيم.  الرمحن 
إسالما يناسب شهوتهم ويناسب 
أفكارهم وأهدافهم اليت أصال مل 
اليت  هلم  خططت  بل  هلا  خيططوا 
كانت خترج هلم من وزارة اخلارجية 
املوساد  وثائق  من  أو  األمريكية 

اإلسرائيلي أو من غريهم«.
الحلبي

لنعلن  هنا  »حنن  احلليب:  وقال 
الدينية  بالقيم  متسكنا  متحدين 
تغذي  اليت  املشرتكة  اإلنسانية 
قول  شجاعة  أيضا  احلقيقة  يف 
عن  والدفاع  العدل  ونصرة  احلق 
وشعوب  لشعبنا  احملقة  القضايا 
ويرضي  اهلل  يرضي  مبا  منطقتنا 
العقل  بعني  نظرنا  وإن  الضمري. 
جند  واقعنا،  إىل  الرزين  والفكر 
من  سببا  قد  والغلو  التطرف  أن 
القدر  املتفاقمني  والضرر  األذى 
وأمن  نهوضنا  مسرية  اهلائل يف 
إرادة  نعزز  أن  علينا  شعوبنا. 

اللقاء مبا منثله ونعتقده مجيعا. أن 
مهما  املستنرية  باملقاربة  نتشبث 
والظالم.  الظلم  رياح  عصفت 
مع  وأفعالنا  مسالكنا  تكون  أن 
مع  منسجمة  جمتمعنا  ويف  ذواتنا 
هي  اليت  النبيلة  الشعارات  هذه 
يف أصل الدين. أن نعرب عن هذا 
مناسبات  يف  فقط  ليس  التوجه 
أعمال  يف  وأيضا  بل  عديدة 
الثقافة  حقول  يف  ثابتة  مشرتكة 
يف  الروحية  واملعاينة  واالجتماع 
فكرة  نوصل  كي  اآلخرين  وجوه 
تساعدنا  و«املشاركة«،  »اللقاء« 
بشدة،  يدنا  ومتسك  ذلك،  يف 

تقوى اإلله«.
عمرو

كلمة  عمرو  حممد  الشيخ  والقى 
فقال:  الوطين«،  الروحي  »اللقاء 
»البشرية اآلن يف مفصل تارخيي، 
حنن عندما نتكلم عن الدين نتكلم 
عن  وليس  اإلهلي  الدين  عن 
اليت  أو  وضعت  اليت  الديانات 
التسلط  يريد  إنسان  من  كتبت 
من  نفحة  كلنا  آخر،  إنسان  على 
روح اهلل وألننا نفحة من روح اهلل 
اهلل  من  قبس  هم  البشرية  فكل 
هي  اهلل  فطرة  وتعاىل.  سبحانه 
العدل هي  هي  الرمحة  هي  اخلري 
اآلخر،  حب  هي  والعطاء،  احلب 
اإلسالم،  هو  هذا  الدين  هو  هذا 
هي  هذه  املسيحية  هي  هذه 
سبحانه  اهلل  هو  هذا  اليهودية، 
املقابل  عندما يكون  لكن  وتعاىل 
هو شيطان يريد أن يوقع البغضاء 
يكون  ذلك  عند  بينكم  والشحناء 
والقتل  الضغائن  وتكون  احلقد 
أدوات  كلهم  والعزل  والتقسيم 

من أدوات الشيطان«.
البيان الختامي

العامة  العالقات  مسؤول  تال  ثم 
املسلمني«  العلماء  »جتمع  يف 
البيان  غربيس،  حسني  الشيخ 
»مبناسبة  فقال:  للقاء،  اخلتامي 
مريم  بن  عيسى  املسيح  ميالد 
عليهما السالم ورسول اهلل حممد، 
جبيل  يف  األنطش  دير  يف  عقد 
ورجال  علماء  ضم  روحي،  لقاء 
واملسيحيني  املسلمني  من  دين 
حتت عنوان: الدين حمبة ورمحة ال 
إرهاب وقتل. وقد كانت كلمات 
لعدد من العلماء واملطارنة ركزت 
مل  السماوية  الرساالت  أن  على 
تكن يوما إال خلدمة البشرية ودعوة 
وسعيا  والتآلف  بينها  للمحبة 
للرقي، وأن الظلم والقتل وترويع 
وتدمريها  البيوت  وحرق  اآلمنني 
وأن  شيء،  الدين يف  من  ليس 
باسم  واإلرهاب  التطرف  دعاة 
الدين هم خارجون عنه وسببا يف 
دفع الناس إىل اخلروج منه، وهذا 
ما نشهده هذه األيام من دعوات 
جتتاح  وميوعة  شيطانية  ألفكار 
يعيشه  روحي  وخواء  اجملتمعات 
وانطالقا  اجملتمعني  إن  الشباب. 
من مسؤوليتهم أمام اهلل عز وجل 
يؤكدون  والبشرية،  والتاريخ 
داعية  هو  املسيح  السيد  أن 
هنيئا  قال:  وهو  وسالم،  حمبة 
اهلل  ابناء  ألنهم  السالم  لصانعي 
داعية  اهلل حممد  يدعون. ورسول 
رمحة وقال عنه اهلل عز وجل: وما 
أرسلناك إال رمحة للعاملني. لذلك 

فإننا نعلن ما يلي:
- أوال: إن الديانات السماوية هي 
دعوة  وكل  والرمحة  للمحبة  دعوة 

خط  عن  خروج  هي  ذلك  خالف 
األنبياء وال صلة هلا بالدين مهما 
حاولت أن حترف يف آيات اهلل أو 

أن تدعي أنها تنطلق من الدين.
- ثانيا: نشجب ونستنكر التفجري 
القبطية  الكنيسة  يف  اإلرهابي 
الدين  أن  ونعترب  القاهرة  يف 
وهو  وأمثاله  العمل  هذا  من  براء 
استخباراتية  مؤسسات  من  يدار 
ألهداف معروفة على رأسها إيقاع 
مقدمة  األديان  أتباع  بني  الفتنة 

لتقسيمها.
أن  اجملتمعون  يعترب  ثالثا:   -
يكون  ال  اإلرهاب  على  القضاء 
عليه،  االنتصار  خالل  من  فقط 
املنطلقات  مواجهة  خالل  من  بل 
ألنها  منها،  ينطلق  اليت  الفكرية 
لو  ما  يف  للعودة  جاهزة  تكون 
يأتي  وهنا  مواجهة.  دون  بقيت 
تبيانه على  الدين يف  علماء  دور 
حقيقته وفضح منطلقات الدعوات 

التكفريية.
أن  اجملتمعون  يؤكد  رابعا:   -
مذهبية  وال  طائفية  خالفات  ال 
خالفات  إنها  بل  جمتمعاتنا،  يف 
لضرب  خارجية  وإرادة  سياسية 
معامل الدين والسيطرة على البالد 

والعباد.
اجملتمعون  يستنكر  خامسا:   -
الكيان  بها  يقوم  اليت  اإلجراءات 
فلسطني  داخل  الصهيوني 
األذان  منع  حماولته  من  احملتلة 
إىل التضييق على الزائرين لبيت 
حلم يف عيد ميالد السيد املسيح 
الدينية  املعامل  تغيري  وحماولته 
دولة  إلقامة  وسعيه  للقدس 
أتباع  وطرد  إلغاء  هدفها  يهودية 

األديان األخرى من فلسطني.
- سادسا: ينوه اجملتمعون بإجناز 
تشكيل احلكومة اللبنانية ويدعون 
انتخابي  قانون  اجناز  سرعة  إىل 
احلقيقي  التمثيل  يؤمن  عصري 
وحيافظ  اللبناني  اجملتمع  لشرائح 
الوطن، فتنتظم بذلك  على وحدة 

احلياة السياسية.
اجملتمعون  يدعو  سابعا:   -
املواطن  إليالء  اللبنانية  الدولة 
النواحي،  كل  الالزمة يف  العناية 
االقتصادية  الناحية  من  خصوصا 
تأمني  على  والعمل  واالجتماعية 

جمانية التعليم والطبابة.
اجملتمعون وسائل  يدعو  ثامنا:   -
هذه  رسالية  ملراعاة  اإلعالم 
التعرض  عدم  خالل  من  الوسائل 
حتريضي  بأسلوب  دينية  ملسائل 
للمجتمع  نافرة  عينات  أخذ  أو 
حاالت  وكأنها  وتصويرها 
مستشرية فيه والتعرض لألديان 
حرية  عنوان  حتت  مهني  بأسلوب 
الرأي، وهنا نطالب بتفعيل رقابة 
الدولة على هذه الوسائل ووضع 

حد هلذا التشويه.
بالدور  ينوه اجملتمعون  تاسعا:   -
األمنية  القوى  به  تقوم  الذي 
األهلي  السلم  على  احلفاظ  يف 
ويؤكدون على دعمها وإطالق يدها 
يف مالحقة اإلرهابيني واملتطرفني 

محاية للمجتمع وللسلم األهلي.
- عاشرا: رحب اجملتمعون بانتخاب 
رئيسا  عون  ميشال  العماد 
للجمهورية وأكدوا دعم العهد يف 
العناوين اليت طرحها يف اخلطاب 
النواب،  جملس  يف  الرئاسي 
متمنني أن ال توضع العقبات أمام 

تنفيذه«.

»ضرورة  اجملتمعون  أكد  وختاما، 
بينهم  ما  يف  املستمر  التواصل 
اللقاء  هذا  يتحول  لكي  والسعي 
أخرى  للقاءات  مناسبة  إىل 

متشابهة، ملا يف ذلك من محاية 
للتطرف،  ومواجهة  للمجتمع 
والتضامن  التكافل  جملتمع  سعيا 

والتعاون والرمحة واحملبة«.

لقاء روحي وطين بدير االنطش أكد دعم العهد:

دور العلماء مواجهة املنطلقات الفكرية لالرهاب

املاروني  البطريرك  رعى 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر امس االول، يف 
بولس  يوحنا  البابا  القديس  قاعة 
الثاني يف الصرح البطريركي يف 
بكركي، اجلمعية العمومية السنوية 
لالنتشار،  املارونية  للمؤسسة 
البطريركي  املعاون  حضور  يف 
الرئيس  نفاع،  جوزيف  املطران 
الفخري الوزير السابق ميشال اده 
ورئيس املؤسسة املهندس نعمة 

افرام واالعضاء.
افرام

فيها  شكر  كلمة  افرام  والقى 
للراعي »رعايته املؤسسة«، موجزا 
»لدورها وللنشاط الذي تقوم به 

يف لبنان وبالد االنتشار«.
وتقدير  »شكر  حتية  افرام  ووجه 
باسيل  جربان  اخلارجية  لوزير 
للتعاون الذي حققه مع املؤسسة 
ختطي  على  مساعدتها  بهدف 
اليت  واملشاكل  الصعوبات 
املنتشرين  استعادة  دون  حتول 
أن  معتربا  اللبنانية«،  جلنسيتهم 
كثريا  أضر  النفايات  »موضوع 
وكان  اخلارج،  يف  لبنان  باسم 
تفوق  جدا  قوي  سليب  تأثري  له 
احلرب  فرضته  الذي  التأثري  على 
االهلية، وبات تسويق اسم لبنان 
ولكننا  جدا،  صعبا  اخلارج  يف 

سنعمل على تغيري هذا الواقع«.
اده

»دور  اده  اكد  جهته،  من 
كافة«،  الصعد  على  البطريركية 
وحضوره  »دعمه  للراعي  شاكرا 
اخلطوات  لكل  ومواكبته  الدائم 
اليت تقوم بها املؤسسة املارونية 
لالنتشار، اليت تلعب دورا أساسيا 
يف مساعدة املنتشرين اللبنانيني 
اجل  من  طوائفهم  اختالف  على 
وتسجيل  جنسيتهم  على  احلفاظ 

نفوسهم«.
الراعي

فيها  حيا  للراعي  كلمة  كانت  ثم 
لالنتشار  املارونية  »املؤسسة 
والداعمني  واعضاء  رئيسا 
واملساعدين لتحقيق هدفها، وهو 
اللبنانيني  املنتشرين  مساعدة 
قيودهم  لتسجيل  العامل  حول 
اللبنانية،  واحلفاظ على جنسيتهم 
وهذا عمل جبار واساسي ووجودي 
مبؤسساتها  الكنيسة  عمل  يساند 

من ابرشيات ورعايا ومراكز«.
وقال: »نتمنى للمؤسسة املارونية 
جميدة  أعيادا  وللجميع  لالنتشار 
والربكة.  والسالم  اخلري  ملؤها 
بعد  علينا  انعم  بأنه  اهلل  ونشكر 
للجمهورية  برئيس  انتظار  طول 
معكم  نوجه  جديدة  وحبكومة 
اليهما حتية تقدير وحمبة، متمنني 
انطالقة جديدة يف وجه كل  هلما 
التحديات املطروحة وال سيما تلك 
املؤسسة،  عمل  على  تؤثر  اليت 
حيث ان عدد املهاجرين اللبنانيني 
بات مرتفعا جدا، وهذا امر يعيق 

عمل هذه املؤسسة«.
اهلجرة  ازدادت  »لقد  أضاف: 
اإلقتصادية  األوضاع  بسبب 
لبنان  يف  السياسية  واألزمة 
وتدفق النازحني ووجود الالجئني 
الكيان  يهددون  معا  باتوا  الذين 
اللبنانيني  عيش  ولقمة  اللبناني 
الذين زاد انتشارهم حول العامل. 
لالنتشار  املارونية  املؤسسة  ان 

جانب  اىل  اهلم،  هذا  حتمل 
يوم  محلته  الذي  األساسي  همها 
تأسيسها. وباملناسبة، اوجه حتية 
ملؤسسيها  وتقدير  وحمبة  شكر 
ومعالي  صفري  البطريرك  سيدنا 
من  ونطلب  اده،  ميشال  الوزير 
الرب ان يطيل بعمريهما ليحافظا 
ويعطوننا  الوديعة  هذه  على 
الدفع لألجيال كلها لنواصل هذه 

الرسالة«.
امام  اننا  املؤكد  »من  وتابع: 
حتديات كبرية. واإلنتشار نشبهه 
يف  املغروسة  لبنان  بأرزة  دائما 
اللبناني،  اجلبل  من  الرتبة  هذه 
واليت تنتشر اغصانها حول العامل. 
وهذه األرزة حيتاج اليها اإلنتشار 
للجذع  األغصان  كحاجة  متاما 
معظم  احليوية.  لتستمد  وللرتبة 
املنتشرين الذين مل يعرفوا لبنان 
مميزة،  عالقة  به  تربطهم  بعد، 
ففي دمهم حب كبري للبنان، ألن 
حيا يف  يزال  ال  اللبناني  اصلهم 
عروقهم، وعلم اجلينات اظهر ان 
اإلنسان ال تبدأ حياته يوم ميالده، 
ألنه  جبذوره  مرتبطة  هي  وامنا 
وتقاليد  تارخيا  عروقه  يف  حيمل 
جيل  من  تكون شخصيته  وثقافة 
حباجة  حنن  هنا،  من  جيل.  اىل 
الذي  لبنان  على  حنافظ  ألن 
اليت  والرتبة  الشجرة  جذع  ميثل 
املغرتبني  مند  لكي  نتغذى  منها 
املنتشرين باحليوية. وحنن بدورنا 
من  الشجرة  ألن  اليهم  حاجة  يف 
دون اغصان ال تفيد. وحنن حباجة 
ألن يزهر لبنان وينمو ويعود اليه 
دوره يف األسرة العربية والدولية 
بفضل اغصانه املنتشرة. ونشكر 
من  تبذله  ما  كل  على  املؤسسة 

مال ووقت وجهد«.
لكل  تقدير  حتية  »نوجه  وأردف: 
املكاتب املنتشرة يف خمتلف دول 
الديبلوماسية  وللبعثات  العامل 
اللبنانيني  وندعو  تساعدنا،  اليت 
حبهم  يكون  أال  إىل  املنتشرين 
وإمنا  فقط،  عاطفيا  حبا  للبنان 
يرتمجونه من خالل تسجيل نفوسهم 
وحفاظهم  اللبنانية  السجالت  يف 

على جنسيتهم اللبنانية«.
املقيم  لبنان  »أحيي  وقال: 
بامليالد  تهاني  واقدم  واملنتشر، 
 ،2017 اجلديدة  والسنة  اجمليد 
واوجه التهاني لرئيس اجلمهورية 
لكي  ونصلي  اجلديدة  وللحكومة 
يعضدهم الرب ليواجهوا كل هذه 
التحديات الكبرية. وال ميكننا ابدا 
ان ننسى مأساة بلداننا يف الشرق 
والتهجري  احلرب  مأساة  األوسط 
ايضا  حنن  نعاني  اليت  واهلجرة، 
من نتائجها على ارضنا وعلى كل 

األصعدة«.
األسرة  نناشد  »معكم  أضاف: 
مسؤولية  تتحمل  لكي  الدولية 
األمم  العامل، فمنظمة  السالم يف 
من  وجدا  األمن  وجملس  املتحدة 
اجل محاية السالم. ولكن لألسف 
مفقود،  شبه  األمر  هذا  اصبح 
البابا يوحنا  وهذا ما قاله قداسة 
يف  له  خطاب  يف  الثاني  بولس 
االمم املتحدة »انا آسف أن أقول 
من  وجدت  اليت  املنظمة  هذه  إن 
فشيئا  شيئا  تفقد  السالم  اجل 
تعد  مل  ألنها  وجودها  مربر  من 
األساسية،  غايتها  اجل  من  تعمل 

واصبحت وسيلة بيد الكبار«.

الراعي خالل اجلمعية العمومية للمؤسسة املارونية 
لالنتشار: تدفق النازحني بات يهدد الكيان اللبناني
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سياسة         

بالدين،  األمر  يتعلق  عندما 
التناقضات،  بلد  أسرتاليا  تبدو 
وبالرغم من كونها دولة علمانية، 
لكن الدستور األسرتالي يتضمن 

االعرتاف باهلل.
وباتت أسرتاليا  أقل تدينا، لكن 
نفس  يف  دينية  تعددية  أكثر 

الوقت.
وحيتوي الربملان األسرتالي على 
تشكيلة متباينة من األشخاص من 
ذوي العقائد املختلفة، وآخرون 
فئات  هجرة  حظر  يف  يرغبون 
معينة إىل أسرتاليا استنادا على 

الدين.
ولذلك ميكن اعتبار أسرتاليا بلد 
التناقضات، وهذا يف حد ذاته 

أمر جيد.
الدستور  من   116 البند  وحيظر 
األسرتالي احلكومة الفيدرالية ما 
لكن  الكنيسة«،  »دولة  يسمى 
بالكلمات  تبدأ  الدستور  مقدمة 
على  الشعب  يعتمد  التالية:  

بركة الرب«.
يف  يظهر  مشابه  تناقض  مثة 
باألديان  اخلاصة  اإلحصائيات 
أحد  كشف  حيث  أسرتاليا  يف 
جوانبها أن األسرتاليني أصبحوا 
الوقت  نفس  ويف  تدينا،  أقل 

يف األديان.. أسرتاليا بلد التناقضات

أكثر تعددية دينية.
ويف تعداد 2011 قال 68.3 % 
يعتنقون  إنهم  األسرتاليني  من 
 %  69.5 مقابل  األديان،  أحد 

عام 2006.
وتشكل املسيحية النسبة األكرب 

لكنها تتضاءل مبرور الوقت.
يف تعداد 1901، كان املسيحيون 
ميثلون 96.1 % من عدد سكان 
أسرتاليا، واخنفضت  إىل 89.4 
% عام 1964، ثم إىل 70.9 % 

عام 1996.
التعداد  يف  املسيحيني  نسبة 
استمرت  ألسرتاليا  السكاني 
الواحد  القرن  يف  التقلص  يف 
عام   %  68.6 من  والعشرين، 
2001 إىل 61.1 % عام 2011.

نسبة البوذيني صعدت من 1.8 
% عام 2001 إىل 2.5 % عام 

.2011
وزادت نسبة اهلندوس من 0.5 
إىل 1.3 % يف  عام 2001   %

.2011
ارتفعت  السياق،  ذات  ويف 
نسبة املسلمني من 1.5 % عام 

2001 إىل 2.2 % عام 2011.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 

سدني

معظم  أن  حديث  استطالع  كشف 
يفضلون  زالوا  ما  األسرتاليني 
التقليدية  املتاجر  يف  التسوق 
عرب  الشراء  من  ويتوجسون 

اإلنرتنت.
أجرته  الذي  املذكور،  االستطالع 
البحثية«  »غاالكسي  مؤسسة 

معظم األسرتاليني يفضلون املتاجر عن التسويق اإللكرتوني

شارك فيه 1254 شخصا، ترتاوح 
أعمارهم بني 18-64 عاما.

من  أن 94 %  االستطالع  وأظهر 
من  الشراء  يفضلون  املشاركني 
املتاجر على حنو يتجاوز التسويق 

اإللكرتوني.
ومن بني األسباب الرئيسية وراء 
هذا االجتاه رغبة الزبائن يف جتربة 
املالبس واألحذية واإلكسسوارات 
قبل  البضائع  جودة  واختبار 

الشراء.
الشراء  يتيح  ذلك،  على  وعالوة 
من املتاجر التواصل مع موظفني 
األلوان  اختيار  على  يساعدونهم 

واملقاسات اليت يريدونها.
وبلغت نسبة أفضلية املتاجر عن 
بني   %  74 اإللكرتوني  الشراء 
سكان فيكتوريا وتسمانيا. و%73 
بني سكان جنوب أسرتاليا، و65 
% بني سكان أسرتاليا الغربية.

أربعة  كل  بني  من  واحد  وقال 
شاركوا يف االستطالع إنه خيشى 
من استعمال البطاقات االئتمانية 
اإللكرتوني  للتسويق  الالزمة 

خشية تعرضها للقرصنة.
لـ  العام  املدير  إنيس  ترينت 
قال   Xero AustrAliA
تغيري  »رغم  النتائج:  على  معلقا 
التسويق اإللكرتوني ملشهد جتارة 
التجزئة لكن ما زال للتسوق من 
بالنسبة  اخلاص  رونقه  املتاجر 

ملعظم األسرتاليني
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

توفيت رضيعة  ال تتجاوز العامني 
يدعى  رجل   عليها  انهال  أن  بعد 
شقة  يف  بالضرب  خزما  حممد 

جدتها.
وقال أحد اجلريان يف شهادته إن 
الطفلة الرضيعة أصيبت بتلف يف 
يف  وماتت  الضرب  بسبب  املخ 
الثالثاء  »ويستميد«  مستشفى 

املاضي.
ارتكابه  بعد  بالفرار  الذ  القاتل. 
وألقت   اإلثنني  مساء  فعلته 
من  بالقرب  عليه  القبض  الشرطة 
مبدئا  اتهاما  إليه  ووجهت  منزله 
باالعتداء املتهور الذي تسبب يف 

أضرار بدنية خطرية.
تصعيد  يتم  أن  املتوقع  ومن 
وفاة  بعد  القتل  إىل  االتهامات 

الطفلة الصغرية.
وبعد االعتداء الذي حدث يف شقة 
جدة الضحية. قامت األم باصطحاب 
إىل  سيارة  يف  الصغرية  الطفلة 
منزل أحد أقربائها على بعد 4 كم 
بدال من االتصال باإلسعاف وأخذت 
جيلدفورد  منزل  خارج  تصرخ 
ابنيت«  ابنكم  قتل  »لقد  ويست: 
قبل أن يأتي املسعفون ملساعدة 

محمد خزما

القبض على حممد خزما ضرب رضيعة حتى املوت

الرضيعة اليت كانت ملقاة يف حالة 
صحية حرجة داخل السيارة.

املنزل  عائلته  متتلك  رجل  وذكر 
أن  الرضيعة  فيه  هومجت  الذي 
طفال قريبا له يف احلادي عشر من 
عمره كان شاهد عيان على ما بعد 

االعتداء.
بعد  الرضيعة  إن  الطفل  وقال 
وبدت  حركتها  انعدمت  االعتداء 

مثل الدمية.
يعرف  ال  أنه  إىل  اجلار  ولفت 

الرضيعة أو والدتها جيدا.
خروج  بطلب  خزما  يتقدم  ومل 
ومن  باراماتا.  حمكمة  من  بكفالة 
احملكمة  أمام  جمددا  مثوله  املقرر 

يف العاشر من يناير.
غلني  املراقب  قال  جانبه.  من 
بهذا  الرضيعة  ضرب  إن  باركس 
وتابع:  صادم.  تصرف  الشكل  
بالصغار  يعتين  بغريزته  »اإلنسان 
والضعفاء. من الصعب فهم حادثة 

مثل هذه«.
الشديد  االنزعاج  حالة  إىل  وأشار 
اليت باتت عليها األم اليت تساعد 

الشرطة يف التحقيقات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املنزل يف ماريان سرتيت يف غيلدفورد

جلسة  يف  السعودية  أعلنت 
الوزراء،  جمللس  استثنائية 
 2016 احلالي  للعام  موازنتها 
وموازنتها للسنة املقبلة 2017، 
مبواصلة اإلنفاق وبتقليل العجز 
للتوقعات  مفاجئًا  جاء  الذي 
اليت كان أبرزها توقع صندوق 

النقد الدولي. 
وقال خادم احلرمني الشريفني 
عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
ترؤسه  خالل  ألقاها  كلمة  يف 
أمس  الوزراء  جملس  جلسة 
خالل  من  »سعينا  االول: 
إىل  وبراجمها  املوازنة  هذه 
الرأمسالي  اإلنفاق  كفاءة  رفع 
والتشغيلي يف الدولة، وتقوية 
وتعزيز  العامة  املالية  وضع 
األولوية  وإعطاء  استدامتها، 
التنموية  والربامج  للمشاريع 
املواطن  ختدم  اليت  واخلدمية 
يف  وتساهم  مباشر،  بشكل 
اخلاص  القطاع  دور  تفعيل 
الناتج  يف  مساهمته  وزيادة 

احمللي اإلمجالي«.
وأكد أن »إعالن املوازنة يأتي 
شديدة  اقتصادية  ظروف  يف 
معظم  منها  عانى  التقلب 
النمو  بطء  إىل  وأدت  الدول، 
االقتصادي العاملي، واخنفاض 
يف  أثر  ما  النفط،  أسعار  يف 
إىل  الدولة  وسعت  بالدنا، 
املتغريات  هذه  مع  التعامل 
إىل  نتطلع  ما  يف  يؤثر  ال  مبا 

حتقيقه من أهداف«.
ليست  رؤيتنا  »إن  مضيفًا: 
الطموحات،  من  جمموعة  فقط 
بل هي برامج تنفيذية لنتمكن 
الوطنية  أولوياتنا  حتقيق  من 
من  للجميع  الفرص  وإتاحة 
الشراكة  وتطوير  تقوية  خالل 
وبناء  اخلاص،  القطاع  مع 
اإلجناز،  على  قادرة  منظومة 
ورفع وترية التنسيق والتكامل 
كافة،  احلكومية  األجهزة  بني 
املالي،  االنضباط  ومواصلة 

وتعزيز الشفافية والنزاهة«.
ووّقع خادم احلرمني الشريفني 
فيه  قدرت  ملكيًا  مرسومًا 
واعتمدت  الدولة  إيرادات 
املالية  للسنة  مصاريفها  فيه 
حبيث   )2017( 1438-1439هـ 
بليون  بـ692  اإليرادات  ُقدرت 
املصاريف  واعُتمدت  ريال 
بـ890 بليون ريال، وُقدر العجز 

بنحو 198 بليون ريال.
 ،2016 مبوازنة  يتعلق  ما  ويف 
بليون   528 اإليرادات  سجلت 
 825 املصاريف  وبلغت  ريال، 
بليون ريال، فيما وصل العجز 
إىل 297 بليون ريال، وهو أقل 
التقديرات  من  املئة  يف  بـ10 

الرمسية.
للسنة  اإلنفاق  توزيع  وجاء 
قطاعات  تسعة  على  املقبلة 
التعليم  مقدمها  يف  رئيسة، 
ثم  ريال(،  بليون   200(
بليون   190( العسكري  القطاع 
ريال(، وقطاع الصحة والتنمية 
االجتماعية )120 بليون ريال(.

وعملت املوازنة على ختصيص 
107 باليني ريال لوحدة الربامج 
توسعة  منها  اليت  العامة، 
ودعم  الشريفني  احلرمني 
وتطوير  املتجددة  الطاقة 
وغريها،  املياه  حتلية  حمطات 
األمن  قطاع  بعدها  يأتي 
واملناطق اإلدارية بنفقات تبلغ 

قطاع  ثم  ريال،  بليون   96.6
والنقل  األساسية  التجهيزات 

بنفقات تبلغ 52 بليون ريال.
املوازنة  إعالن  موازاة  ويف 
اململكة  أعلنت  للدولة،  العامة 
 2020 املالي  التوازن  برنامج 
بدل  تقديم  إىل  يهدف  الذي 
للمواطن الذي قد يتأثر بالزيادة 
ستقر  اليت  الطاقة  أسعار  يف 
يف وقت الحق السنة املقبلة، 
املواطن  يعرف حبساب  ما  عرب 
فيه  التسجيل  سيبدأ  الذي 
املقبل،  )فرباير(  شباط  مطلع 
على  املواطن  حيصل  أن  على 
البدل قبل بدء تطبيق الزيادات 
الفقرية  الطبقة  تتأثر  ال  حبيث 

واملتوسطة.

توازن مالي يف السعودية سنة 2020
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برجييكليان  غالديس  باتت 
نيو  حبكومة  اخلزانة  وزيرة 
ساوث ويلز  مثار حسد نظرائها 
يف الواليات األسرتالية ال سيما 
املنتعشة  األوضاع  ظل  يف 
واملوازنة  الوالية,  القتصاد 
اآلمنة,  املنطقة  دخلت  اليت 
والديون اإلمجالية اليت اقرتبت 
من الصفر بالرغم من الربنامج 

الطموح للبنية للتحتية.
ودعت الوزيرة الواليات األخرى 
إىل استنساخ جتربة نيو ساوث 
التقرير  عن  كشفها  بعد  ويلز 
توقعات  حول  السنوي  نصف 

املوازنة الثالثاء املاضي.
»نشجع  برجييكليان:  وقالت 
اللحاق  على  األخرى  الواليات 
علينا,  التغلب  أقول  وال  بنا, 

فقط اللحاق بنا«.
سلبيا  جانبا  هناك  أن  بيد 
والية  أن  مفاده  النجاح  هلذا 
ستحصل  ويلز  ساوث  نيو 
من  كثريا  أقل  نصيب  على 
السلع  ضريبة  من  حصتها 
حنو  تشكل  واليت  واخلدمات 

ربع إيراداتها.
وتعتمد الطريقة على استقطاع 
الواليات  من  أكرب  نسبة 
وتوزيعها  اقتصاديا  املنتعشة 

على الواليات املتعثرة.
الفيدرالية  احلكومة  أن  يذكر 
السلع  ضريبة  جبمع  تقوم 
واخلدمات بالنيابة عن الواليات 
ثم حساب نصيب كل منها من 
وضعتها  معقدة  معادلة  خالل 
مفوضية منح الكومنولث بهدف 
التيقن من قدرة كل والية على 

تقديم خدمات متساوية.
ورغم أن اهلدف يستحق, لكن 
مثة انتقادات كثرية من نقص 
املعادلة  وتعقيدات  الشفافية 

املذكورة.
السلع  ضريبة  تقسيم  طريقة 
اهلجوم  أعقبت  واخلدمات 
والية  شنته  الذي  العنيف 
معاناتها  بعد  الغربية  أسرتاليا 
من نقص حاد يف نصيبها من 

الضريبة أثناء طفرة التعدين.
النصيب  برجييلكيان  وانتقدت 
الفقري الذي ستحصل عليه نيو 
ساوث ويلز من ضريبة السلع 
»وكأننا  قائلة:  واخلدمات 
القرارات  الختاذنا  نعاقب 
اقتصاديات  وتصدرنا  الصعبة 
بينما  األسرتالية,  الواليات 
عدم  على  اآلخرين  يكافئون 

تنفيذ إصالحات قوية«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ضريبة السلع واخلدمات تفسد 
فرحة موازنة نيو ساوث ويلز

انتظاره  طال  الذي  التقرير 
حوىل فضيحة تنصت شرطة نيو 
إدانة  إىل  خلص  ويلز  ساوث 
نائبة  برين  كاثرين  سلوكيات 
واصفا  الوالية  شرطة  مفوض 

ممارساتها بغري املشروعة.
وقال التقرير الذي نشره جون 
ماكميالن أمني املظامل: »برين 
ولديها  للفريق  قائدة  كانت 
ومسؤوليات,  إدارية  مهام 
ولذلك كانت مسؤولة عن زرع 
بنيو  اجلرمية  مفوضية  من  خمرب 
محل  حنو  على  ويلز  ساوث 

انتهاكات يف مناسبتني«.
وأوصى أمني املظامل مفوضية 
اجلرمية وشرطة نيو ساوث ويلز 
باالعتذار إىل أكثر من 10 عناصر 
شرطة مت التنصت عليهم حتت 
مسمى »العملية ماسكوت« اليت 

بدأت عام 1999.
يذكر أن عملية التنصت حدثت 
نيو  شرطة  مفوض  بقيادة 
سيبيوني  أندرو  ويلز  ساوث 
السابق  املفوض  نائب  وكان 
قائمة  بني  كلداس  نيك 

املستهدفني.
برين كانت تعترب كلداس غرميا 
يف  رئيسيا   دورا  ولعبت  هلا 

»العملية ماسكوت«.
املخالفات,  تلك  من  وبالرغم 
خسر قلدس يوم الثالثاء دعوى 
قضائية ملنع نشر تقرير تنصت 

يشتمل على تفاصيل خاصة به 
علنا بعد أن أثريت خماوف حول 

انتهاكات يف اإلجراءات.
بيان:  يف  ماكميالن  وقال 
يقدم  التقرير  هذا  أن  »أثق 
حول  ومتوازنا  وافيا  تفسريا 
العملية ماسكوت واجلدل الذي 

أثارته«.
هذا  »سيضحى  واستطرد: 

التقرير مبثابة تربئة للبعض«.
باعتذار  التقرير  وأوصى 
اخرتاق  مت  الذين  رمسي هلؤالء 
إدراج  ومت  اخلاصة  حمادثاتهم 

أمسائهم دون وجه حق.
مراجعة  إىل  التقرير  ودعا 
بروتوكوالت العمليات املشرتكة 
ويلز  ساوث  نيو  شرطة  بني 
ساوث  بنيو  اجلرمية  ومفوضية 

ويلز.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تقرير يطالب باعتذار املسؤولني عن 
فضيحة تنصت شرطة نيو ساوث ويلز 
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رفضت احملكمة اجلمعة املاضي  
طلب كريستني خملالتي زوجة 
لورد املخدرات »سام«  بسبب 
املقبولة«  غري  »املخاطرة 

مبحاول التدخل مع الشهود.
شريكا  متهما  هددت  خملالتي 
املخدرات,  جرائم  يف  لزوجها 
وهي  الشرطة  ضبطتها  كما 
األموال  غسيل  عملية  تنفذ 
تلك  إيرادات  من  النامجة 

اجلرائم.
ستفقد  إنها  خملالتي  وقالت 
األسرة  بوزارة  وظيفتها 
خترج  مل  إذا  اجملتمع  وخدمات 

بكفالة.
ويف عام 2014, ألقي القبض 
على سام زعيم عصابة خمدرات 
على  صعوده  أثناء  معروفة 
منت سفينة متجهة إىل جزيرة 
اهلادي,  باحمليط  فانواتو 
االسم  يسافر حتت  كان  حيث 

املستعار »سام بريدجز«.
ضبطتها  اليت  املخدرات  كمية 
الشرطة مع سام خملالتي كانت 
السجن  بعقوبة  وترتبط  كبرية 

مدى احلياة حال اإلدانة.
اليت وجهت  األخرى  االتهامات 
إىل سام تتضمن قيادة عصابة 
أموال  مع  والتعامل  إجرامية 

مشبوهة حصيلة اجلرائم.
من  آنذاك  الشرطة  وطلبت 
الكفالة  طلب  رفض  احملكمة 
خملالتي  سام  به  تقدم  الذي 
شروط  انتهاك  له  سبق  حيث 
كفالة سابقة عندما وجهت إليه 

اتهامات أخرى.
بصره  ضعف  بسبب  ولكن 
قراءة  وضرورة  الشديد 
متت  األدلة,  عليه  احملامني 
خروجه  طلب  على  املوافقة 
بكفالة يف أبريل 2015 بشرط 
عدم حماولة االتصال بالشهود 

أو شركاء اجلرمية.
قليلة,  بشهور  بعدها  لكن 
سجن  إىل  كريستني  ذهبت 

رسالة  لتمرير  رووتر   سيلف 
املتهمني  أحد  إىل  زوجها  من 

يف القضية.
لكن األخري أخرب الشرطة الحقا 
منه  أراد  خملالتي  سام  أن 
حول  كاذبة  بشهادة  اإلدالء 
ملكية املخدرات واألسلحة اليت 

جرى ضبطها.
هددت  ذلك,  على  وعالوة 
شريك  خملالتي  كريستني 
ضمين,  بشكل  االتهام 
إحلاق  إمكانية  إىل  وأشارت 

األذى بعائلته.
وعندما مل ينفذ املطلوب زارته 
التالي  اليوم  يف  كريستني 
تنظر  أن  »ينبغي  له:  وقالت 

يف األمر من وجهة نظرنا«.
ألقت   2015 نوفمرب  ويف 
سام  على  القبض  الشرطة 
وزوجته بينما كانا عائدين إىل 
 Theresa Park يف   منزهلما 

جنوب سيدني.
اتهامات إىل خملالتي  ووجهت 
بسبب زيارتها للمتهم املذكور, 
لكن أفرج عنها بكفالة,  فيما 
أضيفت اتهامات أخرى لزوجها 
طائرة  على  بالسطو  تتعلق 

خاصة عام 2014.
ويف 9 سبتمرب 2016 أقر سام 
زال  ما  لكنه  بالذنب  خملالتي 

بانتظار احلكم.
ألقي  أيام  خبمسة  وبعدها 
القبض جمددا على زوجته أثناء 
زوجها  أموال  غسيل  حماولتها 

وانتهكت شروط الكفالة.
ويف 14 نوفمرب رفضت احملكمة 
خملالتي  كريستني  خروج 
القرار  على  فاستأنفت  بكفالة 
لكن القاضي جاستيس بوتون 
رفض منحه إياها بتهمة ارتكاب 
جرمية خطرية أثناء فرتة الكفالة 

األوىل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احملكمة ترفض استئناف كريستني 
خملالتي زوجة »لورد املخدرات«

كلداس

كريستني مخلالتيغالديس بريجيكليان وزيرة الخزانة يف والية نيو ساوث ويلز

كريستني مخلالتي ألقي القبض عليها يف نوفمرب املاضي

بعد أن بدأت صيدلية »برايس 
الين« يف بيع األدوات اجلنسية 
مثل اهلزاز املثري للرغبة بشكل 
صريح  باتت أسرتاليا قريبة من 
بيع تلك املنتجات يف أسواقها 

بشكل صريح.
»فيربايتور  شركة  ووضعت 
للمنتج  مروجا  إعالنا  مسايل« 
مشجعا نساء أسرتاليا على شراء 
أي  بدون  اجلنسية  األدوات 
اليت  الصيدلية  تردد من نفس 
واملناديل  التجميل  مواد  تبيع 

الصحية.
ويبدو أن بيع األدوات اجلنسية 
يف متاجر أسرتاليا سيكون متاحا 
املتاجر,   داخل  هائلة  بأعداد 
مثل  كثرية  أنواع  وتشمل 
اهلزاز  املشهور باسم »رابيت« 
 7000 إىل  باإلضافة  )األرنب(, 

نوع خمتلف من األدوات واألجهزة 
اجلنسية املخصصة لزيادة متعة 

العالقة اجلنسية.
يف  التحوالت  تلك  جاءت 
كشفت  حبثية  دراسة  أعقاب 
أسرتاليا  لنساء  والرتدد  اخلجل 
األدوات  استخدام  مسألة  يف 

اجلنسية.
الالتي  النساء  ربع  وذكرت 
االستطالعية  الدراسة  مشلتهن 
جتاه  بالرتدد  يشعرن  إنهن 
اجلنس يف  أدوات  متاجر  زيارة 
إحساس  ويراودهن  أسرتاليا, 
باخلجل وعدم الراحة من شرائها 

على املأل.
ورأت الدراسة أن تشجيع نساء 
األدوات  اقتناء  على  أسرتاليا 
املذكورة سيمثل عالمة إجيابية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قريبا.. األدوات اجلنسية تغرق أسرتاليا

للجدل  املثرية  السياسية  قالت 
سعيدة  إنها  هانسون  بولني 
بها  تقدم  اليت  باالستقالة 
من  كاليتون  رود  السيناتور 
واحدة«  »أمة  حزبها  عضوية 
الذي  باألناني  إياه  واصفة 
عن  الشخصية  مصاحله  يفضل 

احلزب.
وقالت السيناتورة هانسون يف 
التلفزيونية  للقناة  تصرحيات 
يكن  مل  كاليتون  إن  السابعة 
يشارك البتة يف أنشطة احلزب, 
وجتاهل دوما االجتماعات اليومية 

يف الربملان.
سيناتور  هانسون  واتهمت 
قائلة:  الغربية  أسرتاليا  والية 
برمته,  األمر  خارج  كان  »لقد 
يكن  ومل  دائما,  متأخرا  وكان 
أشعر  عمل,  كفريق  معنا  يعمل 

بالسعادة أنين رأيت ظهره«.
مل  أنها  إىل  هانسون  ولفتت 
وكانت  االستقالة,  منه  تطلب 
متمسكة به, لكنها غريت رأيها 

اآلن.
ما  إذا  سألين  »لقد  وتابعت: 
مع  استقالته  يف  أرغب  كنت 
مرتبطة  قضائية  دعاوى  وجود 
أنين  وقتها  اخربته  لكين  به, 
املرة  هذه  لكين  به,  متمسكة 
يلتزم  مل  ألنه  نعم  له  أقول 
من  الثانية  واملادة   44 باملادة 

الدستور األسرتالي«.
ومضت تقول: »لقد طلب مين 
سيذهب  ألنه  احلزب  من  أمواال 
إشهار  قضية  يف  للمحكمة 

إفالس«.

استقالة رود كاليتون من 
حزب بولني هانسون

كان  ما  إذا  سؤال  على  وردا 
سيستقيل من منصبه الربملاني 
سيناتور  إىل  سيتحول  أم 
هانسون:  قالت  مستقل, 
مل  إنه  أقوله,  ما  لدي  »ليس 
حدث  انتخابه  أن  باجلميل  يقر 
لكن  حزبي  راية  وحتت  بسبيب 

أنانيته هي اليت تقوده«.
يف  كاليتون  استقالة  وتأتي 
قائمة  هانسون  كشفت  وقت 
36 مرشحا يدفع بهم احلزب يف 

انتخابات كوينزالند.
أنه  أعلن  كاليتون  أن  بيد 
سيستمر يف الربملان وسيتحول 
منتقدا  مستقل,  سيناتور  إىل 
حزب  يف  القرار  اختاذ  سياسة 
»أمة واحدة« اليت ال تعتمد على 

املناقشة أو املشاورات.
واتهم كاليتون السياسية املثرية 
»تطفيشه«  على  بالعمل  للجدل 

وإجباره على االستقالة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رود كاليتون
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Australian Newsاسرتاليات

اإلرهابي  التفجري  أثر  على 
الذي أصاب املؤمنني املصلني 
األبرياء  يوم األحد 11 ديسمرب 
البطرسية  الكنيسة  يف   2016
للكاتدرائية املرقسية  املالصقة 
القاهرة  يف  العباسية  مبنطقة 
 25 إثره  على  ُقتل  والذي 
شخصًا وأصيب 31 آخرون، قام 
أعضاء جملس اساقفة  وفٌد من 
يف  الشرقية  الكنائس  وممثلي 
أسرتاليا ونيوزيالندا بزيارة إىل 
نيافة األنبا دانيال راعي الكنيسة 
نيو  يف  األرثوذكسية  القبطية 
ساوث ويلز وتوابعها وذلك يف 
مريم  القديسة  كاتدرائية  مركز 
حيث  بيكسلي  يف  مينا  ومار 
أعربوا له وألبناء اجلالية القبطية 
يف أسرتاليا ومصر والعامل عن 
استنكارهم هلذا العمل اإلجرامي 
عمومًا  اإلنسانية  حبق  الشنيع 
وقدموا  خصوصًا،  واملسيحيني 
وجلميع  لقدسه  احلارة  تعازيهم 
ذوي ضحايا التفجري اإلرهابي. 
وللمناسبة، توجه أيضًا املطارنة 
اجمللس  أعضاء  والكهنة 
العزاء  مشاعر  بأصدق  كافة، 
لقداسة  واملواساة  والتضامن 
بابا  الثاني،  تواضروس  البابا 
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
املرقسية القبطية األرثوذكسية، 
وكهنة  أساقفة  ولعموم 
الكنيسة  ومؤمين  ومشامسة 
املرقسية القبطية األرثوذكسية 
والعامل  وأسرتاليا  مصر  يف 
ضحايا  لذوي  وخصوصا  أمجع، 
وجرحى،  قتلى  من  التفجري 
سائلني اهلل أن يكون هذا العمل 
ألحزان  خامتة  اجلبان  اإلرهابي 
الذي  احلبيب  املصري  الشعب 
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بيان صادر عن جملس اساقفة وممثلي الكنائس 
الشرقية يف أسرتاليا ونيوزيالندا

عاد رئيس مجعية ابناء الضنية 
ورئيس  باسرتاليا،  اخلريية 
تيار  جملس املستشارين يف 
احلاج  باسرتاليا   املستقبل 
عمر ياسني اىل اسرتاليا بعد 
زيارة اىل لبنان، واكب خالهلا  
اليت جرت  البلدية  االنتخابات 
حيث  والشمال  الضنية  يف 
ياسني  »عمر  الئحة  فازت 
جيمعنا« اليت دعمها يف بلدته  
ايزال بقيادة امحد املغشوش 
املدعومة  اللوائح  مجيع  وفوز 
بلدات  من  عدد  يف  منه 

الضنية والشمال.
حمافظ  اخريا  قام  وقد   
حبضور  بتكرميه  الشمال 
لبنان  يف  اسرتاليا  سفري 
وتقليده درعا تكرمييا تقديرا 
لبنان  يف  ومنجزاته  العماله 
واسرتاليا، حيث قام احملافظ 

قصره   يف  بزيارته  والسفري 
يف بلدة ايزال.

يف  ياسني  شارك  كما   
العام لتيار املستقبل  املؤمتر 
الذي انعقد مؤخرا يف بريوت 
احلكومة  رئيس  حبضور 
احلريري  الدين  سعد  الشيخ 
املداخالت  من  عددا  والقى 
استحسان  القت  اليت  اهلامة 
ومجيع  سعد  الشيخ  واهتمام 

املشاركني يف املؤمتر . 
ياسني  بدأ  عودته  وفور 
قافلة  اكرب  لقيادة  بالتحضري 
مدينة  الهالي  واغاثة   دعم 
مع  باملشاركة  السورية  حلب 
منظمة »اسالمك ريليف« حيث 
من املتوقع ان تغادر اسرتاليا 
اىل  تركيا ومنها اىل  الداخل 
ادلب  مدينيت  يف  السوري  

وحلب قريبا.

العربية  اجلمعية  احتفلت 
مرور  مبناسبة  ريفروود  يف 
تاسيسها يف  على  عاما   20
عدد كبري  به  احتفال شارك 
احملليني  املسؤولني  من 
اجلمعية واعضائها  واصدقاء 

 .
اجلمعية   مؤسس  وحتدث 

اجلمعية العربية يف ريفروود حتتفل 
مبناسبة مرور 20 عاما على تاسيسها 

نائب رئيس بلدية كانرتبري 
مسرية  عن  صاحل  خضر 
اجلمعية وانشطتها يف خدمة 

اجملتمع احمللي.
هدايا  وزعت  اخلتام  ويف 
واومسة على عدد من اعضاء 
الذين  واصدقائها  اجلمعية 

ساهموا بنشاطاتها.

يدفع بِشّقـيه املسيحي واملسلم 
سبيل  يف  الغالية  الدم  ضريبة 
وحرية  بكرامة  وعيشه  وحدته 

ومساواة بني مجيع أبنائه.
جهة،  من  اجمللس،  يثّمن  وإذ 
املسؤول  التضامين  املوقف 
لفخامة رئيس البالد السيد عبد 
الفتاح السيسي وما أظهره من 
ومؤاساة  وطنية  مسؤولية  روح 
يف  مصر  أقباط  جتاه  أخوية 
من  يسعنا،  ال  اجللل،  مصابهم 
جهة أخرى، إال أن نتضامن بقوة 
مع ما يطالب به املسيحيون كل 
يوم حكوماتهم يف مصر والدول 
من  املسلمة  الغالبية  ذات 
أكرب  فاعلية  وذات  جدية  محاية 
التطرف  يسمى  ما  مواجهة  يف 
اإلسالمي الداعشي أوغريه، وما 
متواصل  اضطهاد  من  يتسببه 
بهدف  للمسيحيني  ومربمج 
بيوتهم  من  وإخراجهم  احراجهم 
وأراضيهم وأوطانهم وتهجريهم 

منها إىل غري رجعة.
بعيد  اإلحتفال  اقرتاب  ومع 
منذ  اهلل  البن  اجمليد  امليالد 
الزمن،  يف  واملتأنس  األزل 
يسوع املسيح بن مريم العذراء، 
وممثلي  اساقفة  جملس  يهم 
الكنائس الشرقية يف أسرتاليا 
ونيوزيالندا أن يؤكد ختامًا على 
ولغة  لالرهاب  القاطع  رفضه 
جمددًا  ويدعو  والعنف  القتل 
اىل اعتماد لغة احلوار واالنفتاح 
االساسية يف  احلريات  واحرتام 
تعامل االنسان مع اخيه االنسان. 
رحم اهلل نفوس املوتى، وشفى 
واعاد  احلزانى،  وعّزى  اجلرحى، 
املؤمنني  قلوب  اىل  السالم 

وشعب مصر والعامل امجع. 

عودة احلاج عمر ياسني من لبنان
ليقود اكرب  قافلة دعم واغاثة لـ 

حلب السورية

 الحاج عمر ياسني

حتب  الفي   ميرتا  تكن  مل 
السابق  الزوج  حسني  خمتار 
لشقيقتها الصغرى ليلى منذ 

حلظة رؤيتها له.
»املرة  ألفي:  ميرتا  وقالت 
األوىل اليت رأيت فيها خمتار 
غري  رجل  إنه  ليلى  أخربت 

جيد«.
وعندما أخربتها ليلى خبطوبتها 
يف  ميرتا  صرخت  مبختار، 
أال  إليها  وتوسلت  وجهها 
»من  هلا:  قائلة  تتزوجه 
كالمي«  إىل  انصيت  فضلك 
لكنها ضربت بنصائحها عرض 

احلائط.
وكانت الشقيقتان قد انتقلتا 
قادمتني  معا  أسرتاليا  إىل 
وتعرفت شقيقتها  إيران  من 
على خمتار حسني أمراي أثناء 
انتظارهم يف تركيا للحصول 

على التأشرية.
 ،2011 عام  زواجها  وبعد 
بدأت ميرتا تالحظ ندبات على 
وآثار ضرب،  شقيقتها  رقبة 
فقد كان خمتار دائم االعتداء 
ليلى  واستطاعت  عليها، 

احلصول من احملكمة على  أمر 
بعدم  الزوج  يلزم  قضائي 
تشرين  يف  عليها  االعتداء 

االول 2014.
أن  علوي  مرتي  وذكرت 
ومل  كثريا  عانت  شقيقتها 
زوجها,  مع  التكيف  تستطع 

وهجرته.
ذهب   ,2015 يناير   17 ويف 
الكوافري  حمل  إىل  حسني 
الذي تعمل فيه زوجته وطلب 
احلصول على بعض املالبس 

من سيارتها.
معه, طعنها  أن ذهبت  وبعد 
مستخدما  مرة   56 حسني 
مقصا وأخرب الشرطة فيما بعد 
وعنقها  قلبها  استهدف  أنه 

ألنها خرقت ميثاق الزواج.
»لقدكنا  قائال:  ذلك  وفسر 
عقد  وانتهكت  متزوجني 
الطالق،  حدوث  قبل  الزواج 

ومل أستطع مساحمتها«.
قرارا  احملكمة  وأصدرت 
بعد  عاما   15 حسني  حبسب 

اعرتافه بقتل زوجته.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل مقتل ليلى ألفي

ليلى الفي وزوجها  حسني امراي

ليلى الفي وزوجها  حسني امراي يف صورة من فيديو الزفاف

صورة تذكارية للمغدورة ليلى الفي يف مركز ايستوود االجتماعي
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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

NEWS
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مقاالت وتحقيقات

اهلـندسة املـالية: وجـهة نـظر أخـرى

اليت  املالية«  »اهلندسات  آخر  أثارت 
لبنان عالمات استفهام  ابتدعها مصرف 
الـ  عمليات  من  واجلدوى  اخلطوة  حول 
مع  »املركزي«  أجراها  اليت   SWAP
وتوقيتها  اللبنانية،  املصارف  من  عدد 
تصف  آراء  خرجت  ففيما  منها.  واهلدف 
االستحواذ  على  لبنان  مصرف  اقدام 
الصعبة  العملة  من  كبرية  كميات  على 
األمريكي  الدوالر  من  احتياطاته  لرفع 
ذلك  ستكون  وأنه  بها«،  »املبالغ  بـ 
والبعيد  املتوسط  املديني  على  كلفة 
جلهة إغراق املصارف بالسيولة باللرية، 
وانتفاع عدد منها بتحقيق أرباح كبرية، 
على  املصارف  مسؤولي  من  عدد  جيمع 
سلبياتها  تفوق  اخلطوة  إجيابيات  أن 
احملتملة بأشواط، وأنها خطوة ال بد منها 
يف سياق حالة من الالاستقرار السياسي 
واملاكرو اقتصادي اليت يعيشها لبنان.

مثل  كلفة  تكن  مهما  أنه  هؤالء  ويرى 
هذه اخلطوة، فإنها تبقى أقل بكثري من 
احتمال االنهيار النقدي، يف بلد ميثل فيه 
من   %40 االستهالكية  املواد  استرياد 
الدخل، ما يعين أن تراجع سعر الصرف 
واحدًا يف املئة سينجم عنه تضخم %1 

ألنه تضخم مستورد.
مصرف لبنان

مصادر مصرفية مواكبة، أظهرت جمموعة 
من املؤشرات املالية يف الفصل األول 
املعطيات  من  عددا  اجلاري  العام  من 
السلبية، دفعت حباكم املصرف املركزي 
رياض سالمة، اىل اإلقدام على »هندسة 
ميزان  يف  كبري  عجز  جديدة:  مالية« 
املدفوعات أظهرته االشهر الثالثة األوىل 
من 2016، وتراجع يف الوضع التمويلي 
العام يف املنطقة ككل انعكس تراجعًا يف 
االجنبية،  بالعمالت  التمويلية  االمكانيات 
ظهر واضحا يف تراجع العمالت بقيمتها 

جتاه الدوالر يف أغلب دول اجلوار.
للتعامل  استباقية  كانت  إذًا  »اخلطوة« 
املنطقة  يف  املستجد  الوضع  هذا  مع 
حيث  أفريقيا  دول  من  وعدد  العربية 
يعمل عدد كبري من اللبنانيني وحيَولون 
االوضاع  تراجع  أدى  إذ  االموال.  منها 
وشح  البلدان  هذه  يف  االقتصادية 
تراجع  اىل  االجنبية،  بالعمالت  السيولة 
يف التحويالت، رافقه حكما منو متواضع 

يف الودائع.
متأزم  داخلي  سياسي  وضع  ظل  ويف 
وانسداد آفاق احلل يف تلك الفرتة، كان 
بد من معاجلة ووقاية ملا قد يرتتب  ال 
عن استمرار الوضع على ما كان عليه. 
اإلطار، ترى مصادر مصرفية  ويف هذا 
مطلعة أن اخلطة جنحت إىل حد ما ومن 
دون كلفة باهظة )اذ مل يرفع املصرف 
اللرية كما حصل  الفوائد على  املركزي 
إبان اغتيال الرئيس رفيق احلريري( يف 
تدعيم وضع اللرية، وميزانيات عدد كبري 
مشكالت  من  تعاني  كان  املصارف  من 
اخلارجي،  بتواجدها  عالقة  هلا  مالية 
املصريف  القطاع  لدى  الودائع  وزيادة 
شاركت  اليت  اخلارجية  للتحويالت  نظرا 
باللرية  وتوفر سيولة  العملية،  يف هذه 
بهدف زيادة التسليفات للقطاع اخلاص. 
واألبرز، يف رأي متابعني، كان ختصيص 
جزء من هذه االموال لتلبية حاجات املعيار 
الدولي IFRS 9 من دون املساس بأرباح 

املصارف او موجوداتها.
أزهري

يف تعليقه على اهلندسات املالية، يذّكر 
لـ  العام  واملدير  اإلدارة  جملس  رئيس 
بأنه  أزهري  لبنان واملهجر« سعد  »بنك 

واجلمود  اإلقليمية  األوضاع  عن  »نتج 
السياسي يف لبنان منذ 2011 إخنفاض 
إىل مستويات  الرأمسالية  التدفقات  يف 
التجاري،  امليزان  يف  العجوزات  دون 
مّما أّدى إىل عجوزات متتالية يف ميزان 
املدفوعات بلغت 8.7 مليار دوالر خالل 
أن  اىل  ويلفت   .»2015 ـ   2011 فرتة 
فبلغ   ،2016 يف  »استمر  الوضع  هذا 
العجز يف ميزان املدفوعات حتى نهاية 
أيار 1.7 مليار دوالر ترافق مع منو يف 
الودائع املصرفية قارب الـ 1% فقط. 
أو  سياسية  مبادرات  أي  غياب  ويف 
على  لبنان  مصرف  أخذ  إقتصادية، 
إبتكارية  مالية  بهندسات  القيام  عاتقه 
لتعزيز موجوداته اخلارجية ووقف النزيف 
النمو يف  يف ميزان املدفوعات وزيادة 
قام  أساسه،  وعلى  املصرفية.  الودائع 
بعمليات ُمبادلة مع املصارف نتجت عنها 
إنعكاسات إجيابية على مجيع األصعدة«.

وأكد أزهري أن اخلطوة »أّدت إىل إرتفاع 
لبنان  مصرف  لدى  اخلارجية  املوجودات 
يف أيلول اىل 555 مليون دوالر، وزاد 
أكثر من 3%. وعمد  الودائع  معدل منو 
للمصارف،  تعاميمه  خالل  من  املصرف، 
االيرادات إىل حساب  إىل حتويل معظم 
املال وعدم دخاهلا كأرباح بهدف  رأس 
احملاسيب  النظام  ملتطلبات  التحضري 
إىل  ولفت   .»2018 عام   IFRS9 اجلديد 
تعميمًا  أيضًا  أصدر  لبنان  مصرف  »أن 
جديدًا يطلب من املصارف زيادة أمواهلا 
املال  رأس  اخلاصة لتصل نسبة كفاية 
بعدما   %15 إىل   3 بازل  معايري  حسب 
كانت 12% يف 2015. وقد ساهمت هذه 
اإلستقرار  ترسيخ  يف  املالية  اهلندسة 
النقدي وثبات سعر الصرف وزادت من 

منسوب الثقة بالوضع املالي«.
»بلوم«  إدارة  جملس  رئيس  وأمل 
السياسي  اإلستقرار  عودة  تؤّدي  »أن 
تسريع  إىل  احلكومة  عمل  وتفعيل 
التدفقات  وزيادة  اإلقتصادية  العجلة 
الرأمسالية، خصوصًا زيادة اإلستثمارات 
الذي  والغاز  النفط  قطاع  املباشرة يف 
وزيادة  سريعًا،  ملفه  يعاجل  أن  نتمّنى 
عائدات السياحة وغريها من الصادرات 
سيعّزز  هذا  كّل  واخلدمات.  السلع  يف 
ويرفع  لإلقتصاد  اخلارجية  الوضعية  من 
من معدالت النمو إىل مستوياتها املمكنة 
من  خسره  ما  خالهلا  من  لبنان  ويسرتد 

فرص إقتصادية«.
سوسييتيه جنرال

»سوسييتيه  ملصرف  العام  املدير 
شدد  صغبيين  جورج  لبنان  يف  جنرال« 
تهدف  كانت  املالية  »اهلندسة  أن  على 
من  لبنان  مصرف  احتياطات  تعزيز  إىل 
العمالت األجنبية، وهي حققت ذلك، ما 
وأدى  العمالء،  ثقة  على  إجيابًا  انعكس 
اللرية«.  صرف  سعر  استقرار  إىل 
تعاني  بيئة  يف  نعيش  »أننا  بـ  وذّكر 
من مشكالت امنية واقتصادية يف أكثر 
االقتصادي  والوضع  دولة جماورة.  من 
ضغوط:  من  يعاني  كلها  املنطقة  يف 
اجلنيه  وكذلك  تراجعت،  الرتكية  اللرية 
املصري. لذلك، كان ال بد من إجراءات 
أن  إىل  ولفت  اللرية«.  حلماية  سريعة 
»الطلب على الدوالر ارتفع يف كل دول 
املنطقة، مبا فيها النفطية، بسبب تراجع 
تراجع  ذلك  إىل  أِضف  النفط.  أسعار 
نتيجة  لبنان  إىل  بالدوالر  التحويالت 
دواًل  تضرب  اليت  االقتصادية  األزمات 
مغرتبون  ينتشر  حيث  خصوصًا  كثرية، 
لبنانيون. ولذلك، كان ال بد من اهلندسة 
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املالية جلذب كمية كبرية من الدوالرات 
إىل لبنان«.

ويذّكر صغبيين بأن »ميزان املدفوعات 
دوالر.  مليار   2.5 بنحو  سالبًا،  كان 
عام  ُيسّجل يف  مل  العجز  أن  ومشكلتنا 
واحد، بل هو عجز تراكمي على مدى 5 
املالية،  اهلندسة  تطبيق  وبعد  سنوات. 
بنحو  فائضًا  املدفوعات  ميزان  حّقق 
0.55 مليار دوالر، وسيسّجل رقمًا أكرب 
اىل  وأشار  اجلاري«.  العام  نهاية  يف 
أن هناك أثرًا إضافيًا للهندسة املالية، 
القطاع  الودائع يف  بتحسني منو  يتصل 
املصريف، من حنو 3 ــــ 3.5 يف املئة، 
العام.  نهاية  مع  املئة  يف   6 حنو  إىل 
ميزانيات  متتني  يف  تساهم  انها  »كما 
القطاع  ليتمّكن  ورساميلها،  املصارف 
املعايري احملاسبية  مواكبة  املصريف من 
اللبناني«.  االقتصاد  ومتويل  الدولية 
سيولة  ضّخت  العملية  هذه  ان  وأكد 
نتائجها  ستظهر  االقتصاد  يف  كبرية 
أشهر.  غضون  يف  املباشرة  اإلجيابية 
العاملية  التقييم  شركات  أن  وكشف 
كانت قد وضعت لبنان يف خانة »النظرة 
أعيد  اهلندسة،  نتائج  وبعد  السلبية«. 
وخلص  املستقرة«.  »النظرة  إىل  لبنان 
يلمس  ال  اللبناني  »املواطن  أن  اىل 
املالية  اهلندسة  هذه  تأثريات  مباشرة 
لكان  تنفيذها  يتم  مل  لو  لكن  عليه، 
الوضع االقتصادي برمته يف خطر، مع ما 
لذلك من انعكاسات سلبية كان سيشعر 

بها كل اللبنانيني«.

باز
نائب رئيس جملس 
جمموعة  إدارة 
»عوده«،  بنك 
الرئيس  املسؤول 

للتخطيط االسرتاتيجي للمجموعة، فريدي 
يف  احلقيقية  املشكلة  أن  اعترب  باز 
الرؤية  لبنان تتمثل يف غياب اخلطة او 
من  ليست  وهي  الشاملة،  االقتصادية 
الذي  املركزي  البنك  حاكم  مسؤوليات 
تقع على عاتقه مسؤولية اإلدارة النقدية 
فحسب، أما رسم السياسات اإلقتصادية 
واملالية فهو من واجبات احلكومة. أما يف 
»أتت  املالية، فهي  باهلندسة  ما يتعلق 
يف وقت تراجعت فيه الودائع بالعمالت 
األجنبية مقارنة بالعام املاضي، ألن جزءا 
منها مرتبط حبركة الرساميل«. وأوضح 
»أن هناك ثالثة مصادر لزيادة السيولة 
يف أي اقتصاد يف العامل يتم من خالهلا 
خلق النقد، وهي حركة الرساميل من خالل 
ميزان املدفوعات، التسليفات االضافية 
والتسليفات  احمللي،  اخلاص  للقطاع 

الخطة نجحت 
يف تدعيم اللرية 

من دون كلفة 
باهظة

االضافية للقطاع العام.
اخلارجي  البعد  ميثل  لبنان،  ويف 
املقابلة  العناصر  من   %50 حنو  تارخييا 
تزيد  اليت  العناصر  او  النقدية  للكتلة 
على  وأّثر  تضرر،  األمر  هذا  الودائع. 
السيولة  على  وبالتالي  الودائع،  زيادة 
بالعمالت االجنبية، يف وقت تراجع فيه 
العامة  املديونية  فعادت  املالية،  وضع 
إىل االرتفاع، ووصل األمر إىل مرحلة غري 
حللحلة  أفق  أي  هناك  يكن  ومل  مرحية، 
عليه املصرف  أقدم  ما  سياسية، فكان 

املركزي«.
لبنان  يف  االقتصادية  احلال  باز  وشبه 
رئيس  حمرك  حمركات:  بثالثة  بطائرة 
هو  وآخر  االقتصادية،  السياسة  إمسه 
السياسة  هو  وثالث  املالية  السياسة 
من  حمركني  أن  »والواقع  النقدية، 

احمللي  اقتصادنا  تنافسية  ونعزز  منتجا 
وحند من هجرة االدمغة ونعمل على قيام 
النمو  حمرك  ليصبح  متطورة،  صناعات 
على  املرتكز  اخلارجي  الطلب  االساسي 
وليس  االنتاجية  والقطاعات  التصدير 
مجيع  حلم  وهذا  اخلدماتية.  القطاعات 
اللبنانني. وإحداث هذا التغيري حيتاج إىل 
تعبئة على صعيد البلد ككل، ووجود حد 
ادنى من التوافق السياسي، ألنه يستلزم 
القانونية  االصالحات  من  كبريا  هامشا 
إجتماعيا جديدا بني  والضرائبية، وعقدا 
شركاء االنتاج، وانفتاح السياسيني على 
نظر  وجهة  ميلك  الذي  املدني  اجملتمع 
وقيمة مضافة. ومتى ُوجد هذا النموذج 
سياسة  إىل  حينها  حنتاج  لن  وجد  متى 

تثبيت النقد وتكاليفها«.
باز  يراها  كما  لبنان  مصرف  خطوات 
»عمليات غري عادية يف ظروف غري عادية. 
يف بلد كلبنان، بكل اختالالته السياسية 
واملاكرواقتصادية، ال تستطيع أن تكون 
يف سدة املسؤولية وال تبتدع هندسات 
للمحافظة على استقراره النقدي ألن يف 
ذلك مصلحة وطنية عليا، وسببا رئيسا 
لالستقرار االجتماعي. ويف رأيي، احلاكم 
يعطي مسكنات عله يأتي يوم يستفيق 
جذري«.  عالج  عن  للبحث  املسؤولون 
ويشدد باز على أنه »ال يوجد أفضل من 
رياض سالمة معرفة بديناميكية السوق. 
املوضوع ليس كما قيل بأن لبنك عوده 
أو أي مصرف آخر مشكلة مالية أتت هذه 
أجندة  هناك  ليست  حللها.  اهلندسات 
ثنائية.  مصرفية  معادالت  وال  سرية 
هناك مصلحة بلد يريد مصرفه املركزي 
ان حيافظ على 40 مليار دوالر كإحتياطي 
قطع، وهو اخلط الرادع ألي حماولة من 
قبل أي طرف للعب باالستقرار النقدي«. 
حاجة  كانت يف  »الدولة  أن  اىل  ولفت 
إىل الدوالر، والسوق كانت ضعيفة، وال 
جديدة،  خزينة  سندات  الصدار  إمكانية 
فكان القرار بالقيام بعمليات »السواب« 
وهو أمر يقوم به املركزي من وقت آلخر 
لتحفيز البنوك. وميكنين القول انه خالل 
24 ساعة فقط جاء الطلب على امللياري 
فبعدما  مضاعفًا.  طرحا  اللذين  دوالر 
االوىل  املرحلة  يف  املصارف  اشرتت 
املليارين، خلقت نوعا من االهتمام لدى 
املستثمرين املؤسساتيني األكفاء الذين 
منتجات  إىل  الدخول  مؤهالت  ميلكون 
مركبة كهذه. باعت املصارف املليارين 
وأدخلت سيولة بالدوالر، ومن خالل بيع 
 4 إىل   3 بني  ما  حققت  »يوروبوندز« 

مليارات دوالر«.
عادت هذه اهلندسة بالكثري من االجيابية 
على الوضع االقتصادي العام يف البلد، 
كما يؤكد باز »إذ تعززت حركة الرساميل 
األشهر  يف  الودائع  وزادت  والسيولة، 
اجلاري%30  العام  من  األول  العشرة 
مقارنة بالفرتة نفسها من العام املاضي، 
أقل  األول  النصف  يف  كانت  حني  يف 
بنسبة 25%. العجز يف ميزان املدفوعات 
تراجع من مليار و800 مليون، أواخر أيار 
اليوم حنو 100 مليون  املاضي، ليصبح 
فقط. وعاد الطلب على يوروبوندز بقوة 
املؤسساتيني،  املستثمرين  قبل  من 
والدولة استفادت ألنها حولت جزءًا من 
الدين الطويل إىل دين أقصر بكلفة أقل 

بواحد يف املئة«.
غربيل

ومدير  االقتصاديني  يؤكد كبري  بدوره، 
االقتصادية  والدراسات  البحوث  قسم 
غربيل  نسيب  بيبلوس  بنك  جمموعة  يف 
أن االقدام على اخلطوة كان قرارا جيدا 
أي  هناك  أن  يظهر  يكن  مل  وقت  يف 
خطوة  وهي  البلد.  يف  سياسي  حل 
جاءت لتحصني احتياطي البنك املركزي 
ساهمت  كما  ودعمه،  األجنبية  بالعمالت 
يف توفري السيولة النقدية اليت ستسمح 
املعيار  مبتطلبات  بالتقيد  للمصارف 
تطبيقه  سيبدأ  الذي   IFRS9 الدولي 

قريبًا.

* أزهري: زادت منسوب الثقة بالوضع املالي   * صغبيني: نتائج ايجابية خالل أشهر   * باز: خط رادع للعب باالستقرار األمني

فهل  تعطال،  هؤالء 
سالمة  رياض  يقدم 
احملرك  تعطيل  على 
الثالث«. وشدد على 
ارتفعت  »مهما  أنه 
كلفة التصحيح تظل 

تصل  وحني  التأجيل.  كلفة  من  أقل 
بد  ال  ودقيقة  ظروف صعبة  إىل  األمور 
هو  ملا  منعا  صعبة  قرارات  تتخذ  أن 
أسوأ«. وأشار اىل أنه »أيًا تكن طبيعة 
فإن  بلد،  أي  يف  االقتصادية  االزمات 
األمر اخلطري الوحيد الذي تتظّهر به هو 
االستقرار النقدي، ومصر أكرب دليل على 
ذلك. هنا جاء احلاكم وتطوع ليقول عمليا 
أنه ال ميكن أن يكون هناك انهيار، ألنه 
كما قال لينني: إذا أردت تدمري بلد ما 

دّمر نقده«.
مما  أكثر  مستهلكًا  البلد  يكون  وحني 
باز بنظرية  أمام ما يسميه  ينتج، نكون 
بلد  »استهالك  فـ  اهلولندي«.  »الوباء 
ألكثر من انتاجه خيلق لديه تبعية للسلع 
الواردات.  خالل  من  االجنبية  واخلدمات 
تصبح  الفارق،  متويل  من  وليتمكن 
حلركة  التبعية  هي  أصعب  تبعية  لديه 
الدخل احمللي  لتعزيز  الوافدة  الرساميل 
لتحقيق ما يسمى »الدخل املتاح«. ومنذ 
أن وجد لبنان اعتمد على دعم الرساميل 
لكن  االغرتابي،  االنتشار  حبكم  الوافدة 
هذه اخللطة السحرية ال جيب أن متنعه من 
بناء اقتصاد منتج فيه مضامني العمالة 

كبرية«.
ستستمر  الرساميل  حركة  أن  باز  وأكد 
دعم  يف  سيستمرون  املغرتبني  ألن 
عشرات  منذ  مستمر  أمر  وهو  أهلهم 
نكمل  أن  يربر  ال  هذا  »لكن  السنني، 
بالشكل احلالي. علينا ان نبين اقتصادا 

مهما تكن كلفة 
الخطوة، تبقى 
أقل من احتمال 
االنهيار النقدي
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مقاالت وتحقيقات

رحلة احلكومة احلريرية:
عون بيضة »التوازن«؟

بدا من الطبيعي ان تثري والدة احلكومة 
جداًل كثيفًا حول طبيعة موازين القوى 
وخصوصًا  الثالثينية  الرتكيبة  داخل 
جلهة رجحان الكفة مبدئيا ملصلحة فريق 
8 آذار يف ظل املقاييس املعتمدة من 
السياسي االساسي بني  الفرز  زاوية 
حموري 8 آذار و14 آذار بصرف النظر 
املوقع  مع  املفرتضة  املتغريات  عن 
العماد  اجلمهورية  لرئيس  اجلديد 
احملورين.  هذين  بني  عون  ميشال 
ذلك ان تقويم الرتكيبة احلكومية شغل 
خمتلف القوى واالوساط السياسية يف 
السعي  منطلق  من  االخرية  الساعات 
اىل االضاءة على االشهر املقبلة وما 
الداخلية  التطورات  تشهده  ان  ميكن 
يف ظل احلكومة االوىل للعهد العوني 
واحلكومة الثانية برئاسة الرئيس سعد 

احلريري .
ويف اعتقاد أوساط سياسية مستقلة 
أنه ال ميكن للوهلة االوىل جتاهل االثر 
التوزيع  احدثه  الذي  الواسع  السليب 
احلكومة،  يف  العريض  السياسي 
اىل  تعود  اليت  احملاصصات  ان  علمًا 
تتساوى  مبفردها  السياسية  القوى 
النافذة  القوى  حصص  تقريبا  معها 
اليت تقف اىل ميني العهد ويساره من 
التقليدي االساسي .  فريقي الصراع 
القوى  اخذت  اطار احملاصصات  ففي 
املتمثلة بـ »تيار املستقبل« و«القوات 
ميكن  ال  جدًا  وازنة  اللبنانية« حصصًا 
الشيعي  الثنائي  اخذ  كما  انكارها، 
اخذ  ثم  ومن  له،  حلفاء  ومعه  حصته 
متى  االسد  حصة  اجلمهورية  رئيس 
الوطين  »التيار  ناله  ما  على  عطفت 

احلر » والطاشناق.
وبذلك يكون منطق احلصص متساويًا 
هؤالء  من  كل  خرج  مبا  قيس  اذا 
الوزراء واحلقائب،  االطراف بعدد من 
يف  التسوية  مفهوم  يربز  الذي  االمر 
اطارها الواسع الذي ادى اىل تغليب 
الرتكيبة الثالثينية على تركيبة الـ 24 
وزيرًا اليت أخفق الرئيس احلريري يف 

ترجيح كفتها .
من  الكتائب  حزب  خروج  كان  واذا 
تسجل  سلبية  عالمة  يشكل  احلكومة 
منطق  احالل  عن  العجز  خانة  يف 
سلبية  على  العادل،  احملاصصات 
اتباع هذا املنطق أصاًل، فان االوساط 
البعد  ان  املستقلة نفسها تلفت اىل 
احلكومة  سيضع  الذي  االساسي 
اجلديدة يف عني العاصفة أو االختبار 
الكبري  االسرتاتيجي  البعد  اىل  يعود 
اعقبت  اليت  اخلالصات  طبع  الذي 
كانت  اجواء  وسط  املفاجأة  والدتها 
توحي باشتداد الضغوط اليت ميارسها 
احملور  على  احملسوبون  االفرقاء 
االقليمي االيراني السوري يف الدرجة 
االوىل، االمر الذي أثار ويثري حماذير 
خطرة امام مسار البالد برمته يف ظل 
اخللل الذي جتسده توازنات احلكومة. 

إن  االوساط  تقول  السياق  هذا  يف 
مع  اجلمهورية  رئيس  حصة  احتساب 
حتالفه  ضمن  وزراء(  )تسعة  تياره 
يعطي  النتخابه  السابق  السياسي 
جنوح  عن  للكالم  الكاملة  الصدقية 
 8 حمور  ملصلحة  متامًا  القوى  ميزان 
حينذاك  يتباهى  ان  ميكنه  الذي  آذار 
بانه حقق املكسب الثاني االسرتاتيجي 
خالل  من  عون  الرئيس  انتخاب  بعد 
يقارب  ما  اىل  الوزراية  حصته  نفخ 

الـ17 وزيرا .
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 لكن االمر سيكون منوطًا برمته برئيس 
اجلمهورية وبالوسائل اليت سيعتمدها 
ان  باعتبار  احلكومي  العمل  ضمن 
القبان  الوزارية ستكون بيضة  حصته 
للظهور  املنتظرة  التوازنات  ونقطة 
الرئيس  وليس  احلكم  الرئيس  مظهر 

الفريق.
متليه  املفرتض  الدور  هذا  ان  كما 
طبيعة التحالفات اليت عقدها الرئيس 
عون قبل انتخابه مع كل من »القوات 
اللبنانية » والرئيس احلريري من غري 
ان يتخلى بطبيعة احلال عن حتالفه مع 

»حزب اهلل«.
 ويف ظل هذا الواقع يبقى الكالم عن 
 8 مبحور  املرتبطني  االطراف  استئثار 
احلاسم  االختبار  قيد  وأخريًا  أواًل  آذار 
يف جتربة احلكومة اليت ستكون مبثابة 
خط التماس االول لرئيس اجلمهورية 

مع التوازنات الداخلية .
االنطباعات تنطلق مسرية  وسط هذه 
احلكومة اجلديدة اليوم بعملية التسليم 
والتسلم بدءا بالعودة الثانية للرئيس 
حيث  احلكومية  السرايا  اىل  احلريري 
التقاط  عشية  مهماته  ممارسة  سيبدأ 
)امس  للحكومة  التذكارية  الصورة 
ومن  بعبدا  اخلميس( يف قصر  االول 
ثم عقد اجللسة االوىل جمللس الوزراء 
البيان  صياغة  جلنة  سيشكل  الذي 

الوزاري.
وشدد الرئيس عون أمام زواره على 
انه »سيسهر كي يعمل جملس الوزراء 
ومتضامن،  منسجم  عمل  كفريق 
الكتل  معظم  يضم  انه  خصوصا 
 . البالد«  يف  السياسية  واالحزاب 
وبعدما الحظ ان احلكومة متثل »أوسع 
»كنت  شرحية من االفرقاء«، أضاف: 
امتنى اال يغيب عنها أي مكون سياسي 
الن ورشة العمل تتسع للجميع إالاّ ملن 
اراد حتييد نفسه عن االخنراط فيها«.
حزب  رئيس  تبنى  املقابل،  ويف 
الكتائب النائب سامي اجلميل وصف 
احلكومة بانها »حكومة صقور 8 آذار« 
معتربًا والدتها مبثابة »استسالم لوضع 
اليد على البلد والسطو على السلطة«، 
وقال: »اننا مرتاحون للموقع الذي حنن 
الكتائب سينتقل اىل  فيه وان حزب 
البناءة  املعارضة  أي  الطبيعي  موقعه 

العصرية واحلضارية«.
جريصاتي واملحكمة

والقدامى  اجلدد  الوزراء  بدأ  وفيما 
)االربعاء(  والتسلم  التسليم  عمليات 
حصل االشكال االول يف هذا السياق 
بني وزير العدل السابق اللواء اشرف 
سليم  اجلديد  العدل  ووزير  ريفي 
من  االخري  اعتذار  بسبب  جريصاتي 
منه  مهماته  تسلمه  عدم  عن  ريفي 

باعتبار ان ريفي مستقيل.
مبكرة  مناسبة  االشكال  هذا  وبدا 
البريوتية  »النهار«  الزميلة  لسؤال 
اليت  احملاذير  عن  جريصاتي  الوزير 
أثارها تعيينه وزيرًا للعدل على التزام 
لبنان حيال احملكمة الدولية فاعلن انه 
»على  الدولية،  احملكمة  مع  سيتعامل 
انها حمكمة تقرر ان تدخل حيز التنفيذ 
بقرار اممي صادر حتت احكام الفصل 
السابع، ولكنين حريص على ان يكون 
دور لبنان كاماًل يف التعامل مع هذه 
احملكمة وان يأخذ دوره السيادي وأنا 
عائقًا  أكون  ولن  احملكمة  بعمل  معين 

أمامها«.

النهار البريوتية

»رجاُء اآلباِء وانتظاُر الشعوب«
أيها األحباُء،

ميالُد الربِّ يسوَع هو احتفاٌل   .1
نبوءاُت  حتققْت  فيه  اذ  الرجاء،  بعيِد 
االنبياِء واملرسلنَي، ومعه وصَل انتظاُر 
اآلباِء والشعوِب اىل غايِته املنشودة، 
ُص املوعوُد عمانوئيل »اهلل  فُولَد املخلِّ
وظهَر  حقيقًة،  أصبح  واحلُلُم  معنا« 

الرجاُء الصاُل لبين البشِر أمجعني.
ومبيالِد الربِّ يسوَع طفاًل يف   .2
اآلِب  اهلِل  بيَت حلم، جتلْت حمبُة  مغارِة 
َد املسيُح اإللُه  يف االبِن املتأنسِن، ومتجَّ
البتوِل  مريَم  من  املولوِد  االنساِن  يف 
اهلِل  كلمُة  اصبحت  لقد  داود.  بنِت 
حياًة  مجعاَء  البشريَة  لتمنَح  ًا  حياّ جسدًا 
الكلمُة  فيه  ى  تتجلاّ جديٍد  لزمٍن  جديدًة 
النوُر يف  اليت هي  املتجسدُة،  االهليُة 
على  ُتشرُق  اليت  احلقُّ  الشمُس  ذاِته، 
بأنواِر  لُتضيَئها  التاريخ،  ظُلماِت  كلِّ 
دوِن  »من  ألنه  اجلديد،  للعهِد  الرجاِء 

املسيِح، ليس لنا رجاء« )أف 12/2(.
السنَة،  هذه  امليالِد  بعيِد  حنتفُل   .3
وتكاُد ُشعلُة الرجاِء تنطفىُء يف قلوِب 
نفوِسنا  ُد يف  ما يهدِّ ُل  فأوَّ الكثريين. 
األصولياِت  تنامي  أخباُر  هو  الرجاَء 
الدينيِة اليت تعتمُد لغَة القتِل والظالِم 
فالعمُل  اآلخرين.  جتاَه  والرتهيِب 
الكنيسَة  استهدَف  الذي  ي  االرهابُّ
البطرسيَة اجملاورَة لكاتدرائيِة القديِس 
االرثوذكس  االقباِط  إلخوِتنا  مرقَس 
يف القاهرِة، كان األعنَف يف مسلسِل 
مصر،  يف  املسيحيِة  األقليِة  اضطهاِد 
شريرًة  مساعَي  وراَءه  خيبىُء  وهو 
الشعاِل الفتنِة الطائفية. هذا االعتداُء 
مخسٍة  من  اكثُر  ضحيَته  ذهَب  الذي 
النساِء  من  أغلُبهم  قتياًل،  وعشريَن 
واالطفال، باالضافِة اىل عدٍد كبرٍي من 
اًل اىل ادانِة االرهاِب  اجَلرحى، يدفُعنا اواّ
ورفِضه بشكٍل قاطٍع والتساؤِل بالتالي 
مصرِي  حوَل  العامليِّ  الضمرِي  أماَم 
االقلياِت، ومنها املسيحيوَن يف الشرِق 
االوسط. كما انه ال بد من ان نسأل 
الشعب املصري العزيز عن مصر اليت 
عرفناها ملجأ لعائلة الناصرة املقدسة 
هريودوس،  واضطهاد  تهديدات  من 
هذا  على  اليوم  مصر  حتافظ  هل 

التقليد؟
ولكناّ احلقيقَة الساطعَة اليت   .4
امليالِد  عيَد  أناّ  هي  اجلدَل  تقبُل  ال 
ُر بالرجاِء يف خضمِّ املعاناِة والوجِع  يبشِّ
واحمَلن، وجنمُة امليالِد هي جنمُة الرجاِء 
اليت جعلت الشعَب السائَر يف الظلمِة 
ُيبصُر نورًا عظيمًا. فرجاُؤنا هذا ال يأتينا 
من الناِس بل من اهلِل الذي منه وفيه 
شفاُء العامل. ولكنَّ الرجاَء الذي اصبَح 
يف اساِس العامِل اجلديد، يساعُدنا على 
ا  ، اناّ ًا لألمِل ومقاومِة الشرِّ ان نضَع حداّ
ال نستطيُع إزالَتهما إىل أن يصبح اهلل 

كاًل يف الكل.
نتساءَل  أن  من  بدَّ  ال  كاَن  وإذا   .5
وماذا  نرجو؟  أن  ميكُننا  ماذا  اليوَم: 
شيٍء،  كلِّ  فقبَل  نرجو؟  أن  ميكُننا  ال 
باخلالِص  لنا  املسيِح  وعَد  نرجو  حنن 
كحقيقٍة  فقط  ليس  االبدية،  واحلياِة 
حاضرة.  كحقيقٍة  ولكْن  منتَظرٍة، 
فاالحباُط الذي يشعُر به انساُن اليوِم 
ِر العلميِّ  ِم والتطوُّ اِء اخفاِق التقدُّ من جراّ
لالنسان،  الكاملِة  السعادِة  توفرِي  يف 
رسالة  وابناِئها  الكنيسِة  رسالَة  جيعُل 

الرسالة اليت وّجهها  املطران انطوان -شربل 
طربيه اىل أبناء الكنيسة املارونية يف أوسرتاليا 
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ًة وصعبًة يف عامِل اليوم. إنَّ عاملنا  ُملحَّ
ُينعُش  جديٍد  رجاٍء  اىل  احلاجِة  بأمسِّ 
ثورَة  ألن   ، احلقيقياّ الفرَح  قلِبه  يف 
العْلِم والتْقنياِت العاليِة اليت نشَهُدها 
قد ُتسهِم يف بناِء االنساِن واجملتمع، 
تهُدَم  ان  أيضًا  باستطاعِتها  ولكن 
االنساَن والبشريَة اذا مل تكْن مرتبطًة 
بقوًى خارجٍة عنها واقوى منها. فالذي 
الرجاِء  نعمَة  ويعطيِه  االنساَن  ُص  خيلِّ
العلوُم،  ليست  احلقيقية،  والسعادِة 
 ، االجتماعيِّ التواُصِل  سرعُة  وليست 
الرْقميِة  اإلعالِم  وسائِل  كثرُة  وليست 
واأللعاِب اإللكرتونية، اليت دخلْت، من 
دوِن استئذاٍن، ليس فقط اىل بيوِتنا 
وحسب بل اىل ُصلِب حياِتنا اليومية، 
وحياِة اوالِدنا، واصبحْت كاخلبِز اليوميِّ 
ال ميكُن االستغناُء عنها، وال هي تنوي 
عْت على عرٍش من  الرحيَل عنا وقد تربَّ
ُصنِع اخلياِل أدخلتُه اىل حياِتنا، وأقلُّ ما 
ها تسرُق منا ومن اوالِدنا  يقاُل فيها إناّ
والتعامِل  التفاعِل  يف  االنسانيَّ  الُبعَد 

احملبِّ مع اآلَخر.
ُص االنساَن ويزرُع يف  6. إناّ الذي خُيلاّ
ا  قلِبه الرجاَء، ليس العلُم والتْقنياُت، اناّ
احملبُة اليت ال ُتعطي االَّ ذاَتها. وعندما 
َيدخُل  كبرٍي  حبٍّ  خربَة  االنساُن  يعيُش 
فعاًل اىل واحِة الفداِء واخلالِص ويعطي 
احلبُّ  ُه  مَيسَّ فَمْن  حلياِته.  جديدًا  معنًى 
وعندما  احلياِة،  سرِّ  يبحْر يف  احلقيقيُّ 
الرجاَء  جيُد  احُلبِّ  هذا  ُعمَق  يكتشُف 
النابَع من سرِّ التجسِد االهلي، النه فعاًل 

رجاُء اآلباِء وانتظاِر الشعوب .
7. أيها األحباُء،

نعي  جيعُلنا  امليالِد  حبدِث  التأمَل  إنَّ 
يعيُش  جمتمٍع  امياِننا يف  جتديِد  اهميَة 
ازمَة امياٍن باهلل، دوَن ان يدرَي أنَّ عاملًا 
بدوِن اهلِل هو عامٌل بدوِن رجاء. فالرجاُء 
فضيلٌة إهليٌة تنبعُث من إمياِننا املسيحيِّ 
وحتييه. فال رجاَء دوَن امياٍن وال امياَن 
هما فضيلتاِن متالزمتاِن  انَّ دوَن رجاء، 
مسريَة  وتقوداِن  اهلل  من حمبِة  تنَبعاِن 
شعِب اهلل السائِر حنَو سعادِة السماء.

8. ومسريُة الرجاِء هذه نعيُشها بشكٍل 

خاصٍّ يف ابرشيِتنا، وقد انطلقْت ورشُة 
سيعقُد  الذي  االبرشيِّ  للَمْجمِع  العمِل 
االسبوِع  يف  االوىل  العموميَة  مجعيَته 
االخرِي من شهِر تشريَن الثاني 2017. 
الرعويَة  االولوياِت  البحُث  وسيتناوُل 
اها عاَم 2013، وتفعيَل  السبَع اليت أعلنَّ
دوِر العلمانينَي يف كنيسِتنا املارونية، 
خمتَلِف  يف  التداوِل  اىل  باالضافِة 
االموِر الرعويِة والرسوليِة والروحيِة يف 

االبرشية.
املارونيِة  كنيسِتنا  ورسالُة   .9
التعدديِّ هي  االوسرتاليِّ  يف جمتمِعنا 
رسالُة رجاٍء، ليس فقط من اجِل جتديِد 
اجِل  من  بل  االميان،  ابناَء  رجاِئنا حنُن 
اآلخريَن، لنكوَن رسَل رجاٍء جديٍد هلم، 
بُهدي  السرِي  على  لنساعَدهم  فنبادَر 
اىل  الرجاء،  جنمِة  امليالد،  جَنمِة  انواِر 
مغارِة بيَت حلم، ليسُجدوا اماَم الطفِل 
االهلي، وتنطلَق حيَنها مسريُة التنشئِة 

على االمياِن والرجاِء واحملبة.
املكاَن  الصالُة  وتبقى   .10
االساسيَّ للتنشئِة على الرجاء. فاْن مل 
يزاُل  ال  فاهلل  احٌد يسمُعين  هناَك  يعد 
ُيصغي اىل صوِت استغاثيت. وان مل 
فبامكاني  احٍد  مع  التكلُم  بُوسعي  يعْد 
جتتمَع  ان  امجَل  فما  اهلل.  مع  التكلُم 
وتسبيِح  للصالِة  امليالد  يف  العائلُة 
كلِّ  تاريَخ  دخَل  الذي   ، االهليِّ الطفِل 
ا  واحٍد منا واصبَح اقرَب اىل ذواِتنا منَّ

حنُن اىل ذواِتنا.
اليوَم  لنا  السارُة  والُبشرى   .11
هي »أنَّ اهلَل هو اساُس الرجاء، ال أيُّ 
إله، بل االلُه الذي حيمُل وجهًا بشريًا 
مبفرِده،  ُكاًل   ، احُلبِّ غايَة  بنا  أحَّ والذي 
والبشريَة مجعاء«. )البابا بندكتوس يف 
َصنا  املسيحي:«خلَّ الرجاِء  حوَل  رسالِته 
ونهُتْف  ْح  فلنسبِّ  ،)31 )عدد  بالرجاء« 

قائلني:
هللويا«. »ُولَد املسيُح … 
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مقاالت وتحقيقات

األوىل  العهد  حكومة  تأليف  إعالن  وقع  يكن  مل 
أتت  أنها  صحيح  مستوياته،  كّل  على  إجيابيًا 
أكثر ذكورّية،  أكثر شبابّية من سابقتها، ولكن 
فإشراك املرأة بوزيرة واحدة من أصل 30 وزيرًا 
وزارة  وتسليمها  املساواة،  مبدأ  مع  يتوافق  مل 
دولة وإقصاؤها عن الوزارات األساسّية، حبسب 
وزارة  واستحداث  السلطة،  أقطاب  تصنيف 
وصّيًا  ليكون  رجل  عهدة  يف  ووضعها  بامسها 

عليها، شّكل قمة هرطقات النظام.
أولويات  يف  للمرأة  وزارة  ختصيص  يندرج  مل 
عمل احلركات النسائّية، فلطاملا انصّب نضاهلّن 
وحتريرهن  للمساواة،  إحقاقًا  الكوتا  إقرار  على 
اليت تكّبل كّل مؤسسات  الذكورّية  السطوة  من 

اجملتمع، سواء السياسّية أو الدينّية.
إىل  باإلشارة  »كفى«  مجعّية  عنه  تعّب  ما  وهو 
أن »اخلوف على متثيل الطوائف يتخّطى احلرص 
بتشكيل  جتّلى  ما  وهو  النساء«،  متثيل  على 
»حكومة حمّض ذكورّية، توّجه إهانة مباشرة إىل 
التجّمع  يف  الناشطة  تعيب  فيما  النساء«.  كّل 
أن  زعيرت،  منار  احملامية  الدميوقراطي  النسائي 
يرتأس رجل وزارة تعنى بشؤون املرأة اللبنانّية، 
ال لشيء سوى أن استحداثها مل يكن خمّططًا له، 
ومل يسبق برؤية للمشاريع الواجب العمل عليها، 
الذكوري  بلد معروف خبطابه  أننا يف  وخصوصًا 
كلها،  وسلطاته  وكتله  أحزابه  على  املنسحب 
وتصف زعيرت ما حيصل بأنه »ضحك على الدقون، 
فليس بهذه الطريقة متؤسس قضايا النساء، يف 
وقت ال تزال فيه أدراج اجمللس النيابي مكتظة 
مبشاريع القوانني العالقة؛ وأبرزها قانون مدني 

لألحوال الشخصّية، وحق املرأة مبنح اجلنسّية«.
النسائي  اجمللس  رئيسة  ترى  املقابل،  يف   
استحداث  أن  دوغان  إقبال  احملامية  اللبناني 
وزارة مماثلة هو »خطوة إجيابّية شرط أن يكون 
على رأسها امرأة أو رجل معنيني بقضايا النساء 
تنفيذّية،  إدارة  بيدهم  يضع  ما  عنها،  والدفاع 
وهيكلّية  مركز  هلا  ويصبح  تتطّور  أن  على 
وفريق عمل، ملتابعة هذه القضايا«. فيما تؤّكد 
الناشطة يف مجعّية »نسوية« نادين معّوض أن 
اإلشكالّية األساسّية تكمن يف أن »يتبّنى الوزير 
وأن  النساء،  قضايا  الوزارة  هذه  على  الوصي 
ال تتحّول احلركات النسائّية إىل مواجهة الوزارة 
يرفض  نظام  مواجهة  من  بداًل  هلن،  املخّصصة 
إعطاء اجلنسّية، وجتريم  إقرار املطالب مثل حق 
االغتصاب الزوجي، وإقرار قانون مدني لألحوال 

الشخصّية«.

وزير بال وزارة

ُيعرف وزير الدولة )أو كاتب الدولة كما يطلق 
عليه يف بعض الدول( بكونه وزيرًا بال وزارة. هو 
عضو يف جملس الوزراء ويشارك يف التصويت، 
ولكن يف لبنان، غالبًا، ما يتم استحداث مناصب 
ويبقى  احملاصصة،  سياق  يف  الدولة  وزراء 
هؤالء، يف أغلب األحيان، بال مقار وال فرق عمل 

وال هيكلّيات شبيهة بالوزارات.
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مل نكن نطلب إنشاء وزارة دولة لشؤون املرأة، 
وجهاز  وهيكلية  ميزانّية  مع  كاملة  وزارة  بل 
األساس  مطلبنا  وتنسيقي،  وتنفيذي  ختطيطي 
املواطنة  يف  املرأة  حّق  احرتام  هو  احلكومة  من 
احلياة  يف  الفّعالة  املشاركة  طريق  عن  الكاملة 
متساٍو  شكل  البالد يف  إدارة  ويف  السياسّية، 
نصف  إدارة  خالل  من  احلكومة  الرجل، ويف  مع 

احلقائب الوزارّية«.

الهيئة تغني عن وزارة؟

املرأة  شؤون  ملتابعة  دولة  وزارة  استحداث 
اهليئة  عمل  على  جمّددًا  الضوء  يلقي  اللبنانّية، 
الوطنّية لشؤون املرأة اللبنانّية اليت أنشئت عام 
1998 مبوجب القانون 720. بالنسبة إىل الباحثة 
اهليئة  تفعيل  »يكفي  ضّو  برناديت  النسوّية 
كّل  على  القضاء  اتفاقّية  عليه  تنّص  ما  وفق 
مبا  لتقوم  )سيداو(  املرأة  ضّد  التمييز  أشكال 
حاجة  هناك  يكون  أن  دون  من  عليها،  يرتتب 
إىل استحداث وزارات، بهدف زيادة احملسوبيات 
واالستفادة من التمويل اخلارجي لقضايا النساء، 
كونها لن تقّدم جديدًا أو تعمل على اسرتاتيجيات 
ومشاريع مل يبادر إليها اجملتمع املدني واهليئة«، 
عدم  تكمن يف  »اإلشكالّية  أن  إىل  وتشري ضّو 
ما  وتنفيذ  ومتويل  لتبّن  سياسي  قرار  وجود 

يصدر عن اهليئة«.
عمليًا، انطبع عمل اهليئة ألكثر من عقد باملساومة 
معها،  التواطؤ  وأحيانًا  السياسّية،  القوى  مع 
وخصوصًا أنها مل تتطّرق يومًا إىل قضايا األحوال 
يطاول  مشروع  على  عملت  وعندما  الشخصّية، 
زواج القاصرات، نّظمته مبا يتوافق مع الطوائف 
احملامية  وتشري  تلغيه.  أو  حتّرمه  أن  دون  من 
منار زعيرت إىل أن »سلوك اهليئة مل يكن قريبًا 
سابق  وقت  يف  املدني  اجملتمع  طروحات  من 
الراهن«،  الوقت  يف  قربًا  أشّد  أصبح  أنه  ولو 
االسرتاتيجيات  وضع  ليس  »هدفنا  وتضيف: 
فقط  ومالّية،  بشرّية  موارد  هلا  يكون  أن  دون 
حيّقق  مبا  املطالبة  عن  املدني  اجملتمع  إلسكات 
العدالة للمرأة اللبنانّية وحيّقق متثياًل صحيحًا هلا، 

ويشركها يف احلياة السياسّية«.

املرأة خزّان انتخابي

تبقى  املرأة  لشؤون  دولة  وزير  تعيني  خطوة 
النيابّية  خطوة شكلّية لزوم التحضري لالنتخابات 
املرأة  تعدُّ  إذ  املقبل،  الصيف  يف  امُلفرتضة 
من  االقرتاع،  عمليات  يف  مهمًا  خّزانًا  اللبنانّية 

دون أن يعن ذلك إشراكها يف السلطة.
اللبنانّية«  االنتخابات  »مساعدة  مشروع  حبسب 
التابع لألمم املتحدة، تشّكل نسبة متثيل املرأة يف 
البملان اللبناني 2.3%، رغم أن مشاركتها يف 
االنتخابات تصل إىل 60% من جممل املقرتعني. 
وتعّد نسبة التمثيل من األضعف يف العامل، إذ 
حيتّل لبنان املرتبة 136 بني 142 دولة من حيث 
 4 بدخول  السياسّية  احلياة  يف  املرأة  مشاركة 
نساء إىل جملس النواب املؤلف من 128 عضوًا، 
رغم أن القانون اللبناني أقّر حّقها يف املشاركة 
يف االنتخابات ترشيحًا واقرتاعًا منذ عام 1953، 
علمًا بأن آخر انتخابات نيابّية )عام 2009( سّجلت 
النساء، ومتّثلت نسبة %1.3  ترّشح 7.1% من 

منهن يف البملان.
يف  نهضة  إلحقاق  كثريًا  عليها  يعّول  ال  أرقام 
السياسّية،  احلياة  املرأة يف  يتعّلق مبشاركة  ما 
هلا  يؤّمن  انتخابي  قانون  يقّر  مل  إذا  وخصوصًا 
»احلكومة  زعيرت،  احملامية  حبسب  عاداًل.  متثياًل 
أوجدتها سلطة منفصمة، تستحدث وزارة للمرأة 
من جهة وترفض إقرار قانون العنف األسري إاّل 
مشّوهًا من جهة أخرى، هي حكومة انتخابّية، ولن 
يتجاوز عمرها االفرتاضي األشهر الستة، مهّمتها 
ويقّر  املرأة  متثيل  ينصف  انتخابي  قانون  إقرار 

بالكوتا. 
من هنا، ال جيوز حتييد املوضوع عب خلق إشكالّية 
جانبّية تكمن بآلية عمل هذه الوزارة«، اليت ترى 
مجعية »كفى« أنها استحدثت فقط لكون احلكومة 

ثالثينّية أي من باب احلشو.

من  يزيد  الواقع  هذا 
توّجهه  الذي  النقد  حّدة 
النسائّية  اجلمعّيات 
الرمسي  التعامل  لطريقة 
منار  احملامية  معهن. 
زعيرت، تبدأ من إشكالّية 
للنساء،  التمثيل  عدالة 
فما حصل »خيالف الوعود 

بوزيرة  املرأة  فتمثيل  لنا،  اليت قطعت  السابقة 
واحدة يف حكومة ثالثينّية ليس التمثيل احلقيقي 
»إقصاء  ذلك،  إىل  يضاف  به«،  نطالب  الذي 
النساء عن وزارات تضعها الدولة يف أعلى سّلم 
مقابل  والسيادّية،  باألساسّية  وتصفها  األهّمية 
السابقة  التجارب  تؤّكد  دولة،  وزارة  إعطائها 
استهتار السلطة بالتعامل معها عب قطع التمويل 

عنها باعتبارها هامشية«. 
»املشكلة  فإن  »كفى«،  إىل مجعّية  بالنسبة  أّما 
ليست مع وزير ُعنّي على رأس تلك الوزارة، ألننا 

تمثيل املرأة 
بوزيرة واحدة 
أو استحداث 

وزارة لها ليس 
هو املطلوب

كريي  جون  ينهي 
إدارته  فرتة  قريبًا 
وزارة اخلارجية يف 
عهد باراك أوباما، 
سنوات  أربع  بعد 
أمضاها  تقريبًا 
أكثر  بني  متنقاًل 
سخونة  املناطق 
وبني  العامل،  يف 
أكثر امللفات أهمية 
بالنسبة إىل مصري 
العامل. هو مع ذلك 
يتلكأ عندما يتحدث 
رغم  سوريا،  عن 
حققه  مبا  »فخره« 
يف  إجنازات  من 

موسكو وواشنطن يهدف إىل وقف األعمال 
العدائية يف سوريا، ووضع أسس الستئناف 
العملية السياسية يف البالد. وكان أحد بنود 
روسي  مركز  إقامة  على  نص  قد  االتفاق 
ــ أمريكي مشرتك سيعمل ضمنه عسكريون 
الروسية  االستخبارات  أجهزة  وممثلو 
واألمريكية، على تنسيق العمليات العسكرية 

ضد اإلرهابيني وفصلهم عن املعارضني.
الوزير  فيتغّنى  األخرى،  إجنازاته  عن  أما 
السبعين، الذي بدأ عمله مع أوباما منذ عام 
إيران،  مع  النووي  االتفاق  بتوقيع   ،2013
وباحلض على توقيع االتفاق املتعّلق بالتغرّي 
والسعي  كوبا،  على  وباالنفتاح  املناخي، 

إلمتام معاهدة التجارة عب احمليط اهلادئ.
اإلدارة  إىل  احلديث  يصل  عندما  ولكن 
يصبح  ترامب،  دونالد  برئاسة  املقبلة 
االتفاق النووي مهددًا بسبب مواقف ترامب 
على  يسري  نفسه  واألمر  له،  املعارضة 
االتفاق بشأن التغرّي املناخي الذي سخر منه 
الرئيس املنتخب، فيما يقف هذا األخري مع 
أعضاء الكونغرس يف وجه استكمال معاهدة 
بإعادة  ويهّدد  اهلادئ،  التجارة عب احمليط 
فرض عقوبات على كوبا، وإزالة أخرى عن 

روسيا.
من هنا، ال ينهي كريي ثالث سنوات كوزير 
العام.  العمل  للخارجية، ولكن 34 عامًا من 
هو  إليه،  بالنسبة  الشاغل  الشغل  أن  إال 
إجنازاته  من  العديد  واحدة:  صادمة  حقيقة 
الكبى قد تتحّول قريبًا إىل أشالء. مع ذلك، 
يعتقد كريي أن االتفاق مع إيران »سيبقى 
قائمًا وفقًا ألسبابه املوجبة«. ويشيد ببعض 
األشخاص املختارين من قبل ترامب لشغل 

مناصب عدة.
ولفت إىل أن أمساءهم مدروسة، ومن بني 
ووزير  ماتيس،  جاميس  الدفاع  وزير  هؤالء 

اخلارجية املقبل ريكس تيلرسون.
الشرق  السالم يف  إطار مفاوضات  أما يف 
كريي  أن  إىل  الكاتب  فيشري  األوسط، 
إيصال  حماواًل  وزارة  يف  عام  أول  أمضى 
اتفاق،  إىل  واإلسرائيليني  الفلسطينيني 
كان  أنه  التأكيد  على  دأبوا  منتقديه  ولكن 
يرى  يزال  ال  كريي  أن  إال  الوقت.  يضّيع 
األمر بشكل خمتلف، وهو أن النية مل تكن 
للتوصل  املتفاوضة  األطراف  لدى  موجودة 

إىل اتفاق.
السياسات  حال  على  قلقًا  كان  كريي 
اخلطاب  خاص  بنحو  وشاجبًا  األمريكية، 
املتدهور جمللس الشيوخ حيث أمضى غالبية 
ذلك  مع  ولكنه  منصبه.  تبوئه  خالل  وقته 
املتحدة  الواليات  بـ«توّرط«  فخورًا  يزال  ال 
قيمة  »أظهر  دوره  بأن  ويشعر  العامل،  يف 

االلتزام والدبلوماسية«.  
  )األخبار(

جون كريي: فات األوان على حلب

قال كريي إّن خالفات يف واشنطن أدت إىل خسارة أمريكية يف حلب )أ ف ب(

االتفاق  لفشل 
واشنطن  بني 
بشأن  وموسكو 
عازيًا  سوريا، 
إىل  األمر 
 » ت ما نقسا ا «
اإلدارة  داخل 
 . كية مري أل ا

»لألسف كانت مثة انقسامات داخل صفوفنا، 
ما جعل تنفيذ ذلك )االتفاق( أمرًا يف غاية 
كان  أنه  مضيفًا  كريي،  قال  الصعوبة«، 
بشأنه  تفاوض  الذي  االتفاق  بنجاح  يؤمن 

شخصيًا مع اجلانب الروسي.
أن  إىل  أشار  فايزر،  مات  التقرير  معد 
آشتون  الدفاع  وزير  مع  كريي  »صدام« 
االتفاق  تنفيذ  دون  حال  الذي  هو  كارتر، 
بني  مشرتكة  عسكرية  عمليات  إجراء  بشأن 
روسيا والواليات املتحدة يف سوريا، األمر 
الذي عّب عنه وزير اخلارجية األمريكي، الفتًا 
إىل أن »األوان قد فات على ما يبدو، نظرًا 

إىل ما وقع يف حلب«.
 لكنه أكد أن »احلقيقة هي أننا توصلنا إىل 
حظرًا  مبوجبه،  روسيا ستمنحنا  كانت  اتفاق 
على حتليقاتها وتصرفاتها يف املنطقة، يف 

حال قيامنا جبهد مشرتك«. 
حكومتنا  يف  أناس  هناك  »اآلن  وأضاف: 
آسف  أنا  الفكرة...  هذه  بشدة  يعارضون 
أن  وأظن  خطأ.  كان  ذلك  أن  أظن  لذلك، 
الوضع كان سيختلف بصورة جذرية عّما هو 

عليه اآلن لو استطعنا فعل ذلك«.
أيلول  إىل  هذه  تصرحياته  يعود يف  كريي 
املاضي، حينما أدت املفاوضات اليت أجراها 
مع وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف، 
بني  شامل  اتفاق  توقيع  إىل  جنيف،  يف 

االتفاق مع إيران 
سيبقى قائمًا 
وفقًا ألسبابه 

املوجبة

ملفات أخرى.
قبل شهر من خروجه من اإلدارة األمريكية، 
على  كريي،  جون  اخلارجية،  وزير  حرص 
بالده  دبلوماسية  قيادة  يف  جتربته  تقويم 
خالل  من  املاضية،  السنوات  مدى  على 
الركون إىل صفحات صحيفة »ذي بوسطن 

غلوب« األمريكية.
كريي  مع  فايزر  مات  أجراها  اليت  املقابلة 
حتّولت إىل فرصة للحديث عن »إرثه«، الذي 
يشكل امتدادًا لـ«إرث« رئيسه باراك أوباما. 
ولكن كما بالنسبة إىل أوباما، شكلت األزمة 
سوداء« يف سجل كريي،  »نقطة  السورية 
من  عليه،  بالعمل  شرع  ما  إكمال  وعرقلت 
مساٍع إلعادة متوضع بالده يف املنطقة. وهي 
بالتالي أبقت ثغرة يف صفحات »اإلجنازات« 

اليت حاول تركها وراءه.
وأكب دليل على ذلك هو كالمه مع »بوسطن 
غلوب«، االحد املاضي، حيث أعرب عن أسفه 
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رجل  من  اململوكة  »نفتومار«،  شركة  تتحّكم 
األعمال طالل الزين، باسترياد الغاز إىل السوق 
اللبنانية. يدير الزين كارتياًل من مخس شركات 
اململوكة من  »صيداكو«  أبرزها  التوزيع؛  تتوىل 
الكارتيل تصل  النائب وليد جنبالط. قدرة هذا 
إىل حدود حتويل املديرية العامة للنفط يف وزارة 
الطاقة إىل أداة خلدمة مصاحلها، فتمنع منح إجازات 
االسترياد للشركات املنافسة، وتسمح بالسيطرة 
اللبنانية وتتسع  الدولة  على خزانات غاز متلكها 
لنحو 700 ألف طن، باإلضافة إىل السيطرة على 
خزانات القطاع اخلاص. يتيح هذا النفوذ حتقيق 

إيرادات قيمتها مليار دوالر<
قبل عام 1991، كان استرياد الغاز بنوعيه الغاز 
املنزلي »بوتان« والغاز الصناعي »بروبان« من 
كانت  وحدها  هي  اللبنانية.  الدولة  مسؤولية 
التوزيع فكان  أما  احليوية،  املادة  تستورد هذه 
لكّل  حمددة  كوتا  وفق  خاصة  شركات  عرب  يتم 

منها.
ويف بداية عهد الرئيس الراحل الياس اهلراوي، 
أسهمها  )ميلك  خاصة  مينح شركة  مرسوم  صدر 
حق  وآخرون(  اهلراوي  وروالن  الزين  طالل 
سنوي  مببلغ  الدورة  منطقة  يف  أرض  استئجار 
1.410 مليون لرية ملّدة 99 سنة، وصدر مرسوم 
ثاٍن مينح شركة استرياد مشتقات نفطية )ميلكها 
طرابلس  منطقة  يف  مماثاًل  حقًا  غندور(  سعدي 
يزال(  )وال  الزين  يومها، كان  نفسها.  بالقيمة 
هو املوّرد األكرب للغاز عرب البحر األبيض املتوسط 
يف  تأسست  اليت  »نفتومار«  شركته  خالل  من 

بريوت، ثم انتقلت إىل اليونان.
وجاءت شراكة الزين ــ اهلراوي، اليت جنم عنها 
بني  القطاع  لرتّكز  املذكور،  املرسوم  إصدار 
غاز  خزانات  إنشاء  على  عملت  واحدة  جهة  يدي 
املستأجرة  املساحات  على  وفوقها  األرض  حتت 
»شركات  أّسست جتمع  ثم  الدولة،  »جمانًا« من 
قضت  واهلراوي  الزين  خّطة  الغاز«.  حماصة 
احتكار  خالل  من  الغاز  وتوزيع  استرياد  باحتكار 
املناسبة الستئجار  األداة  كان  التجّمع  التخزين. 
اللبناني،  الشاطئ  على  املنتشرة  الغاز  خزانات 
أي تلك اليت لديها منفذ حبري يتيح هلا استقبال 
هذا  واستمّر  املستوردة.  الغاز  بواخر  وتفريغ 
من  الزين  متّكن  حني   1998 عام  حتى  الوضع 
االستحواذ وحده على كل حصة اهلراوي وباقي 
الشركاء، فأبقى على التجّمع كأداة متنحه الغطاء 

السياسي والسوقي.
كارتيل  لبنان. هو  الغاز يف  كارتيل  نشأ  هكذا 
برأس واحد وأذرع عديدة. الرأس، أي نفتومار، 

كارتيل الغاز: اللبنانيون يف قبضة مخس شركات
محمد وهبة

تستورد شركة »نفتومار« الغاز وتدير »كارتياًل« من خمس شركات للتوزيع يحقق 
إيرادات قيمتها مليار دوالر )مروان بوحيدر(

تتسع لنحو 3 آالف طن، 
التجّمع  استأجرها  وقد 
النفط«  »منشآت  من 
بنحو  يقّدر  سنوي  مببلغ 
ثم  دوالر،  ألف   700
عدم  لضمان  أقفلها 
أي  قبل  من  استعماهلا 
وضمان  أخرى،  شركة 
خزانات  وجود  عدم 
تنافس تلك اليت ميلكها 

أو يستأجرها.
الشركات  خزانات  ــ 
اخلاصة مملوكة بأغلبيتها 
املنضوية  الشركات  من 
وهناك  التجّمع،  يف 
مستأجرة  خزانات 
طريقة  على  ومقفلة 
الدولة  خزانات  استئجار 
اليت  تلك  مثل  اللبنانية 
من  التجّمع  يستأجرها 
يف  غاز«  »يونيفرسال 
منطقة عمشيت، أو أنها 
وتدار  مستأجرة  خزانات 
حلساب التجّمع مثل تلك 
التجّمع  يستأجرها  اليت 

هذا اجلانب بوضوح:
ــ احلّصة األكرب تستحوذ عليها شركة صيداكو، 
إذ تبلغ حنو 100 ألف طن من الغاز سنويًا، أي 
إىل  املستوردة  الكميات  من   %40 يوازي  ما 
وليد  النائب  من  مملوكة  الشركة  هذه  لبنان. 
جنبالط، والنائب نعمة طعمة وجورج متى و«غاز 
لبنان هولدينغ«. هذه األخرية مملوكة أيضًا من 
جنبالط ونعمة ومتى، إال أن بني مؤسسيها نبيه 
الصيداني  ونزيه  الصيداني  وحممود  الصيداني 
»غاز  ومتلك  »يونيغاز«.  شركة  ميلكون  الذين 
متخصصة  شركات  جمموعة  أيضًا،  لبنان«، 
بالعمل على الغاز؛ أبرزها »ناتغاز« اليت يربز بني 
مؤسسيها بيار ميشال فرعون وبيار هنري حلو، 
إىل جانب جنبالط وطعمة وغريهم. أما مالكو »غاز 

وهي مملوكة من عبد الرزاق حّجة احملسوب على 
رئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة. حّصتها 
واردات  جممل  من   %10 إىل  تصل  السوقية 

الغاز.
ــ »كامليد غاز« مملوكة من مارون مشاس الذي 
يرأس جملس إدارة مجعية مستوردي النفط يف 
تستحوذ  اليت  »مدكو«  شركة  ميلك  وهو  لبنان، 
النفط يف  جتارة  من  واسعة  حّصة سوقية  على 
جمال  عقود يف  منذ  تعمل  الشركة  هذه  لبنان. 
جتارة النفط، ولديها نفوذ واسع مع السياسيني. 

حّصتها السوقية تبلغ 10% من واردات الغاز.
جدول تركيب األسعار

الكارتيل حيّول مصدر النفوذ إىل إيرادات هائلة. 
 42.2 يبلغ  الشركات  ألرباح  السنوي  املتوسط 
مليون دوالر، أي ما يوازي 1.055 مليار دوالر 
املكسب  هذا  السابقة.   25 الـ  السنوات  خالل 
كما  اجلدول،  األسعار.  تركيب  جدول  مصدره 
تتكبدها  اليت  األكالف  هو جمموع  تعريفه،  ميكن 
لبنان  الغاز يف  وبيع  استرياد  مقابل  الشركات 
أسبوعيًا.  الطاقة  وزارة  حتّدده  الذي  بالسعر 
اخلاص  األسعار  تركيب  جدول  يشبه  اجلدول 
بالبنزين واملازوت، إال أن بعض عناصره ختتلف 

ألسباب تقنية.
اجلدول يتضمن املصاريف والنقل البحري والتوزيع 
وأرباح الدكان. من كل طن غاز يدخل إىل لبنان، 
هناك 25 دوالرًا كلفة ختزين، و40 دوالرًا تعبئة، 
نقل حبري،  دوالرًا  و55  مصاريف،  دوالرًا  و64 
و27 دوالرًا مجارك. جممل هذه األكالف يبلغ 211 
دوالرًا، يتقاضى املستورد معظمها، باإلضافة اىل 
األرباح املعلنة. الفرق بني جدول تركيب أسعار 
جدًا.  كبري  البنزين  أسعار  تركيب  وجدول  الغاز 
كلفة التخزين يف البنزين تبلغ 2.70 دوالر عن 
كل طن، أما التعبئة اليت حتصل عليها الشركات 
املستوردة فهي مدرجة يف جدول البنزين ضمن 
»عمولة صاحب احملطة« بقيمة 1900 لرية عن كل 
كل  عن  دوالر   20 فتبلغ  النقل  كلفة  أما  ليرت. 
طن، واملصاريف املصرفية تبلغ 1.17 دوالرًا... 
وغرامة  تأمني  تتضمن  اليت  املصاريف  جمموع 
ومراقبة  مجركية  ومعامالت  مرفأ  ورسم  تأخري 
وخمترب وإجازة استرياد ومصاريف بنكية وغريها، 
ال تزيد على 12 دوالرًا يف جدول البنزين، مقارنة 
البنزين ال  الغاز. نقل  مع 64 دوالرًا يف جدول 
 55 مقابل  الواحد،  للطن  دوالرًا   83 على  يزيد 

دوالرًا يف جدول الغاز.
بنحو  أغلى  الغاز  تركيب  جدول  إن  اجململ،  يف 
ليس  البنزين.  تركيب  جدول  من  دوالرًا   127
أن  وخصوصًا  الفرق،  هلذا  واضح  مرّبر  هناك 
املعامالت واألكالف متشابهة بينهما تقريبًا، مع 
على  حيصل  احملطة  صاحب  أن  أساسي  فارق 
جعالة بيع البنزين، وأصحاب الشاحنات حيصلون 
على جعالة نقل البنزين، وشركات التوزيع حتصل 
على جعالتها أيضًا، أما جعالة معامل تعبئة الغاز 
الـ  اخلمس.  الشركات  جيوب  إىل  تذهب  فهي 
 25.4 تساوي  الواحد  الطن  على  دوالرًا   127
مليون   635 مليون دوالر سنويًا، وهي تساوي 

دوالر على مدى السنوات الـ 25 املاضية.

نقابة أصحاب معامل التعبئة
تتكّتل  أن  املنزلي  الغاز  تعبئة  معامل  حتاول 
للنفط  العامة  املديرية  من  حقوقها  لتحصيل 
لشركات  تبنّي  للغاز.  املستوردة  والشركات 
التعبئة أن سعر الغاز الذي حتّدده وزارة الطاقة 
يكّبدها خسائر تراوح بني 25 دوالرًا و40 دوالرًا 
على الطن الواحد. الطريقة الوحيدة لتحقيق ربح 
هي  للمستهلك،  املنزلي  الغاز  تعبئة  جمال  يف 
يف  عليه  املنصوص  حّقها  على  احلصول  يف 
الذي استولت  جدول تركيب األسعار. هو احلق 
وحققت  سنة   25 منذ  االسترياد  شركات  عليه 
بفضله أرباحًا بقيمة 40 دوالرًا عن كل طن، أي 
الـ  السنوات  عن  دوالر  مليون   200 يساوي  ما 
هذه  من  تعاني  التعبئة  شركات  املاضية.   25
الصحيحة  الطريقة  أن هذه  تعلم  فيما  املشكلة، 
للبيع من دون خسارة أو من دون غّش. الغّش 
يعين أن املواطن يدفع الثمن مرتني؛ يف املّرة 
األوىل، يدفعها من خالل جدول تركيب األسعار، 
والثانية عندما تستولي شركات االسترياد على 
حقوق الغري الواضحة يف اجلدول. النقابة يرأسها 
أكومي،  حسني  الرئيس  ونائب  مّيني،  أنطونيو 
بول  الصندوق  وأمني  زغيب،  علي  السّر  وأمني 

جّنار.

الوصاية  وليد  كان 
السورية وعهد اهلراوي، 
املؤلفة  األذرع،  أمام 
»نوردغاز«،  من: 
»كامليد  »يونيغاز«، 
»صيداكو«  غاز«، 
فقد  الشرق«،  و«غاز 

اقتصاد  يف  الناشئ  للبزنس  كنتيجة  ولدت 
احلرب األهلية. استورد هذا الكارتيل الغاز مبعّدل 
وسطي يبلغ 200 ألف طن سنويًا. الكميات توّزع 
»السوق  معايري  وفق  تعبئة  شركة   160 على 
بالسعر  املستهلك  إىل  تصل  وعربها  احلّرة« 
معايري  أما  أسبوعيًا.  الطاقة  وزارة  حتّدده  الذي 
التسعري، فتستند إىل جدول تركيب أسعار حيقق 
للشركات اخلمس إيرادات طائلة تفوق 42 مليون 
دوالر سنويًا، أي ما يوازي 1.055 مليار دوالر 

على مدى عقدين ونصف عقد.

القبضة املحكمة
منذ 25 سنة، أحكمت الشركات اخلمس قبضتها 
على التخزين ألهميته احليوية يف جمال االسترياد، 
إذ إن تفريغ بواخر الغاز املستورد يتطلب خزانات 
مفتوحة على منفذ حبري. وهناك نوعان من هذه 
اللبنانية،  الدولة  من  مملوك  األول  اخلزانات؛ 

والثاني من شركات القطاع اخلاص:
ــ خزانات الدولة اللبنانية يف طرابلس والزهراني 

تحقق الشركات 
الخمس إيرادات 
طائلة تفوق 42 

مليون دوالر 
سنويًا

جنبالط  فهم  لبنان«، 
وابنه تيمور وطعمة إىل 
أجنبية  شركات  جانب 
مصدرها »غري حمدد« يف 
وهي:  التجاري  السجل 
»جستمار أنرتناشيونال« 
»الوود   ،)%23.88(

أوفرسيز  »بندر   ،)%32.99( انك«  فيننس 
انك« )6.99%(، »ارنال فيننس« )%36.12(، 

وبالتالي تنتهي امللكية يف مكان يف العامل.
ــ »يونيغاز« مملوكة من حممود الصيداني وغالبية 
أسهمها مملوكة من شركة يونيغاز غروب ليمتد 
ال  الصيداني  وملكية  بريطانيا.  يف  املسجلة 
بل  الغاز،  جمال  يف  الشركة  هذه  على  تقتصر 
متتد إىل شركة »نيوغاز« أيضًا اليت متلك %94.6 
من أسهمها »جمموعة الصيداني هولدينغ« وحيمل 
حّصة  أسهمها.  من  الصيداني %5  نزيه حممود 
من   %10 بنسبة  تقّدر  السوقية  »يونيغاز« 

واردات الغاز.
ــ »غاز الشرق« هي ثاني أكرب الشركات اخلمس 
احملتكرة للغاز يف لبنان، إذ تصل حّصتها السوقية 
إىل 25% من الواردات، وأسهمها مكّونة من 3 
ماليني سهم تتوّزع على »رومسي انرتناشيونال« 
اإلدارة  جملس  رئيس  وعلى   %99.99 بنسبة 
وجورج  واحد(  )سهم  اهلل  رزق  شحادة  قيصر 
متى )سهم واحد(. »رومسي انرتناشيونال« هي 
شركة أجنبية ويرتدد بني مستوردي وجتار الغاز 
وإىل  نفسه  الزين  طالل  إىل  تعود  ملكيتها  أن 

شركائه مّتى ورزق اهلل.
ــ »نوردغاز« هي الشركة الوحيدة يف الشمال، 

يتم االحتكار 
عرب السيطرة 
على خزانات 
الغاز ذات 

املنفذ البحري

من شركة ليكويغاز يف منطقة نهر الكلب، وهي 
تتسع لنحو 5 آالف طن غاز. وحبسب املعطيات 
السوقية، فإن »نوردغاز« متلك خزانًا يتسع لنحو 
4 آالف طن، ولدى »غاز الشرق« خزانات تتسع 
لنحو 25 ألف طن يف منطقة الدورة، ولدى شركة 
تتسع  الزهراني  منطقة  يف  خزانات  »صيداكو« 

لنحو 2500 طن.

»أدوات« رسمية
السيطرة على خزانات الغاز ذات املنفذ البحري 
هي نصف الطريق. فالكارتيل يسيطر أيضًا على 
املنافذ الرّبية أيضًا. فعلى الرغم من أن االسترياد 
الرّبي ملادة الغاز بنوعيه، بوتان وبروبان، مسموح 
بقرار من جملس الوزراء الرقم 69 الصادر بتاريخ 
2004/5/20، إال أن املديرية العامة للنفط جنحت، 
حتى اآلن يف »سّده« بطرق خمتلفة. فهي رفضت 
منح أي إجازة استرياد بّري للغاز من سوريا أو من 
تركيا أو من السعودية. ويف األسابيع األخرية، 
فغالي،  أورور  للنفط،  العامة  املديرة  رفضت 
استقبال أي طلب ومنعت تسجيل أي طلب بهذا 
الشفهية  الذريعة  املديرية.  قلم  يف  اخلصوص 
اليت قّدمتها فغالي أنه ال يسمح باسترياد الغاز 
بّرًا، لكن سرعان ما أبرزت الشركات القرار 69 
تقتنع  مل  لكنها  الوزراء،  جملس  عن  الصادر 
الطاقة  وزير  أن  حّد  إىل  األمر  وصل  باألمر. 
هدى  القاضية  استشارة  طلب  نظريان  أرتور 
احلاج املكلفة باالستشارات القانونية لدى وزارة 
للشركة  »السماح  عليه  اقرتحت  اليت  الطاقة، 
املسيل  النفط  غاز  مادة  باسترياد  املستدعية 
بروبان عن طريق الرب، وذلك استنادًا إىل قرار 
جملس الوزراء...«. فغالي ابتدعت طرقًا لالمتناع 
التنفيذ، وبدأت حتيل طلبات الشركات إىل  عن 
النقل  ومديرية  املدني  والدفاع  الداخلية  وزارة 
يف وزارة األشغال الستطالع رأيهم حبجة السالمة 
إجازة  طلبت  اليت  الشركات  أن  الالفت  العامة! 
الغاز  نقل  جمال  حاليًا يف  تعمل  الغاز  استرياد 
من منطقة إىل أخرى ومن حمطة إىل أخرى، أي أن 
حجة السالمة العاّمة ليست ثابتة، وهو ما جيعل 
موقف فغالي مريبًا. تقول مصادر مطلعة إن وزير 
الطاقة فرض على فغالي استقبال طلبات إجازة 
االسترياد، إال أن املفاجأة كانت بتسجيل عشرات 
الطلبات يف مدة يوم أو اثنني، فمن أين »نبعت« 

هذه الطلبات؟ ال أحد ميلك أي جواب.
النفوذ السياسي

ملكية  احملتكرة؟  الشركات  نفوذ  مصدر  هو  ما 
الشركات اخلمس وحصصها السوقية تكشف عن 



Page 17صفحة 17     

مقاالت وتحقيقات

الدفاع  وزير  أهمل 
مقبل  مسري  السابق 
عقدين لشراء األسلحة 
من موسكو من دون 
سبب، سوى خضوعه 
األمريكية  لإلمالءات 
املصاحل  ختدم  اليت 
ومع  اإلسرائيلية. 
ميلك  لبنان  أن 
أوسع  هامشًا 
العسكري  للتعاون 
من  روسيا،  مع 
االردن ومصر، بفعل 
سوريا.  وجودها يف 
بالد  يف  مّثة  أن  إاّل 
أن  يريد  من  األرز 
إىل  اجليش  حيّول 

جزء من »الناتو«.
ما أن حّطت الطائرات 
الروسية يف  احلربية 
قاعدة محيميم اجلوّية 
أيلول  يف  السورية، 
اختّل  حتى   ،2015
العسكري  امليزان 

مقبل وضع عقود تسليح روسي للجيش يف »اجلارور«
فراس الشويف

 2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 

 ،2014 آب  يف  احلريري  سعد  للرئيس  الرياض 
الروسية  باألسلحة  الئحة  وضع  قد  اجليش  كان 
وبلغت  اإلرهاب.  مع  معاركه  يف  حيتاجها  اليت 
تقديرات سعر الّسالح املطلوب حوالي 150 مليون 
أمريكي من السالح الروسي، من أصل مليار و600 
مليون دوالر للخطة اخلمسية لتسليح اجليش. ومن 
بني األسلحة الروسية، أحدث نسخة من صواريخ 
»كورنيت« املضادة للدروع واخلارقة للتحصينات، 
أي  صّد  ويف  التكفرييني  قتال  يف  تفيد  واليت 
هجوم بّري إسرائيلي، إضافة اىل مدّرعات ومدافع 

متنّوعة،  وقذائف  وذخائر 
 Egla« صواريخ  واألهم 
بني  تطّورًا  األكثر   ،»s
اجلوي  الّدفاع  صواريخ 
على  احملمولة  الروسية 

الكتف.
على  مورست  كبرية  وضغوطات  ورّد،  أخٍذ  وبعد 
السفري  مارسها  اليت  كتلك  ـــــ  وغريه  احلريري 
احلريري  على  هيل  ديفيد  السابق  األمريكي 
الدفاع  ووزير  سليمان  ميشال  السابق  والرئيس 
هبة  لرفض   ،2008 عام  املّر  الياس  السابق 
الّسالح مع موسكو إىل  ــــ تقّلصت عقود  روسية 
وقد  دوالر.  ألف  و600  مليونًا   37 بقيمة  عقدين 
وّقع اجليش العقود نهاية 2014، لكّن هبة املليار 
موسكو  يف  الّسالح  مصانع  كانت  بعدما  طارت، 
 250 بينها  ومن  وجهّزتها،  الطلبيات  وّضبت  قد 
صاروخ »كورنيت em« مع 24 منّصة إطالق. ويف 
الّنواب على  الثاني 2015، صّوت جملس  تشرين 
قانون لتسليح اجليش، بضغط من الرئيسني نبيه 
طلب  قد  بّري  كان  أن  بعد  عون،  وميشال  بّري 
من احلريري، إثر تلّقيه هبة املليار، تنويع مصادر 
عّدل  التنفيذ،  يف  التأخري  رغم  وعلى  الّسالح. 
اجلانب الروسي العقود من دون أي بنٍد جزائي، 
وُوعد الّروس بفتح اعتماد مالي يف مصرف لبنان، 
ووّقع قائد اجليش العماد جان قهوجي العقود يف 

26 أيار 2016.
تقنيا  أو  ماديا  مانع  ال  فإنه  املعلومات  وحبسب 
حسن  علي  الوزير  تأكيد  بعد  العقود  تنفيذ  من 
ميكن  أنه  مقبل  السابق مسري  الّدفاع  لوزير  خليل 
كما  العامة.  املوازنة  من  العقدين  تكاليف  تغطية 
أن اجليش ميلك املال الكايف. لكن يبدو أن العائق 
الوحيد كان إصرار مقبل على وضع العقدين يف 
ال ختدم  املاضي يف سياسة  أيار  منذ  »اجلارور« 
اإلسرائيلي،  والعدو  التكفريية  اجلماعات  سوى 
اجليش  حاجة  عّز  يف  أمريكية،  لضغوط  تنفيذًا 
واألطماع  التكفريية  اجلماعات  مواجهة  للسالح يف 
اإلسرائيلية، مع أن مقبل )احملسوب على سليمان( 
الروس  ووعد  اجلاري،  العام  بداية  موسكو  زار 
بني  العسكري  الّتعاون  وتفعيل  العقود  بتطبيق 

البلدين.

وّقع قهوجي عقدين 
لشراء السّالح من 

موسكو يف أيار 
2015

اسرائيل عن شن حرب وقائية  امتناع  مل يكن 
ردعها،  فعالية  على  والرهان  اهلل،  حزب  ضد 
لتغيري املعادلة االقليمية يف سوريا واملنطقة، 
اهلائلة،  لألمثان  املسبق  ادراكها  نتيجة  سوى 
مع  واسعة  مواجهة  أي  يف  اجلدوى  وحمدودية 

حزب اهلل.
على وقع انتصارات حمور املقاومة يف سوريا، 
أهم  أحد  خلص  حلب،  استعادة  بعد  وحتديدًا 
وزير  االسرائيليني،  االسرتاتيجيني  املنظرين 
األمن السابق موشيه ارينز، اىل التسليم بعجز 
اسرائيل عن حتقيق املؤمل من اخليارات املاثلة 

أمامها.
االول،  اثنني:  أمجلها خبيارين  عامة،  وخبالصة 
اهلل،  حزب  قدرات  وقائية ضد  عسكرية  عملية 
والثاني، حماولة ردعه عن تفعيل قدراته. ويف 
حمدودية  اىل  ارينز  خلص  السيناريوهني،  كال 
اجلدوى، واشكالية عدم جهوزية اجلبهة الداخلية 
يف مواجهة ترسانة حزب اهلل الصاروخية. وهي 
التدخل  على  يراهنون  الذين  لكل  خميبة  نتيجة 
العسكري االسرائيلي املباشر، االمر الذي ُيفسر 
الرتدد لدى املؤسستني السياسية والعسكرية 

االسرائيلية، حتى االن.
تنبع أهمية مقاربة ارينز، اليت نشرتها صحيفة 
التقدير  اىل  أقرب  كونها  من  »هآرتس«، 
بقوة  عناصرها  وحتضر  االسرتاتيجي،  العمالني 
تل  يف  واالمين  السياسي  القرار  صناع  لدى 
ابيب لدى دراسة خياراتهم ردا على االنتصارات 

اليت حيققها اجليش السوري وحلفاؤه.
ز مصداقية هذا البحث التقديري، اىل  ومما يعزِّ
التقديرات  هذه  صاغ  من  أن  مضمونه،  جانب 
القرار  صناعة  يف  عميقة  خربة  لديها  شخصية 
السياسي واالمين، ومبتابعة اجملريات االقليمية 

علي حيدر

اسرائيل ما بعد حلب:
 ال خيارات جمدية يف وجه حزب اهلل

وزير املال أكد لوزير الدّفاع السابق أن ال مانع ماديا أو تقنيا من تنفيذ العقود )مروان 
طحطح(

على السواحل الشرقية واجلنوبية للبحر املتوّسط، 
البحرية  القوات  على  حكرًا  طوياًل  بقيت  واليت 

واجلوّية لتحالف »الناتو« وتوابعه يف املنطقة.
وال شّك يف أن موسكو ختوض كباشًا مع »الناتو« 
والواليات املّتحدة لفرض نفوذها اجلديد، انطالقًا 
الروسية  فضائية«  اجلوــــ  »القوات  وجود  من 
وقطعها البحرية يف سوريا واملتوّسط، وامتدادات 
الّصراع إىل أوروبا الشرقية وإفريقيا الشمالية. إاّل 
عملها  النطالق  األوىل  اللحظات  منذ  متّكنت،  أنها 
عالقات عسكرية  نسج  من  العسكري يف سوريا، 
متقّدمة مع اجليش املصري، الّشريك األبرز للواليات 
املتّحدة يف القارة السمراء، وصلت حّد احلديث عن 
نية روسيا تزويده طائرات حديثة، وإجراء مناورات 
حبرية وجوّية مشرتكة يف املتوّسط، للعام الثاني 
اإلرهاب«.  »مكافحة  عنوان  حتت  التوالي،  على 
مع  متقّدمة  تنسيق  عالقة  نسج  من  متّكنت  كذلك 
اليت  العربية  اجليوش  أبرز  أحد  األردني،  اجليش 
للمساعدات  متلّقي  وثاني  الغربي،  الّنسق  تتبع 
والذي  العربي،  العامل  يف  األمريكية  العسكرية 

تشّكل بالده قاعدة متقّدمة للطائرات الغربية.
ال  أنه  يبدو  ومصر،  األردن  على  يسري  ما  لكّن 
يسري حتى اآلن على لبنان، مع أنه األكثر حاجة 
للتعاون مع روسيا بفعل دورها يف مكافحة اإلرهاب 
على مقربة من حدوده. فالدور العسكري الروسي 
يف حمافظة محص، على األقّل، خيدم لبنان بقدر 
ما خيدم سوريا، يف وقت تقوم فيه دول أعضاء 
اإلرهابيني وتزويدهم  بدعم  لـ«الناتو«  أو شريكة 
قاعدتي  أن  أيضًا  شّك  وال  والعتاد.  بالسالح 
طرطوس البحرية ومحيميم اجلوّية، أقرب إىل لبنان 

من قاعدة الناتو يف »إجنرليك« الرتكية.
قد يكون مفهومًا أن حترص واشنطن على عالقة 
وجود  ظّل  يف  اللبناني،  اجليش  مع  العادة  فوق 
سالح حزب اهلل وقدرة املقاومة العسكرية بشريًا 
دعوة  على  حترص  السياق  هذا  ويف  ومادّيًا. 
بقيادة  الدولي«  »التحالف  اجتماعات  إىل  لبنان 
واشنطن حبّجة ضرب تنظيم »داعش« يف سوريا 
التحالف،  هذا  يف  عضوًا  ليس  أنه  مع  والعراق، 
املتأهب«  »األسد  مناورات  يف  اجليش  ويشارك 
ألمريكا وحلفائها، وحيصل على مساعدات عسكرية 
أمريكية لقتال اجلماعات التكفريية، لكّنها حتمًا ال 
ميكن أن تشّكل عاماًل ردعيًا أو تساهم يف مواجهة 
والبحرية  اجلوية  واخلروقات  اإلسرائيلية،  األطماع 

واالستخبارية اليومية للسيادة اللبنانية.
لكن من غري املفهوم أن ينصاع جزء من اللبنانيني 
لعدم تنويع مصادر الّسالح بضغط من واشنطن، 
مع  والّتقين  العسكري  التعاون  اتفاقيات  وإبقاء 
اجلانب الروسي املوّقعة عام 2010 حربًا على ورق، 
أو التأخر يف تنفيذ عقود شراء الّسالح اليت حيتاجها 
اجليش يف حربه ضّد اإلرهاب، ويف مواجهٍة حمتملة 

مع العدو اإلسرائيلي، من دون حجج مقنعة.
منحتها  اليت  دوالر  املليار  هبة  عن  احلديث  قبيل 

قدرة الصمود، وكانت الفتة إشارته اىل »ثقة 
حزب اهلل بالنصر النهائي«.

ويف السياق نفسه، كشف أرينز عن حجم كي 
الوعي الذي حققه انتصار حزب اهلل عام 2006، 
بالقول إن »الردع االسرائيلي مل مينع حزب اهلل 
من اطالق الصواريخ يف حرب لبنان الثانية« كما 
مل مينع حركيت محاس واجلهاد االسالمي عن ذلك 

ايضا يف غزة. 
لردع  لبنان  من  كبري  جزء  بتدمري  التهديد  اما 
املعادلة،  من  جزءًا  ارينز  فاعتربه  احلزب، 
بأنه  اهلل  حزب  ردع  اسرائيل يف  جناح  واصفا 
جتاهل  اجملال،  هذا  يف  ويسجل  اشكالي.  أمر 
ارينز املتعمد حلقيقة أن التدمري الذي حتدث عنه 
نوعية  بضربات  عليه،  يرد  أن  اهلل  ميكن حلزب 
اسرتاتيجية تفوق مفاعيلها ما شهدته اسرائيل 
العام  االمني  بذلك  هدد  كما  تارخيها،  طوال 

للحزب السيد حسن نصر اهلل قبل أشهر.
عرضه  الذي  التقدير  خالل  من  يبدو  هكذا، 
أي  اجهاض  يف  االساسي  العامل  أن  أرينز، 
حماولة شن حرب وقائية أو ردع حزب اهلل عن 
الردود، تستند اىل تسليم اسرائيل بقدرته على 
استهداف العمق االسرائيلي وارادته على تفعيل 

هذه القدرات.
ومن هنا، يأتي تناول ارينز، يف مقدمة حبثه، 
عدم جهوزية اجلبهة الداخلية، مستندا اىل تقرير 
مراقب الدولة الذي أكد على هذه احلقيقة. وعزا 
عدم اجلهوزية اىل احلجم اهلائل لصواريخ حزب 
اهلل اليت ال ميكن يف ضوئها توفري مالجئ لسكان 
ماليني،  مثانية  من  أكثر  عددهم  البالغ  الدولة 
منشآت  مصري  عن  نفسه  الوقت  يف  متسائال 

البنية التحتية واملصانع وغريها..
منظومات  فعالية  على  بالرهان  يتعلق  ما  ويف 
االعرتاض الصاروخي، »القبة احلديدية« و«مقالع 
داوود« و«حيتس«، اقر ارينز بأنها غري قادرة 
على توفري مظلة محاية لكل الدولة اليت تطاهلا 
صواريخ حزب اهلل، مشددا على قدرة اهلجمات 
الصاروخية املكثفة حلزب اهلل على اخرتاق هذه 
املنظومات، يف اشارة اىل تعطيل فعاليتها امام 
أن  يفرتض  اليت  اهلائلة  الصاروخية  الكثافة 

لها احلزب يف أي مواجهة واسعة. ُيفعِّ
خلص  العمالنية،  اخليارات  هذه  عقم  ضوء  يف 
أمام  املتبقي  الوحيد  اخليار  أن  اىل  ارينز 
الدولي  الضغط  بالرهان على  اسرائيل، يتمثل 
لتفكيك ترسانة حزب اهلل الصاروخية، متسائال 
ما إن كان هذا االمر يثري اهتمام اجملتمع الدولي 
التقديري،  حبثه  ارينز  وختم  املرحلة.  هذه  يف 
البحث بني  »اسرائيل مضطرة اىل  أن  باالقرار 

خيارات غري بسيطة عليها«.
حجم  عن  مباشر،  غري  بشكل  كشف،  لكنه   
على  فشله،  تبني  الذي  االسرائيلي،  الرهان 
انتصار اجلماعات املسلحة واالرهابية يف سوريا 
البديل الذي جلأت  باعتباره اخليار االسرتاتيجي 
اليه اسرائيل لتحقيق ما عجزت عنه يف مواجهة 

حزب اهلل.

تسليم بالعجز
التسليم  عن  تكشف  استثنائية،  خطوة  يف 
مع  التعامل  عن  اجلو  سالح  بعجز  االسرائيلي 
قدرات حزب اهلل الصاروخية، كشف مصدر امين 
اسرائيلي رفيع، أن اسرائيل بدأت دراسة شراء 
مئات صواريخ ارض ــــ ارض، يصل مداها اىل 
200 كلم، رغم معارضة القيادة العسكرية هلذا 

اخليار، ألسباب تتعلق باملوازنة. 
وأقر املصدر أن اهلدف من هذا اخليار، حماولة 
الساحة  على  لالهداف  الكبرية  االعداد  تغطية 

الشمالية. 
أن  العربي  »والال«  ملوقع  املصدر  وكشف 
الرؤوس االنفجارية هلذه الصواريخ ترتاوح بني 
400 اىل 500 كلغ من املواد املتفجرة، وتهدف 
سيناريوهات  مواجهة  من  اجليش  متكني  اىل 

خمتلفة.

باالمن  الصلة  ذات 
القومي االسرائيلي.

يف ما يتعلق خبيار العملية 
قدرات  ضد  الوقائية 
الصاروخية  اهلل  حزب 
ارينز  أقر  االسرتاتيجية، 
النتائج  حتقيق  بتعذر 
بالقول:  منها،  املؤملة 
االفرتاض  املعقول  »من 
أن عملية كهذه لن تنجح 
ترسانة  كل  حتييد  يف 

حزب اهلل«. وينطوي تقدير هذه النتيجة على اقرار 
بأن قدرات حزب اهلل، اليت لن تستطيع اسرائيل 
املس بها، ستكون كافية جليب أمثان هائلة من 
االسرتاتيجي،  عمقها  استهداف  عرب  اسرائيل 
وبالتالي سيكون الكيان االسرائيلي امام عملية 
حمدودة اجلدوى وكبرية الثمن. ومن جهة أخرى، 
القرار السياسي  القول إن تسليم صناع  ميكن 
واالمين يف تل ابيب بهذه النتيجة هو الذي أدى 
اىل امتناع العدو طوال السنوات اليت تلت حرب 
2006، عن اللجوء اىل مثل هذا اخليار، وأسس 

ملعادلة ردع متبادل.
حزب  سلب  عن  العدو  جيش  عجز  ضوء  يف 
االسرتاتيجي  العمق  استهداف  على  القدرة  اهلل 
للكيان، من الطبيعي أن يرتاجع سقف الطموح 
تفعيل  عن  احلزب  اىل حماولة شل  االسرائيلي 
اسرائيلية،  اعتداءات  على  ردا  القدرات  هذه 
عرب التلويح بأمثان هائلة، وهو ما عرب عنه ارينز 

بالردع.
ويف ما يتعلق بهذا اخليار، رأى أرينز أن معادلة 
الردع املتبادل أثبتت جدواها يف احلرب الباردة 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  ادراك  من  انطالقا 
السوفياتي، يف حينه، أن شن الضربة االوىل 
هذه  بأن  أقر  لكنه  ثانية.  ضربة  اىل  سيؤدي 
املعادلة مل تنجح يف مواجهة حزب اهلل. وارجع 
اليت استخدمها( اىل  العبارات  )بعيدا عن  ذلك 

أي عملية 
عسكرية 

وقائية عاجزة 
عن استئصال 

قدرات 
حزب اهلل 
الصاروخية
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
يف  داعش  »أنياب«  بني  من  ابنها  »تسحب«  أم   

اللحظات األخرية
على مشارف احلدود الشرقية اللبنانية السورية يف عرسال، وّجه الفتى 
عبد احلميد ح.)18 عامًا( رسالة اىل والدته يف طرابلس مودّعًا وطالبًا 
داعش  تنظيم  اىل  االنضمام  على  العزم  عقد  أن  بعد  السماح  منها 
اإلرهابي. ومل متِض ساعات معدودة حتى أصبحت الوالدة يف عرسال 
اىل  دخوله  من  حلظات  قبل  داعش  »أنياب«  بني  من  ابنها  لتسحب 
سوريا برفقة آخرين بعد مبايعتهم للتنظيم املذكور عرب أمريه الشرعي 

يف طرابلس ابراهيم بركات.
يف مسجد محزة يف طرابلس الذي كان يرتدد اليه، اقتنع املتهم بالفكر 
اجلهادي فوفق على االنضمام اىل داعش بعد دروس دينية تلقاها 
الذي عّرفه على طريقة  القادر  التنظيم على يد مهند عبد  حول نهج 
منه حتريض  طلب  كما  بالتنظيم.  لاللتحاق  الشبان  لتجنيد  وأساليب 
الشبان على عدم االلتحاق باجليش اللبناني. وكذلك قام املتهم مبراقبة 

حتركات اجليش بتكليف من عبد القادر بهدف استهدافها الحقًا.
وبعد أن أصبح املتهم مستعدًا لالنضمام اىل داعش بعد املبايعة«على 
اىل  منها  للدخول  عرسال  اىل  القادر  وعبد  توجه  والطاعة«،  السمع 
منها  طالبًا  والدته  اىل  رسالة  املتهم  أرسل  عرسال  ويف  سوريا. 
السماح ومودعًا، وعندما تلقت الوالدة الرسالة حلقت به اىل عرسال 
وجنحت »أوليًا« يف ردعه عن »مشروعه«. لكن املتهم مل يرتدع فراح 
حيّضر نفسه للسفر اىل تركيا بعد توقيف مهند لاللتحاق بداعش. وبعد 
توقيفه، اعرتف أوليًا مبا أسند اليه ليرتاجع أمس عن تلك االعرتافات 
الركن حسني  العميد  برئاسة  العسكرية  أمام احملكمة  استجوابه  أثناء 

عبداهلل.
مل ينكر املتهم تردده اىل املسجد وإمنا من أجل الصالة وتلقي دروس 
بأن  الرئاسة  أسئلة  على  ردًا  ويضيف  والصوم،  الصالة  حول  دينية 
مهند كان يعطيه وغريه دروسًا دينية. وقال: »كان يتحدث عن اجلهاد 
وأنا تعرفت عليه يف املسجد إمنا مل أبايع داعش عربه وال عرب ابراهيم 

بركات الذي مل ألتِق به إمنا أعرفه بالشكل«.
وزعم املتهم أن سبب سفره اىل سوريا هو من أجل حتصيل املال، 
الذي دفعه للتفكري يف السفر اىل تركيا للعمل  وهو السبب نفسه 
كونه »معّلم حلويات«، نافيًا لقاءه بأمحد ميقاتي امللقب بـ«أبو اهلدى« 
وأشخاص آخرين ذكر أمساءهم يف التحقيق األولي. وقال: »أنا أسكن 
ست  قبل  تركتها  اليت  سوريا  يف  األمنية  األحداث  قبل  القبة  يف 
سنوات«، نافيًا دوره يف إعطاء شبان السالح يف مسجد محزة خالل 
»أحداث طرابلس« »فأنا مل أمحل السالح ومل أشارك يف أي معارك« 
قال املتهم الذي أكد على واقعة حضور والدته اىل عرسال وإعادته 

اىل املنزل.
كما استجوبت احملكمة يف ملف آخر، املوقوف السوري ُمضر املصري، 
جبهة  تنظيم  اىل  مجيعًا  انضموا  وأوالده  أنه  استجوابه  حمصلة  ويف 
النصرة، حتى أن الوالد عمد اىل تهريب هاني املصري الذي أصدر 

فتوى بقتل اجلنديني الشهيدين حممد محية وعلي البزال .
هكذا خلصت احملكمة العسكرية من استجواب املصري أمامها أمس، يف 
ضوء اعرتافاته األولية اليت نفاها بذريعة تعرضه للضرب والتعذيب، 
أسلحة  ونقله  النصرة  جببهة  بارتباطه  األولي  التحقيق  يف  أقر  حيث 
حربية لصاحلها. كما كان له دور تنسيقي مع قياديني يف التنظيم 
وساعد أحدهم يف الفرار اىل طرابلس قبل أن ُيصار الحقًا اىل توقيف 

األخري.
وكان  الدرييب  أمحد  السوري  من  ومسدسات  بنادق  املتهم  اشرتى 
يتقاضى عن كل قطعة حربية يؤمنها للتنظيم مبلغ مخسني ألف لرية. 
وقال املتهم عن أحد أوالده إنه مصاب مبرض عضال فيما ابنه اآلخر 
حممد موقوف بتهمة اإلرهاب. وبعدما أوضح له رئيس احملكمة أن ابنه 
اجليش يف  مراكز  على  باهلجوم  الوليد« شارك  »أبو  بـ  امللقب  وهو 
عرسال وبأنه أحد املقربني من »أبو مالك التلي« وشارك يف تفخيخ 
سيارتني كما آوى انتحاريني، نفى الوالد ذلك كما نفه تهريبه هاني 
املصري اىل طرابلس »فاألخري استخدم فقط هاتفي للتحدث مع أحد 

السائقني«.
وواجه رئيس احملكمة »الوالد« بإفادة هاني املصري )مالحق بدعوى 
أخرى( اليت أكد فيها أن حممد ابن املتهم ملقب بـ »أبو الوليد« وشارك 
كانا  ليبيًا  وآخر  فلسطينيًا  وبأن  عرسال  يف  سيارتني  بتفخيخ  فعاًل 
سينفذان عملية انتحارية بالسيارتني، فأجاب »بأن اعرتاف هاني جاء 

حتت الضرب«، ليزعم بأن مثة خالفًا بينه وبني هاني املصري.
وردًا على سؤال قال املتهم »حنن لسنا مع النصرة وال مع غريها ومل 

نشارك يف أحداث عرسال إمنا حنن هربنا خالل تلك األحداث«.

احالة موقوف من داعش على القضاء
املوقوف  املختص  القضاء  على  اجليش  املخابرات يف  مديرية  أحالت 
أمحد عبدو األطرش، النتمائه إىل تنظيم داعش اإلرهابي، ومشاركته 

يف االعتداء على مراكز اجليش.

قتيل حبادث صدم يف عمشيت
وقع حادث سري على املسلك الغربي ألوتوسرتاد عمشيت بني »فان 
منر  نديم  الفان  سائق  اصابة  اىل  ادى  ما  كبرية  وشاحنة  أبيض« 
عباس)34 عاما( جبروح خطرة وما لبث ان فارق احلياة. كما اصيب 

جنيب الياس زغيب جبروح.
وفرق  األمحر  الصليب  وعناصر  األمنية  القوى  املكان  إىل  وحضرت 
اإلنقاذ  الدفاع املدني يف جبيل واستعملت اآلت  اإلسعاف يف مركز 
البوار  مستشفى  إىل  ونقلتها  عباس،  جثة  لسحب  اهليدروليكية 

احلكومي.

ماهر املقداد عن خطف سوريني واتراك: ال جناح 
عسكرياً للعائلة وكنت الناطق الرمسي هلا

»كل ضابط فاتح عا حسابو«، من هذه العبارة، اليت ادىل بها املتهم 
ماهر املقداد إلحدى حمطات التلفزة يوم اعالن »اجلناح العسكري آلل 
العام  إثر عمليات خطف سوريني واتراك يف شهر اب من  املقداد« 
احملكمة  رئيس  انطلق  املقداد يف سوريا،  توقيف حسان  بعد   2012
املتهم  استجواب  متابعة  عبداهلل يف  حسني  الركن  العميد  العسكرية 
قائال له:« وانتو فتحتو عا حسابكون«، وكان رد املقداد الذي فصل 
يف  معاجلته  وضرورة  املرض  بداعي  املتهمني  باقي  ملف  عن  ملفه 

اخلارج من مرض عضال:« ظروف البلد كانت كذلك«.
اليه  املسندة  التهم  حول  املقداد  استجواب  امس  احملكمة  استكملت 
اجراها املقداد لعدد من حمطات  بعد تفريغ اشرطة تتضمن مقابالت 
التلفزة يف تلك املرحلة واليت تظهر االخري يتحدث كناطق رمسي باسم 
املنفذين لعمليات اخلطف، وكان جواب املتهم: »ان ناقل الكفر ليس 
بكافر وما كنت اقوله جاء بناء على ما ُطلب مين قوله من الشباب«، 
قاصدا بذلك اشقاء حسان املقداد الذي كان خمطوفا يف سوريا من 
اجليش السوري احلر كما قال املتهم الذي كرر تأكيده بانه »دخل على 
اخلط لتصحيح العالقة بني االعالم والناس وان عمليات اخلطف حصلت 
قبل تدخله هذا«. واضاف:« انا كنت الناطق الرمسي باسم آل املقداد 

امام االعالم وليس رئيًسا للجناح العسكري«.
واستوضح رئيس احملكمة املتهم عن وضعه الصحي فافاد بانه عاد 
حديثا من فرنسا حيث يعاجل يف احدى مستشفياته وهو بصدد السفر 

من جديد يف 15 كانون الثاني املقبل الستكمال عالجه.
وطلب رئيس احملكمة من املتهم ابراز تقرير طيب عن وضعه الصحي 
والعالج الذي كان يتلقاه من احدى مستشفيات بريوت، وارجاء اجللسة 

اىل الرابع من كانون الثاني املقبل.

1930 خمالفة سرعة
الداخلي عن ضبط 1930 خمالفة  االمن  العامة لقوى  املديرية  أفادت 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

»املطبوعات« تغّرم صحافية
أصدرت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكز رزق حكمًا 
يف  لرية،  مليوني  مبلغ  عثمان  ناصر  دنيا  الصحافية  بتغريم  قضى 
الشكوى املقدمة من حسني عبداهلل امسيك لنشرها مقااًل على املوقع 

االلكرتوني لـ«صحيفة الرّواد« يتضمن قدحا وذًما حبق املدعي.

القبض على شبكة لتزوير املعامالت
القت مديرية أمن الدولة يف منطقة جبل لبنان القبض على شبكة مؤلفة 
من مخسة أشخاص تقوم بتزوير املعامالت، وضبطت يف منزل أحدهم 
جبرم  مطلوبون  بعضهم  أن  وتبني  مزورة،  ومستندات  رمسية  أختاما 

انتحال صفة وتزوير واستعمال مزور.

موقوفو األمن العام
اسبوع  خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  املعنية يف  االجهزة  قامت 
بتوقيف مخسة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية وشخصا 

جبرم دخول البالد خلسة.
كما اوقفت شخصا جبرم استعمال جواز سفر غري عائد له. وبعد انتهاء 

التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

تقيّأ »املخدرات« داخل نظارة احملكمة العسكرية
مل يتسّن حملمد م. ان »يتنّعم« باملخدرات اليت محلها معه اىل السجن 
بدأ املوقوف حممد م.  العسكرية،  داخل معدته، ففي نظارة احملكمة 
يقوم بتصرفات غريبة بعد يوم على نقله من سجن القبة يف طرابلس. 
وبقي حممد على هذه احلالة اىل ان تقّيأ 14 كيسا تبني انها حتوي 

حبوب البنزكسول املخدرة وحشيشة الكيف.
اراد حممد من هذه »التشكيلة« من املخدرات ان يتعاطاها اثناء توقيفه 
بتهمة نقل قنابل، فهو ال يقوى على احلراك دون ان يتعاطى يف اليوم 
البنزكسول،  الذي حيوي عشر حبات من  »كيسًا من احلبوب«  الواحد 

مقّسمة على مرحلتني »مخس حبات صباحًا ومخس مساء«.
وينفي حممد ان يكون سبب ادخاله املخدرات بهذه الطريقة اىل السجن 
هو لرتوجيها، امنا »للتعاطي الشخصي«. اما من اين استحصل اليها، 
داخل  مقهى  يف  يتواجد  الذي  الشناوي  زياد  ابو  املدعو  من  فقال 
البداوي، وقد اشرتى منه »البضاعة« مببلغ مئة الف لرية بعد  خميم 
»توصية«، كون »التاجر« يبيع حّبة البنزكسول مببلغ الف لرية، فيما 

كل كيس من االكياس اليت ابتلعها حممد كان حيوي 10 حبات فضاًل 
عن مادة احلشيشة.

اورد حممد يف التحقيق االولي معه اسم ربيع ي. على انه التاجر. وما 
البداوي  »ابو املدارس« اكرب جتار املخدرات يف  االخري سوى شقيق 
وحميطها الذي قتل مبداهمة للقوى االمنية. غري ان ربيع ينفي معرفته 
مبحمد الذي زّج بامسه ليعود االخري ويقول ان »التاجر« اوصاه انه يف 

حال القي القبض عليه ان يذكر اسم ربيع ي. بانه هو التاجر.
وبسبب شقيقه »ابو املدارس« فان ربيعًا لوحق باكثر من 35 دعوى 
يف قضايا خمدرات وقد بّرىء منها مجيعها كما بّرأته احملكمة العسكرية 
جبرم  سنتني  مدة  بالسجن  حممد  على  حكمت  فيما  القضية  هذه  من 
ترويج املخدرات يف نظارة احملكمة العسكرية وخارجها، وغّرمته مبلغ 

مليوني لرية لبنانية.

..و»مهّند السوري« ُيقحم عسكرياً يف قضية 
خمدرات .. والسبب »رامونا«

يف  العسكريني  احد  اسم  اقحم  انه  السوري«  »مهّند  اقّر  واخريا، 
قضية خمدرات انتقاما منه بسبب عالقته بـ«رامونا«، وما رامونا سوى 
الصديقة السابقة لـ«مهند« وامسه احلقيقي حممد ج. وهو سوري وقد 

لّقب بـ«مهند« بسبب الشبه الكبري بينه وبني املمثل الرتكي مهند.
جناية يف  اختالق  جبرم  اتهامه  بعد  العسكرية،  احملكمة  امام  ومبثوله 
وهو  اجليش  رقيب يف  اىل  عزاها  املركزي  املخدرات  مكافحة  مكتب 
يعرف براءته منها، انكر حممد يف البدء معرفته بالرقيب املذكور وزعم 
انه، بعد توقيفه يف قضية خمدرات، عثر احملققون يف ذاكرة هاتفه 
اخللوي على رقم الرقيب مدعيا انه اشرتى خط اهلاتف اخللوي وكان 

رقم االخري موجودًا فيه. كما نفى اتهام العسكري باي شيء.
املخدرات  مكافحة  مكتب  لدى  االولي  التحقيق  يف  املتهم  اعرتف 
املركزي بانه كان يستلم املخدرات من علي ز. ليعود امام احملكمة 
ويرتاجع عن تلك االعرتافات مضيفا بانه يعمل مع املدعو علي ر.ز. يف 
جتارة السيارات فيما تاجر املخدرات يدعى علي ز. ز. واالخري ملقب 

مبهند »وليس انا«.
وبعدما ذّكر رئيس احملكمة املتهم بأقواله االولية اليت اكد فيها بانه 
لّقب مبهند »النين اشبهه كثريا«، وبانه اراد االنتقام من العسكري فزّج 
بامسه يف قضية خمدرات كون االخري كان »خيرج مع صاحبيت رامونا«، 
لدى خمفر حبيش)مكتب  افادتي  االقوال وردت يف  »ان هذه  قال: 
ثم  التحقيق«.  قاضي  امام  انكرتها  امنا  املركزي(  املخدرات  مكافحة 
»استسلم« املتهم فجأة ليعود ويعرتف يف نهاية اجللسة:« نعم، هناك 

مشكلة بيين وبني العسكري بسبب رامونا وال عالقة له باملخدرات«.
وحكمت احملكمة على املتهم حممد ج. بالسجن مدة سنة.

دبلوماسي ضحية عصابة سرقة من السوريني يف 
الروشة

ادعى لدى فصيلة الروشة يف وحدة شرطة بريوت، احد الدبلوماسيني، 
أن جمهواًل أقدم على سرقة 3 حقائب سفر بداخلها اغراض شخصية من 

داخل خمزن منزله يف حملة الروشة- شارع منيمنة.
الفصيلة  بها  قامت  اليت  املكثفة  والتحريات  االستقصاءات  ونتيجة 
اعرتفوا  الروشة، وقد  اربعة سوريني يف حملة  توقيف  املذكورة، مت 
اليهم، وضبطت بعض املسروقات، والعمل جار السرتجاع  مبا نسب 

ما تبقى منها.
وتبني ان احدهم قد اقدم يف وقت سابق على التحرش بقاصر.

االدعاء على 5 موقوفني يف »اعتداء 
بقاعصفرين«

صقر  صقر  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  ادعى 
»داعش«  تنظيم  اىل  االنتماء  جبرم  موقوفني  مخسة  على  امس، 
االرهابي، واقدامهم على قتل اجلندي يف اجليش عامر مصطفى احملمد 
االول  العسكري  التحقيق  بقاعصفرين. واحاهلم اىل قاضي  بلدة  يف 

رياض ابو غيدا.

موقوف يؤّمن املال إلرهابيني حتت ستار العمل 
اإلغاثي

عملية  يف  ط.ش.  توقيف  عن  العام  لألمن  العامة  املديرية  أعلنت 
نوعية، لالشتباه بتواصله مع جهات ارهابية والعمل على جتنيد اشخاص 

لصاحلها.
وبنتيجة التحقيق معه، اعرتف مبا نسب اليه، وانه يرتبط باجملموعات 
املالي  الدعم  تأمني  االرهابية يف سوريا وينشط لصاحلها يف جمال 
واللوجسيت حتت ستار العمل االغاثي واالنساني، كما يقوم مع آخرين 
االنرتنت  عرب  افكارها  نشر  خالل  من  اعالميا  اجملموعات  هذه  بدعم 
ومواقع التواصل االجتماعي بهدف استقطاب الشباب وحثهم لاللتحاق 

بصفوفها.
جار  والعمل  املختص،  القضاء  اىل  احيل  معه  التحقيق  انتهاء  وبعد 

لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.
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مــناسبات

جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بعيد امليالد

يوم  مساء  وذلك   امليالد  عيد  بمناسبة  احتفاال  اللبنانية  الجالية  مجلس  أقام 
الجمعة من االسبوع املاضي يف قاعة الدكتور خليل مصطفى يف ارنكليف.

وبعض  املجلس  يف  االدارية  اللجنة  اعضاء  اىل  اضافة  املناسبة،  حضر  وقد 
ليفربول، رئيس  بلدية  اعضاء  نائب مقعد الكمبا جهاد ديب، بعض  االعضاء، 
حركة االستقالل يف سيدني سعيد الدويهي، رجل االعمال سالم سكر، الشاعر 
فريفيلد  بلدية  رئيس  نائب  ديب،  احمد  االجتماعي  الناشط  بعيني،  شربل 
الزميل  ايلي كلتوم،  اي،  ام  الـ تو  الهام حافظ من  الزميلة  سابقا جورج برشا، 
ممدوح سكريه من الوارلد اوبزرفر، الزميل انطونيوس بو رزق رئيس تحرير 

امليدل ايست هريالد وعدد كبري من ابناء الجالية.
عرف الحفل عضو املجلس الياس طنوس وتحدث فيه النائب جهاد ديب  والقى 
الشاعر شربل بعيني قصيدة باملناسبة وكانت الكلمة الرئيسية لرئيس  مجلس 
يلي  ما  كرنيب ويف  علي  السيد  ليفربول  بلدية  نائب رئيس  اللبنانية  الجالية 

بعض ما جاء فيها:
ابدأ كالمي برسالة السيد املسيح )عليه السالم( التي هي رسالة السالم، لقد 
ارسى السيد املسيح دعائم السالم الحقيقي بني اهلل واالنسان وبني االنسان 
لصانعي  طوبى  قال  الجبل  على  املسيح  السيد  عظة  ففي  االنسان..  واخيه 

السالم فانهم ابناء اهلل يـُدعون.
اما رسالة اليوم فهي رسالة املحبة، املحبة التي اعلنها السيد املسيح يف ميالده 

ومن خالل أقواله وامثاله واعماله.
وبعد ان هنأ السيد كرنيب الجميع بمناسبة عيد امليالد قال اطلب من اهلل ان 
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يحفظ لنا اسرتاليا ولبنان من كل خطر وضيق وشدة، فقد آن للغيمة السوداء 
القابعة على صدر الوطن ان تنقشع، وكلنا ثقة بوعي شعبنا االبي و كلنا ايمان 
بوحدتنا الوطنية وان شاء اهلل لقد بدأنا معا عهدا جديدا يف وطن هو للجميع  
والجميع له، وطن تسود فيه العدالة واملساواة ويضمن لجميع املواطنني حقوقهم 
املشروعة كافة، من هنا نرفع تحية اكبار واجالل لجيشنا املقدام ولكل من يعمل 

بتضحية ملا فيه مصلحة الوطن.
وقال ان سنة 2016 قد تصبح تاريخا ومهما كانت املوائد التي تستقبل حولها 
السنة الجديدة من العائالت فان الوعد بمساعدة بعضنا بعضا موجود يف كل 

واحد منا، والبلد هو عائلتنا جميعا.. اين نضع نقطة النهاية وبأية اهداف نعرب 
حدود السنة الجديدة.

اننا نمتلك اكثر مما نعتقد، ومهما نظرنا من مختلف الجوانب فان اهدافنا هي 
نفسها يف كل املجاالت.

والربكات  باليمن  جميعا  عليكم  املقدسة  اعياده  اهلل  اعاد  بالقول  كلمته  وختم 
ووطد امنه وسالمه يف اقطار املسكونة قاطبة وخفف عن الناس ويالت الحروب 

والنزاعات واملجاعات.. وكل عام وانتم جميعا بألف خري.
وكانت هناك مأدبة غنية بشتى انواع املأكوالت اللبنانية واملرطبات والقهوة.

كرنيب مع ناصيف، بعيني، طنوس، مرعي، برشا، برو، امني، مراد وحضورالياس طنوسالشاعر شربل بعينيرئيس املجلس علي كرنيبالنائب جهاد ديب

علي كرنيب مع حسني الحجعلي كرنيب مع سالم سكر

النائب ديب، الزميل سكريه، الزميلة حافظ، كبي، الحج وحضور

طوني بو ملحم، د. علم الدين، مع الشاعرين شربل بعيني وشوقي مسلماني

صورة جامعة للحضور

النائب ديب ورئيس املجلس كرنيب مع احمد ديب وايلي ناصيف وبعض اعضاء املجلس وحضور

احمد ديب، سعيد الدويهي  وحضوركرنيب مع بعض اعضاء املجلس، ديب، برشا، الدويهي، مسلماني، بعيني
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زفــاف
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عرس ملوكي تعانق فيه اخليال مع الواقع

كيفن ناصيف وجامسني مراد قلبان خفقا 
باحلب فجمعهما الزواج

النهاية  فمصريه  ويـُثمر  يـُنتج  لم  اذا  الحياة  يف  شيء  كل 
والزوال.

وتنسحب طبيعة الحياة هذه على الحب الذي يبقى عقيما ال 
يلبث ان يتالشى اذا لم يشدّ أواصره رابط الهي.. وهل أجمل 
فيه  الرابط حيث يصبح  ليكون هذا  الزواج  وأسمى من سر 

الزوجان جسدا واحدا كما علمنا املسيح الرب.
فما ان التقت نظرات الشاب املهذب كيفن  ناصيف واآلنسة 
الحسناء ذات الصون والعفاف جاسمني مراد حتى خفق قلباهما 

بالحب وألنهما يؤمنان بقدسيته وديمومته توّجاه بالزواج. 
ففي جو مفعم باملحبة والسعادة والبهجة تمت مراسم زفاف  
الشاب كيفن ناصيف والحسناء جاسمني مراد يف كاتدرائية 
سانت ماري يف سيدني حيث ترأس مراسم الزفاف سيادة 

املطران انطوان شربل طربيه يعاونه رئيس دير مار شربل 
االب  اللبنانيني  املرسلني  جمعية  ورئيس  الفرخ  لويس  االب 

مارون موسى وعدد من الكهنة.
وعلى مذبح الرب أصبح االتحاد يف سر الزواج املقدس أبديا 
سيادة  سؤال  على  وجاسمني  كيفن  العروسان  أجاب  عندما 
زوجا  بعضهما  يريدان  كانا  اذا  ما  العروسني  طربيه  املطران 
لينطلقا بعدها يف  قلبيهما  أعماق  نابعة من  بـ »نعم«  وزوجة 
يتشاركان  حياتية  مسرية  يف  وروحيا  جسديا  تام  انصهار 

حلوها واملر، سراءها والضراء.
ناصيف  وجوني  مزهر  واماندا  ناصيف  ميالد  االشابني  وكان 
وشارلي  ميخايل  وجوني  ناصيف  وانطونيو  رعد  واشلي 
ناصيف وجورجينا رعد، باالضافة اىل االشبينني »الجونيور« 

والزهور  الخواتم  وحاملي  ناصيف  كلري  وماري  سركيس 
مزهر  جوزيف  ناصيف،  وآليانور  ناصيف  الياس  االطفال: 

وسميا رعد..
وكانت فرحة والد العريس صاحب شركة »هولد مارك« رجل 
االعمال الصديق سركيس ناصيف وعقيلته برناديت كبرية ال 
توصف بهذه املناسبة املقدسة.. كيف ال، وهما يشهدان زفاف 
العادات  الذي سهرا على تربيته وتنشئته على  نجلهما كيفن 
والتقاليد اللبنانية واالخالق واملزايا املسيحية فكان مثال االبن 

البار الذي يرفع رأس والديه والجالية.
جاسمني  العروس  على  ايضا  ينطبق  العريس  يف  يصح  وما 
التي تربت يف منزل والديها على االخالق والتهذيب فكربت 

على السمعة الطيبة والصيت العطر يف املجتمع.

وبعد اتمام مراسم الزفاف كان الجميع على موعد مع الكيف 
والفن   يف منزل والدي العريس سركيس وبرناديت ناصيف 
يف منطقة »ديورال« حيث تحولت باحته اىل صالة انيقة فاقت 
ارقى الصاالت ديكورا ووساعة لتستوعب نحو الف مدعو يف 
الفني  للجانب  وكان  والكرم،  والذوق  األناقة  عليه  خيمت  جو 
نصيبه املميز مع النجم الفنان فارس كرم الذي حضر من لبنان 
فانعقدت  املميزة  »الشهرزادية«  الليلة  هذه  إلحياء  خصيصًا 
على صوته وقرع الطبول حلقات الدبكة لتزرع صالة الرقص 

طربا وتمايلت الخصور لرتسم لوحات فنية وال أجمل.
وألن والدي العريس سركيس وبرناديت ناصيف أراداه عرسا 
مميزا بكل معنى الكلمة وألنهما ادركا ان التمايز ال يكتمل اال 

العريس كيفن ناصيف لحظة خروجه من منزل والديه

العروسان كيفن وجاسمني مع فارس املطريني املطرب فارس كرماملطران طربيه يبارك العروسنيالعروسان كيفن وجاسمني يدخالن كاتدرائية سانت ماري يف سيدني

سركيس ناصيف وزوجته برناديت وابنتهما ايفانا واحدى القريباتوالد العريس سركيس ناصيف مع بعض القريباتلحظة دخول العروسني الصالة

جورج غصني، ماغي مخايل، ميشال الدويهي وحضوراملطران طربيه، االب الفرخ مع املحامي فادي الزوقي وتوفيق كريوزسركيس وجان ناصيف ووالدهما خازن مع صفري وشاكر وخطار والزميلني حرب ومخايل 
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زفــاف
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بمشاركة اكرب عدد من االهل فقد قاما على استقدام عدد من 
االهل من لبنان ملشاركتهما فرحة ولدهما كيفن ويف مقدمتهم 
جدّا كافن خازن والياس وجدته آفلني وعماه باخوس وجوزيف 
رجل  شقيقهما  جانب  اىل  االقرباء  من  وعدد  زوجتيهما  مع 

االعمال جان ناصيف وسائر افراد العائلة.
ووالد  ناصيف  سركيس  العريس  والد  املناسبة  يف  وتحدث 
كيفن  والعروسان  االول  واإلشبني  مراد  روبرت  العروس 

وجاسمني، وكانت الكلمات مفعمة باملحبة والتمنيات للعروسني 
بالسعادة والهناء.

وقطع العروسان قالب الحلوى املعد خصيصا للمناسبة وسط 
التصفيق والتمنيات لهما بحياة زوجية مكللة بالبنني والبنات 

ومتوّجة بالحب والفرح واألمل.
الزميل أنطونيوس بو رزق الذي تربطه عالقة أخوية  بوالدي 
العريس سركيس وبرناديت ناصيف تتمنى للعروسني كيفن 

وجاسمني السعادة وألهلمها دوام الفرح... ألف مربوك

صورة جامعة للعروسني واالهل واالصدقاء امام مدخل الكاتدرائيةآل ناصيف اجتمعوا من لبنان واسرتاليا

العريس مع والده وعدد من افراد العائلة األشابني

العريس كيفن ناصيف مع عمه جان ناصيف وابنته الفنان فارس كرم يحيي الحضور

والدا العريس سركيس وبرناديت ناصيف

املطرب الفارس فارس كرم يحيي الحفل الفني

جعجع، دويهي، وهبه، كريوز، سكري وحضورالزميل انور حرب وجو خطار

منظر عام للصالة املستحدثة الحياء حفل الزفاف
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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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كتابات

من فوجئْت 
عيناه بالليِل املبّكِر
حيسُم اآلن اجلهاِت

لصاحل الوقت املعنوِن
باخلراْب....

كأٌس
وختتلف احلياُة

اآلن 
يكسُر يف مداُه الّشرَق

تنتحُر اهليوىل
كّلما 

اعتنق الّشراْب
سيلمُّ رمَل مالحمْه

ويعيد ضبط اهلاجس 
املكروِر حول خناعِه

الليلي
حّتى ال تالسنه العيون

بوعيها
وتلّص من أمدائِه

سكر الغياْب
للخمِر مفتاح البصريِة

فاسكب الكأس األخريَة
يف شرايني الغموِض

ومبهِم األمداِء
أخرب عيون الّصبح وقت عرائِه

كيف اّتصلَت بسّرِه
وكشفَت عورات الّسماِء.

سر العماء

الشاعر محمد عامر 
أبو العال الشّماء

إعداد الدكتور عالء العوادي / سدني
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ما تحقق من توقعات لعام 2016

١-اعمال عنف وقتل يف بعض املدن االمريكيه 
)توقع رقم 3(.

٢-كوارث طبيعيه يف اكثر من مدينه امريكيه .

٣-اعاصري وزالزل يف اكثر من بلد اسيوي 
)توقع رقم 5(.

٤-ازدياد نفوذ روسيا يف اكثر من دوله شرق 
أوسطيه)توقع رقم 7(.

٥-تركيا يف اوضاع عسكرية وسياسية سيئه 
)توقع رقم 10(.

٦-األوضاع االقتصاديه العامليه يف تدهور 
)توقع رقم ١١(.

٧-مشاكل عرقيه يف عده دول امريكيه .

٨-استمرار االضطرابات يف سوريا- العراق- 
ليبيا-السودان- اليمن- مصر.

٩-جلوء الدوله الكربى أمريكا حلل االزمه 
السوريه سياسيا )توقع رقم ١٧(.

١٠-استقرار الوضع العراقي تدرجييا ) توقع 
رقم ١٨(.

١١-مصر متر بأوقات عصيبه ) توقع رقم 21(.

١٢-السودان يف ازمه جديده واقتتال )توقع 
رقم 22(.

١٣-توافق على رئيس لبناني مقبول من طريف 
اذار ومن جهه ٨  اذار )توقع رقم 25(.

١٤-اعمال ارهابيه يف لبنان ) توقع رقم 26(.

١٥-موت مسؤول خليجي بارز (توقع رقم 27(.

١٦-حتطم طائره ركاب مصريه )توقع رقم 
.)28

١٧-حزن وحداد يف الكويت )توقع رقم 29(.

١٨-اعمال ارهابيه يف السعودية )توقع رقم 
.)٣

١٩-تفاقم الوضع األقتصادي االسرتالي ) 
توقع رقم ١(.

٢٠-حزب العمال االسرتالي حيقق جناحا 
وتفوقها على األحرار )توقع رقم 3(.

٢١-فضيحه اخالقيه ملسوءل كبري ) توقع رقم 
.)4

٢٢-الوضع األمين االسرتالي يشوبه 
القلق)توقع رقم 5(.

٢٣--اعتداءات ارهابيه يف يف بعض املدن 
االسرتاليه سدني-مالبورن-أداليد.

٢٤-حادث فلكي نادر )توقع رقم 7(.

٢٥-ظهور واكتشاف خاليا ارهابيه وحماوالت 
ذبح على الطريقه الداعشيه )توقع رقم 8(.

توقعات عام 2017
١-اخنفاض شعبيه حزب األحرار اىل أدنى 

تـوقعات عــام 2017 
مستوى.

٢-رئيس الوزراء االسرتالي يف وضع ال حيسد 
عليه سياسيا واجتماعيا.

٣-مزيد من الفضائح لسياسيني كبار يف 
الدوله واحلزبني الكبريين .

٤-الكوارث الطبيعية متتد لعام 2017 والنصف 
الثاني منه مأساوي .

٥-ارتفاع نسبه العاطلني عن العمل وتسريح 
آالف العمال.

٦-شركات كربى تعلن افالسها وخاصه يف 
القطاع الصناعي.

٧-حريق متعمد يف موءسسه كربى بفعل فاعل 
يثري ضجه.

٨-مشاكل اقتصاديه والغالء بازدياد وخاصه 
واليه نيو ساوث ويلز.

٩- حماوالت ارهابيه اثنني منها خطرية.
١٠-حوادث جويه احدها كارثية.

على الصعيد العربي

١-استمرار العنف واحلروب يف الدول العربيه 
حتى منتصف عام 2017.

٢-العراق حيسم أمره وحيقق االنتصار على 
داعش واعوانه.

٣-سوريا تنتصر وطموحات املعارضه واالرهاب 
يندحر.

٤-حلول سلميه يف سوريا وباتفاق الدول 
الكربى.

٥-حرب اليمن تنتهي بالتوافق.

٦-استقرار األوضاع يف ليبيا ودحر ااٍلرهاب.

٧-مصر تتعرض للمزيد من العنف واالرهاب.

٨-اكتشاف خاليا ارهابيه يف عده دول خليجيه 
وحدوث هجمات ارهابيه .

٩-تغيري حكومي يف اكثر من بلد عربي.

١٠-لبنان يشهد استقرار سياسي وأمين.

١١-تونس واجلزاير تشهد أوقات صعبه أمنيا 
وسياسيا.

١٢-تعرض املغرب العمال ارهابيه.
١٣-وفاة فنانني عمالقة مثل مسري غامن - رغده 

- اهلام شاهني -هاني شاكر واخرين.

١٤-توتر أمين يف اكثر من دوله خليجيه .

١٥-تصاعد االزمه املاليه يف البلدان العربيه 
وارتفاع نسبه الفقر والبطاله.

١٦-شروط وضغوط امريكيه على دول كانت 
حليفه وصديقه هلا يف االمس القريب.

١٧-وفاة مسوءل خليجي كبري.

١٨-كشف فضاىح ملسؤولني خليجيني كبار 
بالعمل جلهات معاديه.

١٩-وفاة مسوءل خليجي كبري.

٢٠-الساحه األردنيه مقبله على خضات أمنيه 
وتوترات.

على الصعيد العاملي

١-حتسن كبري يف أسعار النفط عامليا.

٢-كوارث طبيعيه كبريه مدمره يف دول 
افريقيه.

٣-الرئيس االمرييكي اجلديد ترامب يبدأ 
حكمه مبغامرات ومهاترات خطرية وتوجه له 

االنتقادات الالذعة من حزبه قبل الغري.

٤-استمرار االعاصري والكوارث الطبيعية يف 
عده مدن امريكيه.

٥-احتجاجات وأعمال عنف بسبب التمييز 
العرقي.

٦-اليابان متر بوضع اقتصادي سيئ.

٧-زلزال وأعاصري يف كل من الصني تايلند 
اهلند اهلند ودّول افريقيه اخرى.

٨-تأزم األوضاع جمددا بني الكوريتني من جهه 
وبني الشمالية والواليات املتحدة من جهه 

اخرى.

٩-تطهري عرقي واقتتال يف الصومال ودّول 
افريقيه اخرى.

١٠-توتر إيراني خليجي جديد وخطري.

١١-تهديدات إسرائيليه لدوله جماوره يقرع 
طبول احلرب.

١٢-وفاة رئيس دوله افريقيه يثري اعمال 
شغب.

١٣-سقوط طائرات وضحايا مدنيني منها
 

السودان فرنسا نيجرييا.

١٤-الفوز لسياسي فرنسي غري متوقع ملوقع 
كبري يف الدوله الفرنسيه.

١٥-ظاهره فلكيه نادره.

١٦-تشديد اإلجراءات ضد املهاجرين اجلدد 
وترحيل اخرين يف أوروبا.

١٧-حياة امللكه إليزابيث مير مبرحلته حرجه.

١٨-ضهور مرض كارثي جديد وغري مسبوق.

١٩-الربازيل متر بأزمات واحتجاجات يف عدة 
مدن.

٢٠-تركيا متر بأزمات وتفجريات دموية وازدياد 
النقمة على اردوغان وسياساته االنفعالية.

واهلل اعلم
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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

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

 2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 
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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

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 
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Melbourne
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
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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
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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

 2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 

 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
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مـلبورن

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

 2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 

قبل  من  اإلجنازات  من  العديد  التاريخ  شهد 
للنجاح  به  حيتذى  مثااًل  كانت  واليت  النساء، 
والتفوق والقدرة للتغلب على الصعاب، ولتحقيق 
أي إجناز، حيتاج املرء العادي إىل الشجاعة والعزم 
تلك  مجيع  اجتزن  من  هناك  ولكن  لتحقيقه، 
العقبات وحققن جناحات باهرة رغم اإلعاقات اليت 
أملت بهن، وضربن أروع األمثال يف أن القدرة 
احلقيقية تكمن يف عزمية الفرد وعدم استسالمه 

للعقبات.

وهنا نسلط الضوء على بعض مناذج عاملية من 
النساء أثبنت أن اإلعاقة هي إعاقة الفكر وليس 
اجلسد، وحققن شهرة عاملية كانت مبثابة األمل 

للكثريين:

فريدا كاهلو )1907 - 1954(: 
رسامة مكسيكية شهرية، يف السادسة من عمرها 
تعّرضت ملرض، وأصيبت بشلل األطفال، فتأذت 
اليمنى، وخّلف ذلك عوقًا بساقها، وترك  رجلها 
ذلك العوق أثرًا نفسيًا سيئًا عليها لفرتة طويلة 
إاّل مع  من حياتها، مل ترتِد الفستان يف حياتها 
ختفي  كي  الصيف  يف  حتى  الصوفية  اجلوارب 
إعاقتها، وهي يف عمر 18 تعرضت حلادث باص، 
واضطرت للتمدد على ظهرها من دون حراك ملدة 
بالرسم،  وشغفها  حبها  واكتشفت  كاملة،  سنة 
يتم   20 القرن  من  مكسيكية  فنانة  أول  وكانت 

شراء أعماهلا من قبل املتحف الدولي.

هيلني كيلر)1880 - 1968(:
 أديبة وحماضرة وناشطة أمريكية، أصيبت وهي 
طفلة رضيعة حبمى القرمزية، واليت أفقدتها السمع 
والبصر متامًا، مما جعلها غري قادرة على التواصل 
مع أسرتها عندما بلغت سن السابعة، حينها قرر 
بدأت  هنا  ومن  هلا،  خاصة  معلمة  إجياد  والداها 

نـساء عاملـيات تـحدَّين اإلعـاقة

رحلتها مع املعلمة سليفان اليت استطاعت بدورها 
بتفوقها  واستطاعت  اإلشارة،  لغة  هيلني  تعليم 
جامعة  يف  للبنات  مبدرسة  االلتحاق  الدراسي 
ونشرت  اجلامعية،  املرحلة  أكملت  ثم  هارفارد، 
هيلن كيلر مثانية عشر كتابًا، وأصبحت من أشهر 
للجدل يف  مثريًا  دورًا  كيلر  لعبت  كما  الكتاب، 

عكس كل أفكار احلزب اجلنوبي.

سودها تشاندر )1965(: 
جنوب  يف  تشيناي  يف  تشاندر  سودها  ولدت 
اهلند، أكملت شهادة املاجستري يف االقتصاد من 
مومباي، وأثناء عودتها من مومباي إىل تشيناي 

وقع هلا حادث أدى إىل برت ساقها اليمنى، وقد 
هذا  من  الرغم  وعلى  اصطناعية،  ساق  أعطيت 
العجز الرهيب، أصبحت واحدة من أبرع الراقصات 
واملشهود هلن من شبه القارة اهلندية، وقد تلقت 

العديد من اجلوائز.

مارلي ماتلن )1965(:
 ممثلة أمريكية حاصلة على جائزة األوسكار 1986 
كأفضل ممثلة عن دورها يف فيلم أطفال بعنوان 
جائزة  على  الدور  بنفس  حصلت  أخرى«،  »آهلة 
فيلم  يف  ممثلة  كأفضل   1987 غلوب  الغولدن 
درامي، ومن اجلدير بالذكر أن مارلي تعاني من 

على  للظهور  أمامها  عائقًا  يكن  مل  لكنه  الصم، 
الشاشة الفضية.

اجلدير بالذكر، هناك الكثريون من ذوي االحتياجات 
اخلاصة أثبتوا أنهم ميتلكون قدرات خاصة وفريدة 
من نوعها يكاد يفتقر إليها العديد من األصحاء، 
وأعطوا درسًا قيمًا لألصحاء يفيد بأن اإلعاقة ال 
وقدرته  الفرد  إرادة  يف  إمنا  اجلسد،  يف  تكمن 
على البقاء والتميز واالستمرار، ولعل الشخصيات 
أثبتت  عديدة  من شخصيات  مناذج  هي  السابقة 
من  بها  أملَّ  ما  رغم  اجملاالت  مجيع  قدراتها يف 

إعاقات جسدية.

هيلني كيلر)1880 - 1968(: أديبة ومحاضرة 
وناشطة أمريكية

مارلي ماتلن تعاني من الصم فريدا كاهلو )1907 - 1954(: رسامة مكسيكية 
شهرية
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إن كنت تعانني من مشكلة إنتفاخ وتورم العيون قبل الزفاف، إليك 
كن حتضريها يف املنزل وال تستغرق سوى  بعض املاسكات اليت يمُ

دقائق لتحصلي بفضلها على نتائج مرضية وسريعة.
للعيون املتوّرمة »املنتفخة« كثريًا

امجعي بضع قطع من الثلج يف منشفة قطنية ناعمة، وضعيها على 
اجلفن لبضع دقائق، فيزول التوّرم أو »االنتفاخ« شيئًا فشيئًا

للعيون احملمّرة واملتوّرمة
ملدة  الثالجة  الشاي، وضعيهما يف  من  ظرفني  أو  كيسني  رطّب 
مخس دقائق، ثّم ضعي كّل كيس على العني، مّدة عشر دقائق، 
)يكن أن نضع أكياسًا أخرى من األعشاب الطبيعية املختلفة مثل 
ختفيف  على  فيساعدك  البيلسان(  زهرة  أو  الشمار  أو  البابونج 

االمحرار والتوّرم و«التبجبج« يف العينني.
للعيون املنتفخة

إليه  عادي، ونضيف  وعاء  النظيف يف  املاء  ليرت من  نفرغ نصف 
ثم  جيدًا،  املزيج  ونغلي  البابونج،  أزهار  من  صغريتني  ملعقتني 
نغّمس  أن  قبل  يربد،  حتى  نرتكه  ذلك،  بعد  باملصفاة.  نصّفي 

القطنة يف املزيج ونضعها على العني مدة ربع ساعة.
ماسك آخر

لصنع عالج فوري، ضعي شرائح اخليار الباردة على عينيك. فهما 
حيتوي  املنتفخة.  اجلفون  تريح  صغرية  ثلج  كّمادات  مثل  يعمالن 
اخليار على مرّكبات الفالفونيد ومضادات األكسدة لتخفيف التوّرم 
واالمحرار والتهّيج؛ وله أيضًا تأثري مربد ومنعش يساعد على تقليص 

األوعية الدموية املتوسعة، ما يساهم يف ختفيف انتفاخ العينني.

قناع العروس للتخلص من توّرم العيون

يف حني يزودنا أسبوع املوضة العرائسي يف نيويورك ملوسم خريف 
2017 بأمجل وأروع موديالت فساتني الزفاف، فإنه يقّدم لنا أيضًا 

آخر صيحات اجلمال واملكياج اخلاص بالعروس.
من عروض ماركيزا إىل ألفرد أجنيلو، انظري إىل آخر ما قّدمه خرباء 

التجميل لعروس 2017:
Sachin & Babi

اجتاهان أساسيان خالل عروضSachin & Babi  هما مكياج عيون 
وردّي وألوان أحادية. وقد لفتنا استخدام لون مّوحد وهو الزهري 

ألمحر الشفاه ولظالل العيون. أما البشرة فعنوانها التوّهج.
Marchesa

إن فّكرت يف اختيار تاج من الورود لتسرحية شعر زفافك فال تفوتي 
اللوك املعتمد يف عرض ماركيزا خلريف 2017. فمع  فرصة رؤية 
اكسسوار الورود من اللؤلؤ والكريستال اعتمدت العروس األيالينر 

الرباق حول العني فقط مع أمحر شفاه نيود.
Alfred Angelo

عروس  إلطاللة  عريض  عنوان  عصرية  مع ملسة  وكالسيكية  سحر 
ألفرد أجنيلو خريف 2017. أما لتطبيق هذه اإلطاللة فما عليك سوى 
األيالينر  وللعيون  اجلميلة،  بتدرجاته  األمحر  الشفاه  أمحر  اختيار 

.Cat Eye »األسود العريض أو مكياج عيون » القطة
Theia

العروس  إطاللة  سيكون  اخلريف  خالل  الطلق  اهلواء  يف  زفاف 
املستوحاة من أسلوب الـ BOHO ، أي التاج املصنوع من الزهور 
اخلريفية املزّينة باللؤلؤ وجنوم البحر يف عرض أزياء Theia . هكذا 

بدت العروس مبكياج هادىء وسحنة برونزية ناعمة.
Mark Zunino for Kleinfeld

مكياج عروس خريف 2017 ..هذه أبرز صيحاته!

نصيحتان مجاليتان من هذا العرض لعروس: احتفظي بقطرة الدمع 
باقي  على  ناعمًا  مكياجًا  وطّبقي  االمحرار،  وإزالة  العيون  لرتطيب 

مالمح وجهك، واتركي بشرتك تتوّهج وتربز مجالك. 
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كان عام 2016 حافاًل بأخبار محل النجوم واإلجناب، فقد ُرِزق العديد 
مولودًا  بعضهم  أضاف  األوىل، يف حني  للمّرة  بطفل  النجوم  من 
جديدًا على العائلة وكان أبرزهم النجم العاملي ميك جاغر الذي ُرَزق 

بطفله الثامن.
 

وهذه الئحة بأمساء أهم النجوم الذين رزقوا بأطفال عام 2016:
 

Mila Kunis: يف ديسمرب أجنبت النجمة ميال كونيس مولودها الثاني 
من زوجها املمثل الشهري آشتون كاتشر Ashton Kutcher وأطلقا عليه 

.Dimitri Portwood Kutche' اسم دميرتي بورتوود
 

Mick Jagger: يف ديسمرب ُرِزق النجم العاملي ميك جاغر بابنه الثامن 
 Melanie بعد أن أجنبت حبيبته راقصة الباليه األمريكية ميالني هامريك

Hamrick طفلها األّول منه.
 

Russell Brand: يف نوفمرب رزق النجم راسل براند بطفل ليصبح بذلك 
lLaura Ga  أبًا للمرة األوىل، بعدما أجنبت خطيبته كريسيت غاالشر

.lacher
 

Kevin Jonas: يف أكتوبر رزق النجم كيفن جوناس مبولودة جديدة من 

تعرفوا على النجوم الذين رزقوا بأطفال عام 2016

زوجته.
 

Danielle Jonas دانيل جوناس، وأطلق النجم وزوجته اسم فاالنتينا 
اجنلينا Valentina Angelina على الطفلة.

 
Blake Lively: يف أكتوبر أجنبت النجمة األمريكية الشهرية بليك ليفلي 
مولودها الثاني من زوجها النجم اهلوليوودي الشهري ريان رينولدز 

.Ryan Reynolds
 

 Hilaria Baldwin يف سبتمرب أجنبت هيالريا بالدوين :Alec Baldwin
مولودها الثالث من زوجها النجم اليك بالدوين Alec Baldwin يف 

نيويورك.
 

Ellie Kemper: يف أغسطس أجنبت املمثلة األمريكية ايلي كمرب طفلها 
.Michael Koman األول من زوجها الكاتب مايكل كومان

 
Liv Tyler: يف يوليو أجنبت النجمة األمريكية ليف تايلر مولودتها 
.David Gardner الثالثة، وهي الثانية هلا من خطيبها دايف غاردنر

 
 ،Hannah Bagshawe يف يونيو أجنبت هانا باجشو :Eddie Redmayne

زوجة النجم اإلجنليزي الشهري أيدي ريدمان طفلة أطلقا عليها اسم 
ايرس ماري Iris Mary، ليصبح األخري بذلك أبًا للمرة األوىل.

 
Jena M l يف يونيو أجنبت النجمة األمريكية جينا مالون :Jena Malone

.Ethan DeLorenzo طفلها األّول من حبيبها إيثان ديلورينزو lone
 

Eddie Murphy: يف مايو استقبل النجم العاملي الشهري إيدي مرييف 
Paige Butc l طفاًل تاسعًا أجنبته صديقته بيج بوتشر Eddie Murphy

.er
 

Eva Mendes: يف أبريل رزقت املمثلة ايفا منديس وزوجها راين 
غوسلينغ Ryan Gosling بطفلتها الثانية.

 
Anne Hathaway: يف أبريل أعلنت املمثلة األمريكية آن هاثاواي أنها 
 Adam رزقت مبولودها األول من زوجها املنتج واملمثل آدم شوملان

. Schulman

Shaffer Chimere Smith: يف مارس ُرزق املغين شافر تشيمر املعروف 
بـ اسم ني l يو NElYO، وزوجته العارضة واملمثلة كريستال ريناي 

Crystal Renay بطفلهما األول..

Eva Mendes & Ryan Gosling

Kevin Jonas & Danielle Jonas

Liv Tyler

Mick Jagger & Melanie Hamrick

Jena Malone

Adam Schulman & Anne Hathaway

Mila Kunis & Ashton Kutcher

Eddie Redmayne & Hannah Bagshawe

Ellie Kemper & Michael Koman
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يف حوار معها حتدثت الفنانة السورية 
كنده علوش عن مشاركتها يف الفيلم 
السينمائي اجلديد »ال مؤاخذه« الذي 

سيطرح خالل ايام بدور العرض.

    القاهرة: قالت الفنانة السورية 
على  وافقت  أنها  علوش  كندة 
املشاركة يف الفيلم السينمائي اجلديد 
»ال مؤاخذة« دون قراءته مشرية إىل 
عمرو  وخمرجه  الفيلم  مؤلف  إسم  أن 
سالمة ومنتجه حممد حفظي كان سببًا 

كافيًا يف ثقتها جبودة العمل.
أنها  إيالف  مع  مقابلة  يف  وأضافت 
السينمائية  البطولة  دائما  تشرتط  ال 
حموريًا  دورًا  تقدم  طاملا  أعماهلا  يف 
يف األحداث، الفتة إىل أن عمرو كان 
من  الفيلم  يشرح  أن  على  حريصًا 
وجهة نظر الطفل، وإىل نص احلوار.

يف  للمشاركة  ترشيحك  مت  *كيف 
فيلم »ال مؤاخذة«؟

للفيلم  الفين  املنتج  معي  حتدث   -
يف  للمشاركة  مرشحة  أنين  وأخربني 
إنتاج حممد  فيلم سينمائي جديد من 
عمرو سالمه،  وإخراج  وتأليف  حفظي 
فأبديت له موافقيت على الفور دون 
تفاصيل  معرفة  أو  السيناريو  قراءة 
على  بعدها  حصلت  حيث  الدور، 

السيناريو وبدأت اللقاءات بيننا.
دون  عمل  على  موافقتك  تعد  *أال 

قراءته أمرًا غريبًا؟
- إسم حفظي وعمرو أكرب دليل على 
وجود فيلم سينمائي جيد حيرتم عقلية 
منذ  حفظي  مشوار  ألن  املشاهد، 
لإلنتاج  كلينك  فيلم  شركة  تأسيسه 
السينمائي حمرتم للغاية، فهو يقدم 
لسينما  فضاًء  ختلق  سينمائية  أفالمًا 
التجارية  السينما  عن  بعيدة  خمتلفة 
وشباك التذاكر وشروط السوق، فهو 

عملة نادرة من املنتجني.
ليس  فهو  عمرو سالمة  أما  تواصل: 

وافقت على فيلم ال مؤاخذة دون قراءته لثقيت بفريق العمل

كندة علوش: املسيحية كاملسلمة وال أمانع يف تقدميها 
بأكثر من شكل سينمائي

أحمد عدلي - ايالف

من تقدميها بوجهة نظر الطفل كما يراها.
الفيلم والبطولة للطفل  أنك لست بطلة  *مل تقلقك فكرة 

الصغري؟
- مل اطلب تقديم بطوالت مطلقة يف السينما بإستمرار، فأنا 
انين طاملا تواجدت يف فيلم حيمل قيمة فنية مهمة،  ارى 
فيه  مطلقه  بطلة  اكون  ان  بالضرورة  ليس  رسالة  ويقدم 
وتقدميي ملشاهد اقل ال يقلل من قيمة دوري يف الفيلم، 
ألن الدور حموري يف حياة الطفل، فضاًل عن أن الفيلم ككل 

مهم سينمائيًا وفكريًا ويقدم شكاًل فنيًا جديدًا.
*هل وجدت مشكلة يف التعامل مع الطفل امحد داش؟

التعامل  فكرة  من  اخشى  كنت  البداية  انين يف  انكر  ال   -
وتكرار  االعادة  إىل  نضطر  أحيانًا  ألننا  خاصة  االطفال  مع 
تصوير املشاهد كثريًا بسبب االخطاء اليت يقعون فيها خالل 
التصوير، لكن وقت التصوير تعرفت على أمحد وأذهلتين 
جيدا  ويعرف  واعي  فهو طفل  الكامريا،  مع  تعامله  طريقة 
الشخصية اليت يقدمها ويستجيب حلديث املخرج ويلتقط ما 
يريده ويقوم بتنفيذه بسهولة ودون صعوبة بفضل موهبته 

وامتالكه للجرأة وبذل جهدًا كبريًا يف إتقان شخصيته.
*ما هو اصعب مشهد بالنسبة لك؟

إعتباره األصعب  - مل يكن هناك مشهد واحد حمدد ميكن 
يف الفيلم ولكن الشخصية ككل صعبة ألن شخصية األم 
صارمة إىل درجة كبرية ومن الشخصيات اليت تقوم بإخفاء 
مشاعرها وال تظهرها، فكل مشاهد القسوة على إبنها كانت 
صعبة بالنسبة لي ألني أظهر قسوة ويف نفس الوقت ينفطر 
قليب من الداخل على الطفل، وصعوبة الشخصية بالنسبة 
الطفل،  على  احلنان  أكثر يف  األم  أرى شخصية  أنين  لي 

وكان علي أن أخفي هذا احلنان أمام الكامريا. 

خمرجًا عاديًا ولكنه خمرج لديه رسالة ومشروعًا يريد حتقيقه، 
تثبت  »أمساء«  أو  النهاردة«  »زي  سواء  السابقة  وأفالمه 
ذلك ويف »ال مؤاخذة« يقدم جتربة سينمائية جديدة وخمتلفة 

أيضًا امتين ان تعجب اجلمهور.
*ما االختالف الذي ملسته يف أحداث الفيلم؟

يف  خمتلفة  رؤية  لديه  وعمرو  العمل  جلسات  بداية  من   -
معاجلة الفيلم، فهو يراه بعني الطفل وليس بعني شخص 
كبري، لذا كان حريصًا على إيصال ذلك االحساس للجمهور، 
فعاجل املوضوع اجلريء الذي يطرحه الفيلم بشقاوة االطفال 

وخبفه دم وبهجة بعيدًا عن أي ابتزاز للعواطف.
*للمرة الثانية تقدمني شخصية مسيحية يف السينما، فما 

السبب؟
- املسيحية مثل املسلمة، فهي ليست دورًا حتى ال اكرره، 
فكل شخصية  أخت،  أو  أم  أو  حبيبة  املسيحية  تكون  وقد 
»ال مؤاخذه« خمتلف عن  الدور يف  أن  هلا مالحمها، خاصة 
دوري يف »واحد صحيح« الذي قدمت فيه دور فتاة متدينة 
ال  يف  أما  بعقيدتها،  متمسكة  لكنها  مسلم،  حتب شخص 
بإبنها هي حمور حياتها  تدينًا وعالقتها  أقل  مؤاخذة فاألم 
وتتحول حياتها بعد وفاة زوجها ووالد الطفل، حيث تقوم 
بعد  النفقات  توفري  أجل  من  حكومية  مدرسة  إىل  بتحويله 

وفاة والده.
*هل كانت لك مالحظات على السيناريو؟

- مل تكن لدي أية مالحظات، حيث تفهمت وجهة نظر املخرج 
وهي  هلم،  الطفل  نظرة  خالل  من  للشخصيات  رؤيته  يف 
وعقدنا  مرات  عدة  السيناريو  وقرأت  للغاية،  رؤية حمرتمة 
الشخصية  عن  فيها  نتحدث  عمرو  مع  طويلة  عمل  جلسات 
نتمكن  حتى  بإبنها،  وعالقتها  الكامريا  أمام  اقدمها  وكيف 

تناقلت مواقع التواصل االجتماعي خرب دخول اإلعالمية زينة 
»أوركيديا« إىل  التمثيل، من خالل مسلسل  اليازجي عامل 
البعض  اعتربه  الذي  األمر  عابد فهد،  الفنان  جانب زوجها 
استغالال من قبل زينة السم زوجها؛ إلثارة ضجة إعالمية، 

وآخرون رحبوا بالفكرة.

األمر  لتوضيح  باليازجي؛  اتصلت  نت«  »سيدتي  الزميلة 
فقالت »اخلربية مزحة، أطلقتها أثناء مقابلة مع سكاي نيوز 
مداعبة  فكانت  زمالئي،  أنهم  ومبا  فيسبوك،  اليف  العربية 
الصحفيني  وأغرت  أصداء  أنها القت  يبدو  ولكن  أكثر،  ال 
بتناقل اخلرب وكأنه حقيقة، أشكر موقعكم على حماولة تقصي 
احلقيقة، وهذه خطوة كان البد لكل صحفي عربي أن يقوم 
بها قبل نسخ ولصق اخلرب دون العودة إىل املصدر، أو إليَّ 

شخصًيا؛ ليتحقق من صحته.«.

وتابعت »على كّل أشكر اهتمام الصحافة بأخباري أنا وعابد، 
إىل  ويشري  يسعدنا  فإنه  األخبار؛  بعض  دقة  عدم  وبرغم 
جديدنا،  ملعرفة  واندفاعهم  اجلمهور  وحمبة  املهين،  جناحنا 
اآلن ليس التمثيل وارًدا بالنسبة لي، رمبا أمثل مستقبال.. 
من يدري! وأحب أن ألفت نظر املتابعني إىل بعض األدوات 
عليهم  وامللّفق؛  الصحيح  اخلرب  بني  مييزون  جتعلهم  اليت 
قراءة األخبار بدقة وليس فقط العناوين، وحتكيم املنطق 
الشخصي، وعدم تصديق ما ال يقبله عقل، ثم حماولة فتح 
ما  وليس  ذاته،  حبد  التصريح  لسماع  الفيديو  أو  اللينك 
االجتماعي  التواصل  وسائل  الصحفي.  نقله  أراد  أو  ظنه 
ممتعة للغاية ومفيدة، ولكن جيب أن نتذكر أن أي شخص 
أو جهة ميكن هلا أن تنشر خرًبا، وليس بالضرورة صحيًحا، 
ليست حمطات تلفزيونية أو جرائد يعمل لديها الصحفيون 
املتمرسون واملعروفون بالشكل واالسم! األخبار امللّفقة آفة 
هذا الوقت، ميكنها أن تهدم وطًنا ومتّزق جمتمًعا وتسيء إىل 

شخصيات معروفة دون وجه حق«.

زينة اليازجي عاتبة على 
الصحافة وتوضح حقيقة دخوهلا 

عامل التمثيل مع عابد فهد
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تاريخ اخرتع إشارات املرور

 تعترب إشارات املرور لغة عاملية يعرفها سائقو السيارات 
واملشاة، قد خيتلف شكلها ولكن ألوانها اخلضراء والصفراء 
واحلمراء ثاتبة ال جدال فيها. فمن اخرتع هذه الطريقة لتنظيم 
الطرقات ومساعدة املشاة وراكيب الدراجات وكل من يسري 

على الشارع؟
 

اخرتاع إشارات املرور،  تاريخ زمحة السري حتى قبل  يعود 
والبغال  األحصنة  عربات  يستخدمون  الناس  كان  عندما 

للتنقل.
 

احلديد  السكة  شركة  يف  مدير  اقرتح  تقريبًا،   1860 ويف 
احلديدية  األذرع  نظام  وضع  نايت(  بيك  )جون  الربيطانية 
للقطار  تسمح  واليت  احلديدية،  السكك  قي  املستخدمة 

بالتحرك أو تطلب منه التوقف.
 

واقرتح نايت أن يتم كتابة تعبريي توقف وإمش يف النهار 
يتم  أن  واقرتح  ليال.  واألخضر  األمحر  ضوأي  واستخدام 
إضاءة هذه اللمبات بالقناديل اليت تعمل على الوقود، على 

أن يتمركز شرطي جنب اإلشارة طوال الليل.
 

السري يف  إشارات  ينظم عمل  قانون  أول  ومن هنا صدر 
9 ديسمرب 1986 عند تقاطع شارعي بريدج سرتيت وغريت 
جورج سرتيت يف لندن قرب جملس الربملان، وفق ما ذكرت 

.»BBC« قناة
 

لكن انفجار اللمبة يف وجه شرطي أوقف املشروع برمته حنو 
40 عاما بسبب »خطورته على سالمة البشر«.

 
بكثرة يف  السيارات  انتشرت  العشرين  القرن  بداية  ويف 
لتأمني  ملحة  حاجة  هناك  وبات  األمريكية  امتحدة  الواليات 
املرور. ويف العام 1910 تقدم خمرتع أمريكي امسه ارنست 
سريين بنظام إشارات سري يتم التحكم به اوتوماتيكيا. أما 
من   1912 العام  مرة  ألول  فاخرتعت  الكهربائية  اإلشارات 

قبل ليسرت فارنسورث واير، والذي كان يعمل شرطيا.
 

كانت فكرته تنص على وضع عامود مزود بإشارات كهربائية 
من اجلهات األربعة لتنظيم حركة السري يف وسط التقاطعات. 
استمد العامود طاقته الكهربائية من العواميد يف الشارع، 

على أن يقوم الشرطي يدويًا بتشغيل اإلشارات.
 

واستمر تطوير اإلشارات من قب عدة خمرتعني إىل أن توصل 
شرطي يدعى وليام بوتش إىل فكرة الضوء الربتقالي لتحذير 

السائقني.
 

مستقبل إشارات املرور
التطورات  ظل  يف  املرور  إشارات  ملستقبل  بالنسبة  أما 
استخدام  على  حاليًا  فتعمل شركتان  الراهنة،  التكنولوجية 
نظام املخاطبة بني السيارات لالستغناء عن إشارات املرور 
وتوزيع حركة املرور حسب وضع الشارع من مارة وراكيب 

دراجات.
 

وتعمل شركة سوتراك على استغالل الذكاء االصطناعي يف 
تنظيم حركة السري وفقا حلركة الشارع كي ال يضيع الوقت 
يف االنتظار عندما يكون الشارع خاليًا على سبيل املثال. 
وتقول الشركة إن هذا الربنامج سيقلل من زمن السفر بنحو 
25% وخيفف من انبعاثات الغاز بنحو 40% ويطلق العنان 
للذكاء االصطناعي باختاذ قرار تنظيم السري يف كل تقاطع 

وفق ما يتطلبه الوضع.

يعترب تطبيق »واتساب« من أهم تطبيقات احملادثة يف يومنا 
هذا، ويستخدم كثريًا لتبادل املعلومات والصور والفيديو، 
احملدودة  اإلنرتنت  طاقة  من  الكثري  يستهلك  ذلك  أن  إال 
هلذا  املفرط  االستهالك  لتفادي  طرق  هذه  هاتفك.  بعقد 

التطبيق.

بشكل عام، يوصي اخلرباء بفتح تطبيق »واتساب« الشهري 
للمحادثات من خالل شبكة ثابتة »واي فاي« قريبة من هاتف 

املستخدم. 

لكن تقريرًا ُنشر يف موقع »موبايل أند أبس« خّلص مخس 
خلزين  التطبيق  هذا  استهالك  مشكلة  على  للتغلب  حيل 

املعلومات للمشرتك على اإلنرتنت.

1. تعطيل خاصية تنزيل الصور والفيديوهات

من خواص تطبيق »واتساب« أّنه يتيح إرسال وتنزيل مقاطع 
الفيديو والصور، وهذا يعين أن املشرتكني يف جمموعات 
»واتساب« سيضطرون لتحميل كم كبري من الصور ومقاطع 
الفيديو اليت يتبادهلا أعضاء اجملموعة، وهذا مكلف إذا كانت 
سعة اإلنرتنت النقال حمدودة حبسب اشرتاكك الشهري مع 

مزود اخلدمة.

 ما عليك عمله هو الذهاب اىل إعدادات التطبيق وتعطيل 
اىل  الواصلة  املواد  حجم  هذا  سيخفض  اخلاصية.  هذه 

النصف.

2. خفض صوت املكاملات

يقلل  »واتساب«  عرب  للمكاملات  الصوت  جودة  ختفيض 
إعدادات  اىل  اذهب  اإلنرتنت.  استهالك  من  حد كبري  إىل 
وهذا   ،»low data usage« واخرت  »واتساب«  يف  املوبايل 

خيفض استهالك اإلنرتنت.

بشبكة  ترتبط  عندما  فقط  التطبيق  بيانات  دعم  اخرت   .3
السلكية »واي فاي«

يقوم »واتساب« بعمل نسخة احتياطية )Backup( من كل 
احملادثات واملكاملات يف فرتات ثابتة، ولكن يف اإلعدادات 
ميكنك حصر تلك الفرتات فقط عندما يكون اهلاتف متصاًل 

بشبكة السلكية.

4. اخرت حزمة خمصصة لـ«واتساب«

يعرض الكثري من مزودي اخلدمة اهلاتفية حول العامل حزمات 
خاصة  حزمة  بينها  من  الذكية،  اهلواتف  ملستخدمي  خاصة 

تراعي تطبيق »واتساب« وتليب طلباته وحاجاته.

5. استخدم بانتباه خدمات وأدوات أجهزتك ملراقبة استهالك 
سعة اإلنرتنت

»واتساب«  تطبيق  يف  توجد  احملمول  اهلاتف  إعدادت  يف 
خدمة )network usage log( ملراقبة استخدام التطبيق لسعة 
اإلنرتنت. ميكنك »تصفري العداد« بشكل أسبوعي أو شهري 

لتتعرف على حجم االستهالك.

مخس »حيل« لتقليل استهالك 
»واتساب« لإلنرتنت

يعد شحن اهلاتف من أهم املشاكل اليت نواجهها يف العصر 
الباحثني يف جامعة والية  احلالي وهو ما دفع جمموعة من 
حركة  من  الطاقة  لتجميع  جديدة  طريقة  البتكار  ميشيغان 

االنسان.
وقام الباحثون من جامعة والية ميشيغان األمريكية بابتكار 
جهاز منخفض التكلفة يطلق عليه اسم »nanogenerator« ثم 

قاموا باختباره حيث وجدوا أنه يعمل بنجاح.
واخترب الباحثون هذا اجلهاز اجلديد على شاشة »LCD« تعمل 
ولوحة   »LED« مصباح   20 من  مكونة  وجمموعة  باللمس، 
مفاتيح مرنة، فعمل اجلهاز عرب حركة ملس أو ضغطة بسيطة 

ومن دون مساعدة بطارية.
وقال نيلسون سيبولفيدا، وهو أستاذ يف اهلندسة الكهربائية 
والكمبيوتر والباحث الرئيسي يف املشروع »ما أتوقعه يف 
وقت قريب نسبيا، هو القدرة على شحن اهلاتف ملدة أسبوع 
وتابع  اجلسم«،  حركة  من  تنبعث  الطاقة  أن  باعتبار  كامل 
نسري يف  وإننا  مسبوقة  غري  نتائج  عن  التجارب  »أسفرت 

الطريق حنو أجهزة تعمل مدعومة حبركة اإلنسان«.
ويتكون اجلهاز من رقاقة سيليكون، يتم لفها بعدة طبقات 
ذلك  يف  مبا  للبيئة  صديقة  مواد  من  رقيقة  صفائح  أو 
الفضة، وبوليميد والبولي بروبيلني، وتضاف إليها أيونات 
حبيث أن كل طبقة يف اجلهاز حتتوي على جسيمات مشحونة 
وتنشأ الطاقة الكهربائية عندما يتم الضغط على اهلاتف عرب 

حركة اإلنسان، أي عرب الطاقة امليكانيكية.

 biocompatible ferroelectret« ويطلق على اجلهاز بأكمله اسم
nanogenerator« أو »FENG« وهو رقيق جدا مثل الورقة، 
ويتميز بأنه منخفض التكلفة وخفيف الوزن ومرن، فضال عن 
إمكانية استخدامه يف العديد من األجهزة اإللكرتونية األخرى 
واهلواتف احملمولة وغريها  الالسلكية  الرأس  مثل مساعات 

من األجهزة اليت تعمل باللمس.

اجلهاز  من  تنبع  اليت  الطاقة  أن  إىل  سيبولفيدا  وأشار 
تتضاعف مع مضاعفة اجلهد املبذول من قبل االنسان، ويقوم 
التكنولوجيا  بالعمل على استحداث هذه  البحث حاليا  فريق 
وتطويرها بشكل ميكن من توفري الطاقة الكهربائية ويغنينا 

عن استخدام الشاحن يف وقت قريب.

شاحن املستقبل سيشحن اهلاتف 
حبركة اإلصبع

الطعم  لذيذ  الثوم  إن  القول  على  الناس  معظم  يتفق   
ويضفي نكهة على أي طعام أو طبق. باإلضافة إىل هذا، 
إنه مفيد جدًا للصحة. لكن أتعلمون أن فوائد الثوم تتعدى 

أيضًا استخدامه يف املطبخ؟ عندما نقشر الثوم، 

هناك طبقة شفافة الصقة جدًا تبقى على أصابعنا أو على 
السكني وهذا بسبب غنى الثوم بالسكر. هذا الرتكيز القوي 
يف  وخصوصًا  جدًا  مفيدًا  طبيعيًا  الصقًا  خيلق  السكر  من 
من  الثوم:  باستعمال  املميزة  احليلة  هذه  إليكم  املنزل. 
املمكن أن تصلحوا زجاج نافذة متشقق بواسطة الثوم! خذوا 
فص الثوم وقصوه من نصفه بشكل طولي. افركوا بلطف 
اجلزء املقطوع على التشققات وامسحوا الفائض من عصري 
الثوم مبنديل ورقي. ستالحظون أن كل التشققات ستمتلئ 
بالصق الثوم الطبيعي، مانعًة هكذا الزجاج من أن ينكسر 
أو التشقق من أن ميتد أكثر. هذا احليلة ناجحة جدًا مع زجاج 

السيارة املتشقق.

كيف تصلحون الزجاج املتشقق 
بواسطة فص ثوم
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أنقرة تباشر عزل...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

معارضة إن انقرة بدأت جهودًا لعزل فصائل إسالمية معارضة عن 
»فتح الشام« )جبهة النصرة سابقًا( اليت تسيطر على إدلب وسط 
تكرار  من  ميستورا،  دي  ستيفان  الدولي  املبعوث  من  حتذيرات 

منوذج حلب يف ادلب. 
وقال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري يف االجتماع الطارئ للجنة 
التنفيذية على مستوى وزراء اخلارجية يف منظمة التعاون اإلسالمي 
يف جدة أمس االول، إن »اجملازر اليت ترتكب يف مدينة حلب ميكن 
تصنيفها جرمية حرب ضد اإلنسانية«، مشريًا إىل أن اململكة رحبت 
بصدور قرار جملس األمن رقم ٢٣٢٨ بشأن نشر مراقبني دوليني 
إخالء املدنيني، معربة عن  يف مدينة حلب لإلشراف على عمليات 
مؤازرتها ومساندتها الشعب السوري يف ما يواجه من إبادة مجاعية 

يرتكبها النظام السوري يف أرجاء سورية كافة.
اجتماعها  عقدت  الوزاري  املستوى  على  التنفيذية  اللجنة  وكانت 
سورية  يف  الوضع  لبحث  الكويت  دولة  طلب  على  بناًء  الطارئ 
يف ظل تطورات األوضاع املأسوية يف حلب. واكد األمني العام 
للمنظمة يوسف بن أمحد العثيمني »رفض دول املنظمة حماوالت 
دث تغيريًا  تفريغ املدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يحُ
دميوغرافيًا هلذه املدن وضرورة إقرار حماكمة مرتكيب جرائم احلرب 
اجلنايات  حمكمة  طرف  من  سورية  يف  اإلنسانية  ضد  واجلرائم 
الدولية، إىل جانب إجياد حل سياسي لألزمة السورية لوقف معاناة 
الشعب السوري عرب استئناف التفاوض يف إطار بيان جنيف وعلى 

أساس قرارات جملس األمن ذات الصلة«.
وتواصل أمس االول إجالء الدفعات األخرية من آخر جيب تسيطر 
عليه فصائل املعارضة يف حلب، بعد ساعات على خروج أربعة آالف 
مسلح على األقل من املدينة اليت يوشك اجليش النظامي السوري 
وميليشيات مساندة على إعالن استعادتها بالكامل. وفيما قالت 
ملراقبة  حلب  شرق  املراقبني  عشرات  نشرت  إنها  املتحدة  األمم 
دي  قال  واملدنيني،  املقاتلة  الفصائل  إجالء  من  األخرية  املرحلة 
ميستورا يف جنيف: »ذهب كثريون منهم )من الذين مت إجالؤهم 
حلب  -نظريًا-  تصبح  أن  ميكن  اليت  إدلب  إىل  حلب(  شرق  من 

التالية«.
اجلوالني  حممد  أبو  »النصرة«  قائد  إىل  أحُرسلت  وثيقة  وحتدثت 
وقادة مجيع الفصائل اإلسالمية يف سورية اليت تعمل يف »جيش 
الفتح« الذي يسيطر على إدلب، عن وجود »معسكرين«: »األول، 
يعترب نفسه األقوى واألكرب ويضم أحرار الشام وجبهة فتح الشام 
وحركة نور الزنكي وأجناد الشام واجليش اإلسالمي الرتكستاني. 
اإلسالم  وجيش  الشام  وصقور  اجملاهدين  جيش  يضم  الثاني، 
فاستقم«،  وجتمع  النصر  وجيش  الشام  وفيلق  الشامية  واجلبهة 
حيث يوصف »املعسكر األسود، باملعسكر اإلسالمي املتطرف حتمًا، 
ألنه يضم فصائل مدرجة على قوائم اإلرهاب الدولي«. واقرتحت 
الوثيقة اليت تعكس تفكري مقربني من أنقرة »االندماج لكل فصائل 
املعسكرين األول والثاني عدا فتح الشام، لضمان دعم ثالث دول 
بالسالح والذخائر ورواتب اجلنود على األقل، ألن أي جسم تكون 

فيه جبهة فتح الشام سيدمغ باإلرهاب«.

»داعش« ينتقم من...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املدينة،  السنية يف  األوقاف  ملكيات  منها  الرمسية،  الدوائر  يف 
وأخرى تعود لألقليات املسيحية واإليزيدية.

وأفاد مصدر أمين بأن أكثر من ٣0 قتياًل من املدنيني والعسكريني 
سقطوا وأصيب حنو 50، يف تفجري ثالث عربات مفخخة يف منطقة 
كوكجلي )عند مدخل املوصل( تسللت من جهة حي القدس، ما دفع 
السلطات األمنية إىل إعالن حظر التجول، وسط إجراءات مشددة، 
الرمحن،  وجامع  ملعب وسوق  قرب  وقعت  »اهلجمات  أن  وأوضح 

وهناك ضحايا من النساء واألطفال فضاًل عن عناصر أمنية«.
بأن  له،  التابعة  »أعماق«  وأفادت وكالة  اهلجوم،  التنظيم  وتبنى 

»عشرين جنديًا قتلوا بتفجري ثالث سيارات«.
قبل حنو  اجليش  استعاده  املوصل  أحياء  من  حي  أول  وكوكجلي 
إىل  يندفع  أن  قبل  منازهلم،  باملكوث يف  لألهالي  ومسح  شهر، 
املاضية  األيام  خالل  مصورة  فيديوات  ونقلت  غربًا،  أخرى  أحياء 
عودة احلياة إىل أسواق احلي والفرح يغمر وجوه مرتاديها. وقال 
بعضهم إن »داعش« أبلغ السكان قبل انسحابه من احلي أن اجليش 

سينتقم منهم، لكن ما حصل خمتلف متامًا.
وأكد املقدم جميد الشمري أن هجمات التنظيم »انتقام واضح من 
األهالي بعدما فشل يف ترويعهم، وتشويه صورة اجليش لديهم، 

وقد صدمته مشاهد الرتحيب باملقاتلني«.
على صعيد آخر، أجرى »داعش« عمليات حتويل يف امللكية العقارية 
آلالف املنازل واملنشآت يف أكثر من منطقة يف العراق، ال سيما 
الدوائر  للملكية، سجلها يف  يف املوصل، مبوجب صكوك جديدة 
العقارية الرمسية، ومشلت ملكيات األوقاف السنية، وأخرى تعود 

إىل األقليات املسيحية واإليزيدية.
لكن الغريب يف هذا األمر أن عمليات التسجيل بدأت قبل احتالل 
التنظيم املوصل بسنوات، إذ باشر هيمنته على املدينة حتت أنظار 

السلطات الرمسية اليت مل حترك ساكنًا، ما يرسم عالمات استفهام 
كبرية حيال دور احلكومة )يف عهد نوري املالكي( وتسليم املدن 

إىل التنظيم اإلرهابي.
حتويل  لعمليات  التصدي  قررت  السبعاوي  خولة  احملامية  وكانت 
امللكيات، فقصدت ظهرية يوم حار من آب )أغسطس( ٢010 مبنى 
العقاري يف املوصل ويف يدها حزمة كبرية من  التسجيل  دائرة 
املفاتيح. ودخلت غرفة احملفوظات حيث آالف السجالت اليت توثق 
امللكيات العقارية، وبدأت أول يوم عمل حمفوف باألخطار يف واحدة 

من »ملكيات« اجلماعات اإلرهابية.
ويف صباح اخلامس عشر من شباط ٢011 أطلق مسلحون النار على 
هذه احملامية اليت عملت يف دائرة العقارات 17 عامًا فماتت على 
الفور. كان امللّثمون يهرولون حنو سياراتهم وخيوط الدم تسيل 
من رأسها من دون أن ترّد نقطة التفتيش القريبة من منزهلا يف 
حي الوحدة شرق املوصل ولو بطلقة واحدة يف اهلواء. كل شيء 

كان حمكوما بأمر اجلماعات املسلحة وحتت خدمتها.

مصر تفاجئ أمريكا...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ينتظرها السفراء العرب يف نيويورك من االجتماع الوزاري العربي 
الذي كان مقررًا عقده مساء أمس االول يف القاهرة.

وقالت مصادر أمريكية مطلعة على جمريات االتصاالت اليت سبقت 
التأجيل، إن »ضغوطًا مباشرة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
وراء  كانت  السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  على  نتانياهو 
التأجيل«، كاشفة أن اجلانب األمريكي »تفاجأ بذلك«. وأضافت أن 
احلديث عن اجتماع للجامعة العربية هو »لقذف الكرة وشراء الوقت« 
بانتظار اإلدارة األمريكية املقبلة للرئيس املنتخب دونالد ترامب 
الذي يعارض مشروع القرار بشدة، ودعا يف »تغريدة« أمس االول 

إىل استخدام حق النقض )الفيتو( ضده.
وشّكل التأجيل صدمة يف رام اهلل، حيث قال مسؤول فلسطيين 
مع  اتصاالت  عمان  من  جيري  عباس  حممود  »الرئيس  إن  رفيع 

اجلانب املصري الستيضاح املوقف«.
وأوضح أن مصر قدمت املشروع باسم العرب بعد اتفاق عربي على 
تقدميه يف هذا التوقيت وبهذه الصيغة اليت تلقى قبول األطراف 
املختلفة يف جملس األمن، »لكن املفاجأة كانت بطلب مندوب مصر 

يف جملس األمن تأجيل التصويت«.
الطلب  إن  األمن  جملس  يف  ديبلوماسيون  وقال 
دم اىل رئاسة اجمللس صباح اخلميس  املصري بإرجاء اجللسة »قحُ
)امس االول(« حتت عنوان »طلب املزيد من التشاور«. وعقدت 
جمموعة السفراء العرب يف األمم املتحدة اجتماعًا عاجاًل أمس االول، 
إرجاء  للتباحث يف  رياض منصور،  الفلسطيين  السفري  بطلب من 
»قرروا  التصويت. وقال منصور بعد االجتماع إن السفراء  جلسة 
تبين مشروع القرار الفلسطيين وطرحه على التصويت يف جملس 
اجمللس  إىل  بذلك  توصية  ورفع  ممكن،  وقت  أسرع  يف  األمن 
الوزاري العربي« الذي كان مقررًا أن جيتمع مساء أمس االول يف 

القاهرة.
وقال السفري املصري عمرو أبو العطا، إن القرار النهائي يف شأن 
مسألة التصويت على مشروع القرار »سيحدده الوزراء العرب ألن 
عربي، ومصر متثل  بل  أو فلسطينيًا  القرار ليس مصريًا  مشروع 

اجملموعة العربية« يف جملس األمن.
وقفه  إىل  ويدعو  االستيطان،  الفلسطيين  القرار  مشروع  ويدين 
وعدم االعرتاف بشرعيته، وإىل استئناف املفاوضات ضمن إطار 
اإلرهابية،  واألعمال  املدنيني،  ضد  العنف  أعمال  ووقف  زمين، 

وتأكيد التمسك باملبادرة العربية. 
يف  فلسطيين  ديبلوماسي  حترك  نتيجة  هذا  القرار  مشروع  وجاء 
األشهر األخرية، يف حماولة للحصول على قرار من جملس األمن 
وأكد  أوباما.  باراك  األمريكي  الرئيس  إدارة  عهد  انتهاء  قبل 
ديبلوماسيون يف جملس األمن، أن مشروع القرار »كان مرجحًا يف 
حال التصويت عليه أن يصل على دعم 1٤ عضوًا من أصل 15، 
ما يعين أن مصريه كان معلقًا حصرًا باجتاه املوقف األمريكي منه، 
إما بالتصويت ضده بـ »الفيتو«، أو االمتناع عن التصويت عليه، 

أو التصويت ملصلحته«.

عون »يستثمر« سعوديا...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

دون  من  عليها،  الرتاب  وأهالوا  بأنفسهم،  السعوديون  دفنها 
الرجوع ألحد، بعد عامني من الشروط التقنية والسياسية واالمنية 
أي  دفع  فرفض  الوسطاء،  استبعاد  من  نفسها،  االسلحة  على 
االخنراط  فرنسا  والتزام  أسعار منصفة،  على  عموالت، واحلصول 
يف برنامج تدريب وصيانة طويل األمد، وصوال اىل تقديم ضمانات 
»حزب اهلل«،  بيد  االسلحة يف حال وقوعها  لتعطيل بعض  تقنية 
لتبديد اهلاجس السعودي الذي رافق هذه الصفقة، خصوصا أن 
الباعث األصلي لتفكريهم بها هو تسليح اجليش اللبناني، وهذه 
بدليل  بشأنها  ميلكون ضمانات  ال  األمريكيون،  بها  يهتم  النقطة 
أسلحة  بشأن  اإلسرائيليني  مزاعم  على  الرد  تولوا  من  هم  أنهم 
استعرضها »حزب اهلل« يف القصري، إذ نفت واشنطن أن تكون 

رضت مصدرها مستودعات اجليش  بعض اآلليات األمريكية اليت عحُ
اللبناني )معظمها متت مصادرته من جيش أنطوان حلد بعد حترير 

اجلنوب اللبناني يف عام ٢000(.
وبرغم أن املبادرة الفرنسية تهدف اوال اىل تسييل الصفقة اليت مت 
جتيري اجلزء املدفوع الثمن من أسلحتها، من املقدم الذي بلغ ٤٨0 
مليون يورو، إال أنه سيكون صعبا على الرئيس اللبناني التوصل 
تبقى.  ما  دفع  باستكمال  قبل كل شيء،  السعوديني  إقناع  اىل 
الرئيس اللبناني تعهد مع ذلك مبحاولة حتريك الصفقة، لالستفادة 
من زخم الزيارة، وتسجيل إجناز أولي للعهد اجلديد يسلح اجليش 
اللبناني، يف مواكبة حماوالت إعادة احلرارة إىل العالقات اللبنانية ـ 

السعودية، وهي مهمة لن تكون سهلة أمام العهد وحكومته.
األرجح أن املهمة اليت يتصدى هلا عون، لن تكون يسرية سياسيا 
وعقديا من دون العودة جمددا اىل طاولة املفاوضات، من دون 
إهمال بعض املستجدات ومنها عودة »عراب الصفقة« خالد التوجيري 
صاغرا إىل الديوان امللكي، إىل جانب ولي ولي العهد حممد بن 
سلمان، ورغبة األخري بتحرير شركة »أوداس« من مهمة الوساطة 

وحصر االتفاقية بني وزارتي الدفاع السعودية والفرنسية.
ومن املعروف أن العقد االصلي الذي عرف بعقد »اهلبة السعودية 
للبنان« اليت كانت تشرف على تنفيذه شركة »اوداس«، أصبح 
العسكري،  السعودي  الفرنسي  العقد  اسم  حتت  اليوم  متداوال 
ومبوجبه، مت حتويل وجهة تسليم االسلحة اليت مت التعاقد عليها، 

من اجليش اللبناني اىل اجليش السعودي.
باريس والرياض على  التفاهم بني  العقد نفسه، مت  إطار   ويف 
دفع مقدم ثالث من قيمة املليارات الثالثة لتنفيذ العقد ملصلحة 
على  الفرنسيني  يشجع  ما  ان  فرنسية  مصادر  السعودية.وتقول 
اللبنانيني على حماولة حتريك الصفقة، ما مسعوه من وعود  حث 
مليون يورو  بدفع مقدم من ٣00  األخرية،  األسابيع  سعودية يف 
يف املستقبل القريب، على أن يليه متويل صفقة مصغرة للجيش 

اللبناني بقيمة ٨00 مليون يورو.
لكن ما حصل عليه الفرنسيون هو جمرد وعود حتى اآلن، كما أن 
احلالي  الوقت  يقتصر يف  السعودي  والتسليحي  املالي  االهتمام 
على متويل صفقات ختص العمليات احلربية للسعوديني يف اليمن، 
ضغوط  من  السعودية  تعاني  حيث  الذخائر  ميدان  يف  خصوصا 
أمريكية، إللغاء بعض الصفقات، وآخرها بقيمة مليار و٢00 مليون 

دوالر، رفضت راشنطن الوفاء بها.
وتبدو شروط االستثمار السياسي السعودي يف لبنان، أكثر تعقيدا 
وصعوبة مما كانت عليه عندما كانت اهلبة تعكس هجوما سعوديا 
بقوة  الدخول  عرب  لبنان وحماصرته  »حزب اهلل« يف  لتقييد  كبريا 
السعودية  اللبنانية. وما كان صعبا عندما كانت  اىل املؤسسات 
متسك حبيز كبري من القرار اللبناني قبل ثالثة أعوام، عرب رئيسي 
الدولة ميشال سليمان واحلكومة سعد احلريري ومن ثم متام سالم، 
احلريري، وصعود  مع سعد  عالقتها  تعقيد  مع  يسريا،  يكون  لن 
»حزب اهلل« كصاحب القرار األول يف لبنان، برغم تواضع حضوره 

احلكومي.
وياول الفرنسيون إعادة فتح ملفات كثرية، ميكن أن تسهم يف 
توجيه  الفرنسي،  اجلانب  يستبعد  ال  اذ  اجلديد.  العهد  احتضان 
دعوة للرئيس عون، للقيام بزيارة دولة لفرنسا، إال أن اقرتاب 
وعبء  املقبل  نيسان  يف  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  موعد 
بها اىل  تدفع  النوع يتطلب وقتا طويال،  لزيارة من هذا  اإلعداد 
الربيع املقبل، على مشارف نهاية الوالية احلالية للرئيس فرانسوا 
هوالند، وما يسري على الفرنسيني، ينسحب على فكرة زيارة عون 
لواشنطن بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة يف العشرين من 

كانون الثاني املقبل.
كما أن باريس تود تفعيل اجتماعات جمموعة الدعم الدولية للبنان، 
اليت سرتكز أكثر على الدعم االقتصادي للبنان، بعد طي الفراغ 
الرئاسي. أما »باريس ٤«، الذي يفرتض الفرنسيون انه ال بد من 
إعادة طرحه على الطاولة، فإن اجلانب اللبناني هو املعين بطلب 

انعقاده، وهو ما سيكون مدار حبث لبناني فرنسي مستقبال.
أهمية استثنائية، يف  الفرنسيون  يوليها  اليت  القضايا  ومن بني 
هذه املرحلة، كما كل دول البيت األوروبي، هي قضية النازحني 
ألوروبا  واالجتماعي  القومي  باألمن  متصلة  ألسباب  السوريني، 

كلها.
وفيما كان وزير خارجية إيران وأحد وزراء احلكومة السورية، يف 
طهران،  تعمدت  للجمهورية،  رئيسا  بانتخابه  عون  مهنئي  طليعة 
للشؤون  اإليراني  اخلارجية  وزير  أن يكون مستشار  االول،  أمس 
عبد  أمري  حسني  )خليفة  أنصاري  جابر  حسني  واألفريقية  العربية 
اللهيان(، يف طليعة الزائرين لبريوت لتهنئة رئيس احلكومة سعد 
احلريري بتأليف حكومته الثالثينية بأمل »أن تكون قادرة على حل 
كل التحديات واملشكالت اليت يعاني منها لبنان الشقيق يف هذه 

املرحلة« على حد تعبري أنصاري.
ومل تكد متضي ساعة على تعميم خرب زيارة الديبلوماسي اإليراني 
مفاده  لالنتباه  الفت  آخر  خرب  تعميم  مت  حتى  احلكومية،  للسرايا 
ولي  من  هاتفيا  اتصاال  االول،  أمس  مساء  تلقى،  احلريري  أن 
ولي العهد السعودي األمري حممد بن سلمان، هنأ خالله احلريري 
بتشكيل احلكومة اجلديدة، ومتنى له النجاح والتوفيق يف مهماته، 
ملا فيه مصلحة وخري لبنان وشعبه. »ومت خالل االتصال التداول 
العهد  ولي  ولي  أكد  وقد  والعربية،  احمللية  املستجدات  آخر  يف 
تقوية  على  وحرصها  لبنان  جانب  إىل  اململكة  وقوف  السعودي 
وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين«، وفق البيان الذي عممه 

املكتب اإلعالمي للحريري.

تتـمات
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إن كنت حمظوظًا، فهذا املقال ال ينطبق عليك إطالقًا. وبداًل من 
الشعر  نعيم  يف  غارقًا  حياتك  مواصلة  على  قادرًا  ستكون  هذا، 

الكثيف، ولكن لسوء احلظ، األرقام ليست يف صفك، 

هذا ألنه طبقًا للعلماء فإن 85% من الرجال يفقدون مقدارًا من 
الشعر يف مرحلة أو أخرى من مراحل حياتهم، ويعين هذا للكثري من 
الرجال أن أمرًا مفزعًا على وشك احلدوث، وذلك حبسب ما نشره 

موقع Business Insider األمريكي.

ميكنك القيام ببعض اإلجراءات جلعل هذا اجلزء الرقيق أقل وضوحًا، 
وال نقصد استخدام الشعر املستعار، ومن أجل هذا، مجعنا بعض 
اخلطوات اليت ميكن للشخص اتباعها للتعامل مع بقعة صلعاء يف 

طريقها لالحندار. وإليكم ما مجعنا.

1- ال ُتِزد األمر سوءًا

لدينا أخبار سيئة، وأخبار جيدة، أواًل، األخبار السيئة: طاملا بدأت 
بقعة صلعاء يف أخذ مكانها فوق رأسك فإنها ال ترتاجع أبدًا، على 

األقل بالطرق الطبيعية، فاعَتد عليها يا صديقي.

أما األخبار اجليدة، وهي أنه توجد طرق للتقليل من انتشار املنطقة 
القبعات  ارتداء  التوقف عن  إحداها،  الرأس،  املكشوفة من فروة 
فهذه  التنفس،  من  رأسك  فروة  متنع  ألنها  رأسك؛  حتيط  اليت 

القبعات تضرك أكثر مما تنفعك.

أيضًا، أقلع عن التدخني إن كنت ال تزال مدخنًا، واهتم بطعامك، 
وحاول أن تتجنب التوتر، وتوقف عن عمل الضفائر.

ر خمزونًا من الكرميات 2- حضِّ

بعدما أبطأنا تقدم الصلع، حركتنا التالية هي استخدام ما لدينا من 
الشعر بأفضل طريقة ممكنة، هذا يعين أن عليك استبدال ما اعتدت 
عليه من جيل، وكريم مرطب، ومشع لتصفيف الشعر، مبنتجات لن 

تكثف من شعرك ولكنها ستمنحه الثبات الذي يفتقر إليه بشدة.

مساحيق التكثيف هي أفضل ما ميكنك الرهان عليه يف هذا الشأن، 
ألنها متنح خصالت شعرك املتناثرة الكثافة املطلوبة، ويف نفس 
الوقت تنظف الدهون العالقة والبقايا، وخالل هذه املرحلة، ليست 
فكرة سيئة أن تبدأ يف التفكري يف حتسني نوع منعم الشعر الذي 

تستخدمه.

3- قم بإيصال اهلواء الساخن لفروة رأسك

الستخدام جمفف الشعر مليون فائدة، من بينها أنه ميكنه مساعدتك 
يف إخفاء صلعتك، على عكس جتفيف شعرك بفعل اهلواء، الذي 
سيجعل شعرك جيف مستقيمًا، أو باملنشفة، اليت قد تتسبب يف 

انتزاع شعرك )وهو آخر ما حتتاج إليه يف الوقت احلالي(.
سيساعدك جتفيف شعرك باهلواء الساخن على رفع خصالت شعرك 
والتفريق بينها، مما يعطي لشعرك مظهرًا كثيفًا، أكثر مما هو عليه 

حقًا، وهذا احلل ال ميكن االختالف معه حقًا.

4- اذهب حلالقة شعرك

إذًا، حاولت قدر ما حاولت وبغض النظر عن مدى صعوبة حماوالتك، 
ولكنك فشلت يف جعل صلعتك أقل وضوحًا؟ حسنًا، قد حان الوقت 

يعرف الكمون بأنه من النباتات العشبية اليت تستخدم يف الكثري 
الصحية  املشاكل  من  عدد  على  للتغلب  العالجية  الوصفات  من 
املختلفة، لكن هل تعلم أن هذا النوع من التوابل ميتلك قدرة فائقة 
يف إنقاص الوزن وخاصة الكرش بشكل فعال يف غضون 20-15 

يومًا إذا مت تناوله بانتظام؟
ووفق ما جاء يف موقع »بولدسكاي« املعين بالصحة، كشف حبث 
مت إجراؤه على 88 امرأة بدينة أن الكمون هو من املواد الفّعالة 
احلرارية،  السعرات  حرق  على  يساعد  ألنه  الوزن،  فقدان  يف 
نسبة  تقليل  منها  الفوائد،  من  بالعديد  متيزه  إىل  باإلضافة  هذا 
الكوليسرتول، وتقليل فرص اإلصابة بالنوبات القلبية، وتنشيط 
الذاكرة، وتعزيز مناعة اجلسم، وعالج األنيميا )فقر الدم( وحتسني 

عملية اهلضم.

وإليكم فيما يلي 4 طرق فعالة الستخدام الكمون يف إنقاص الوزن 
والتخلص من دهون البطن غري املرغوب فيها، وهي كاآلتي:

مشروب الكمون
يتم حتضري مشروب الكمون عن طريق نقع ملعقتني من الكمون 
يف املاء ليلة كاملة ثم غليه يف الصباح، وإضافة نصف ليمونة 
فارغة  معدة  على  تناوله  ثم  احلبوب،  بعد تصفيته من  للمشروب 

صباح كل يوم ملدة أسبوعني وستالحظون الفرق.

مسحوق الكمون مع الزبادي

إلنقاص الوزن بفاعلية، ميكن مزج ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 
غرامات من الزبادي )الروب(، وتناوله بشكل يومي.

مشروب الكمون بالعسل

املاء وتناوله  الكمون يف  إذابة 3 غرامات من مسحوق  كما ميكن 
يوميًا، بعد إضافة بضع قطرات من العسل للمشروب.

الكمون مع الليمون والزجنبيل

ومن الوصفات املذهلة أيضًا إلنقاص الوزن إضافة بذور الكمون 
لصحن من اخلضراوات كوجبة عشاء، مع استخدام الليمون والزجنبيل 

املعروفني بقدرتهما الفائقة أيضًا يف حرق الدهون.

ولتحضري هذه الوجبة السحرية يف إنقاص الوزن، يتم سلق بعض 
اخلضراوات يف القليل من املاء ثم نثر بعض بذور الكمون عليها 
بعد تصفيتها، وإضافة بعض من عصري الليمون وشرائح الزجنبيل 

الطازجة.

الكمون.. سالح للتخلص من 
الكرش يف 15 يومًا

لقصة شعر جيدة.

بهذا  ونعين  الصحيح،  بالشكل  تنفيذها  مت  إذا 
بطريقة  الشعر  بك قص كل  اخلاص  احلالق  أن 
جيدة وقريبة من رأسك، مع اإلبقاء على مقدار 
مناسب لتشتيت العني عن أي مكان خيتفي فيه 

الشعر.
فيمكن لقصة مالئمة أن تصنع فارقًا عندما يتعلق 

ل حقيقتك اجلديدة كشخص أصلع. األمر بتقبُّ

5- اذهب لزيارة متخصص

من املمكن أال تصبح راضيًا بعد كل هذه احللول 
الصلع،  -السالف ذكرها- حلل مشاكل  املنزلية 
بعض  العطائك  للطبيب  الذهاب  ميكنك  وهلذا 
آثار  هناك  حذرًا،  كن  ولكن  واألدوية،  احلبوب 
لك  يضمن  أحد  وال  احلبوب،  هذه  لكل  جانبية 
النتائج، وحتى أفضل أنواع الشعر املستعار تبدو 

غري حقيقية مع التدقيق.

للنجاة من الصلع... 5 أشياء عليك فعلها 
عندما يبدأ شعرك بالتساقط

عوضًا عن كونه أحد التوابل الشهرية واملميزة يف املطبخ اهلندي، 
اللون األصفر بفوائد عديدة للجسم خلصائصه  الكركم ذو  يتميز 
الطبية كثرية،وحيتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية اهلامة 
جلسم اإلنسان، فهو غين بفيتامينات »B« و«C« و«E« و«K«. هذا 

باإلضافة إىل احلديد، الكالسيوم، األلياف واملاغنيسيوم.

كما يعرف أيضًا خبصائصه املطهرة واملضادة لاللتهابات، فضاًل 
عن احتوائه على مواد مضادة لألكسدة، ولذلك فإن إضافة القليل 
وعالج  منع  يف  يساعد  يومي  بشكل  الطعام  إىل  التابل  هذا  من 
للكركم  صحية  فوائد   7 يلي  فيما  وإليكم  األمراض.  من  العديد 
إذا مت تناوله بشكل يومي، حسب ما جاء يف موقع »بولدسكاي« 

املعين بالصحة:

1- حتسني عملية اهلضم

يساعد الكركم يف عملية اهلضم عن طريق إنتاج املزيد من العصارة 
الصفراء، كما أنه مينع منو البكترييا يف األمعاء مما يساهم يف حل 
مشاكل اهلضم. وبعيدًا عن إضافة القليل من الكركم للطعام، ميكن 
أيضًا تناول القليل منه مذابًا يف املاء لالستفادة القصوى منه يف 

حتسني عملية اهلضم.

2- منع نزالت الربد

املكونات  أفضل  أحد  الكركم  يف  املوجود  الكركمني  مركب  يعد 
اليت تساعد يف حماربة نزالت الربد. لذا ينصح بإضافة القليل منه 
يف وجبة الغذاء اليومية أو تناوله كمشروب بإضافته إىل احلليب 

الساخن.

3- يساعد يف شفاء اجلروح
خصائصه املضادة للبكترييا، جتعل وضع القليل من الكركم يساعد 

على شفاء اجلروح بسرعة كما أنه مينع انتشار العدوى.

4- مينع تطور السرطان
يومي  بشكل  الكركم  استخدام  أن  الدراسات  من  العديد  أظهرت 
يساعد يف منع تطور بعض أنواع األورام السرطانية مثل القولون، 
الربوستاتا وسرطان الثدي، وذلك الحتوائه على كميات وفرية من 

املواد املضادة لألكسدة.

5- ختفيف آالم التهاب املفاصل

تناول  نظرًا خلصائصه املضادة لاللتهابات، تساعد املواظبة على 
الكركم يف التخلص من آالم التهاب املفاصل.

6- السيطرة على مرض السكري

مستويات  تنظيم  يف  بالكركم  املوجود  الكركمني  مركب  يساعد 
أو  األرز  السكري. هلذا فإن إضافته إىل  االنسولني لدى مرضى 

الدجاج بشكل يومي يضمن عظيم الفائدة.

7- خفض مستوى الكوليسرتول بالدم

إىل  الكركم  من  القليل  إضافة  أن  األحباث،  علميًا من خالل  ثبت 
غذائك اليومي يساعد يف خفض مستوى الكوليسرتول يف الدم. 
كما أن االستخدام املنتظم للكركم حيسن الدورة الدموية باجلسم 

ويساعد يف التخلص من الدهون.

هذا ما يفعله القليل من الكركم 
جبسم االنسان
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صــحة ومجــتمع

 2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 

أوضحت دراسة أن الناس الذين يشعرون بتفاؤل جتاه املستقبل 
بأزمة قلبية  بعد إصابتهم  السنني  للحياة لعشرات  تزيد فرصهم 

ألول مرة مقارنة مع من هم أقل تفاؤال.
قال الباحثون يف دورية مايو كلينيك بروسيدنغز إن نتائج دراستهم 
حول تأثري نفسية املرء ورؤيته للعامل على صحته بعد إصابته بأزمة 
قلبية، ال تثبت أن التفاؤل يطيل احلياة لكن على األطباء دراسة 
بأزمات  اإلصابة  بعد  النقاهة  فرتة  خالل  املرضى  تدريب  إضافة 

قلبية على التفاؤل.

وقال ياريف جربر، كبري الباحثني يف الدراسة والذي يرأس قسم 
تل  جبامعة  للطب  ساكلر  كلية  يف  الوقائي  والطب  األوبئة  علم 
نظرة  ببساطة  ليس  التفاؤل  أن  إىل  اإلشارة  املهم  »من  أبيب، 
وخيططون  باملخاطر  يعرتفون  املتفائلني  ولكن  العامل  إىل  وردية 

لكيفية التعامل معها.«
وأضاف أن املتفائلني يكونون أكثر قابلية ملواجهة التحديات مثل 
قلبية.  بأزمة  اإلصابة  بعد  يعيشونها  اليت  احلياة  أسلوب  تعديل 
بااللتهابات  اإلصابة  نسبة  لديهم  تقل  املتفائلني  أن  إىل  وأشار 

وهي حالة ميكن أن تؤثر سلبا على صحة القلب.
بأزمة  اإلصابة  بعد  األطول  واحلياة  التفاؤل  بني  الصلة  وملعرفة 
قلبية درس الباحثون 664 شخصا أعمارهم أقل من 65 عاما يف 

عامي 1992 و1993 عندما أصيبوا بأول أزمة قلبية.
وكان متوسط العمر عند التعرض ألزمة قلبية 52 عاما و15 يف املئة 

منهم من النساء. 
وأثناء وجودهم يف املستشفى خالل فرتة النقاهة خضع املشاركون 
املستوى  بقياس  قام  احلياة  مع  للتكيف  اختبار  إىل  الدراسة  يف 
العام لتفاؤهلم أو تشاؤمهم. وتابع الباحثون احلاالت يف عام 2015 
 284 أن  إىل  وتوصلوا  احلياة  قيد  على  زال  ما  منهم  من  ملعرفة 

شخصا أو 43 باملئة من املشاركني يف الدراسة ماتوا.
والوظيفة  والتعليم  والنوع  السن  مثل  عناصر  عدة  حبث  وبعد 
وتشجيع  االكتئاب  مثل  النفسية  العوامل  إىل  إضافة  والتدخني 
كان  الذين  الناس  أن  إىل  الباحثون  توصل  باملريض،  احمليطني 
ترتيبهم يف الثلث األول يف نتيجة اختبار التكيف مع احلياة الذي 
خضعوا له زادت لديهم فرصة احلياة ملدة أطول بعد اإلصابة بأول 

أزمة قلبية عمن جاءوا يف اجلزء األدنى أو يف املنتصف.
وقالت هيذر رامسوسن الطبيبة النفسية جبامعة كانساس يف مدينة 
لورانس اليت مل تكن مشاركة يف الدراسة عرب الربيد االلكرتوني 
لرويرتز هيلث، إن عددا متزايدا من الدراسات العلمية يوضح وجود 

صلة بني التفاؤل والصحة اجلسدية.
وقال جربر إنه قد ال يكون من املمكن دفع شخص إىل التفاؤل 
إذ أنها صفة ُتورث أو ُتكتسب من خربات سابقة ولكن حتى إن مل 
يكن من املمكن تعليم الناس أن يصبحوا متفائلني إال أنه ميكن 
تعليمهم الوسائل اليت يستخدمها املتفائلون من أجل التعايش أو 

التصرف.

التفاؤل يطيل العمر بعد 
اإلصابة بأول أزمة قلبية

احلمية  مسائل  يف  السمعة  ذات  الربيطانية  املختصة  وضعت 
كاساندرا بارنس قائمة من املواد الغذائية اليت تساعد يف حتسني 

القدرات اإلدراكية لإلنسان عندما يشيخ.
فتؤكد كاساندرا أن تناول كميات كافية من املواد املغذية يعمل 
الذكاء وذلك من  الذاكرة وتركيز االهتمام وتوسيع  على حتسني 

دون شراء عقاقري صيدلية وشوائب بيولوجية.
 B12 الطبيبة إن تناول مواد غذائية حتتوي على فيتامني وتقول 
يعترب أمرا ضروريا لتأمني سالمة املخ، ويعترب هذا الفيتامني من 
املركبات احليوية املطلوبة لسالمة األعصاب وخاليا املخ. وحيتاج 
املخ إىل أمحاض دهنية من نوع Omega-3 إذ حتتاج إليها املادة 
احليوانية  الغذائية  املواد  وتعترب  خاص.  بشكل  للمخ  السنجابية 
يف   3-Omega أمحاض  توجد  بينما   B12 لفيتامني  مصدرا  املنشإ 

الزيوت النباتية غري املصفاة واألمساك الغنية بالدهون.
كما نصحت كاساندرا بارنس بتناول بذور اليقطني بشكل منتظم 
ألنها غنية بكاتيونات املغنيزيوم اليت تساعد يف نقل اإلشارات إىل 
أحناء جسم اإلنسان، كما تعترب من أغنى مصادر الزنك الذي يفيد 

الوظائف اإلدراكية.
البحرية بني  واألعشاب  والشوكوال  البيض  املختصة  كما ذكرت   
املخ  البيض  فيزود  العقلي.  النشاط  دعم  على  القادرة  املواد 
بفيتامينات من جمموعة B وكاتيونات احلديد مما يؤمن ثبات اجلهاز 

العصيب ويلعب دورا هاما يف التعلم وعمل الذاكرة.
 وتساعد الشوكوالتة يف االحتفاظ بسالمة املخ بفضل وجود كميات 
كبرية من كاتيونات احلديد واملغنيزيوم والزنك يف الكاكاو الذي 
أنها  البحرية فيعود مفعوهلا املفيد إىل  أما األعشاب  تصنع منه. 

حتتوي على معادن كثرية وعلى اليود بشكل خاص.

طبيبة بريطانية تسمي مواد 
غذائية تقوي الذاكرة

قد تشري أعراض املرض احلميدة إىل وجود مرض خطري على عكس 
ما نتوقع، لذا جيب على األشخاص إدراك التغريات اليت يتعرض 

هلا اجلسم ومراقبة احلالة الصحية.
قام أطباء موقع Reddit بإعداد قائمة باألعراض الصحية اليت ميكن 

أن تشري إىل أمراض خطرية، وهي:

1- يف حال فقدان الشخص جزءا من وزنه خالل فرتة قصرية، وعن 
غري قصد.

محيد  منها  البعض  تلقائيا،  الوزن  لفقدان  عديدة  أسباب  وتوجد 
والبعض اآلخر على عكس ذلك.

فقد ُيربط فقدان الوزن املفاجئ باالضطراب العاطفي أو بعوارض 
احلاالت  بعض  ويف  االكتئاب،  أو  الدرقية  الغدة  نشاط  فرط 

بالسرطان.

2- نوبات اإلغماء
يسبقها  اليت  اإلغماء  نوبات  من  االحرتاس  األشخاص  على  جيب 
التعرق واالرتباك وعدم وضوح الرؤية ووجود طنني يف األذنني. 
مثل  خطرية،  صحية  مشكلة  وجود  على  عالمة  اإلغماء  يكون  وقد 

مرض السكري وأمراض القلب التاجية أو احلاالت العصبية.
3- الشعور بالتعب طوال الوقت

أن  اإلرهاق جمرد عالمة على تعب اجلسد، ولكنه ميكن  قد يكون 
يشري إىل مشاكل صحية أخرى مثل فقر الدم. وقد يكون عالمة على 
متالزمة التعب املزمن والذي ميكن أن يكون نتيجة لعدوى بكتريية 

فريوسية، وكذلك لعدم التوازن اهلرموني.
4- وجود أمل منتظم يف مكان حمدد من اجلسم

إذا كان لديك أمل يف نفس املكان لفرتة من الزمن، فقد يشري 
األمر إىل وجود مشكلة خطرية. قد تكون هذه إحدى أعراض مرض 
الكلى املتعدد الكيسات الذي ميكن أن يؤدي إىل الفشل الكلوي، 
وهو األمل املوجود يف جانب أو أسفل الظهر، وميكن أن يشري إىل 

وجود الدم يف البول.
5- الشفاه املنمشة بشدة

Peutz-Jeghers، وهو مرض وراثي  األمر بسبب متالزمة  قد يكون 
يزيد من خطر اإلصابة مبجموعة من أمراض السرطان، وتتميز بوجود 
منش أسود أو أزرق داكن أو بين حول الفم والشفتني واألصابع 
وأصابع القدم. وقد يكون من األفضل الذهاب يف هذه احلالة إىل 

الطبيب إلجراء فحوص السرطان العادية.
6- شرب كمية كبرية بشكل غري طبيعي من املياه

يعترب الشعور بالعطش املستمر واحدا من أهم أعراض داء السكري، 
لذا جيب على من يشعر بالعطش باستمرار فحص معدل السكر يف 

الدم.

إذا كنت تعاني من أحد هذه األعراض 
عليك التوجه للطبيب فورا!!

مكافحة  على  يساعد  املكسرات  تناول  أن  نروجيية  دراسة  أكدت 
وغريها،  والقلب  املبكر  واملوت  السرطان،  مثل  خطرية  أمراض 
املكسرات والسيما  املوجودة يف  العناصر  أن  الدراسة  وأوضحت 

اجلوز غنية بأاللياف ومضادات األكسدة اليت حيتاجها اجلسم.

أفادت دراسة حديثة، بأن تناول حفنة من املكسرات يوميا والسيما 
اجلوز، ميكن أن يقلل من اإلصابة باألمراض  اخلطرية  مثل القلب 
 BMC Medicine« والسرطان. الدراسة اليت نشرت نتائجها يف جملة
» الطبية املتخصصة، كشفت مدى أهمية تناول حفنة من املكسرات 

يوميًا وذلك للحد من اإلصابة بأمراض عديدة قاتلة.
وأوضحت الدراسة اليت أجراها باحثون من اجلامعة النروجيية للعلوم 
والتكنولوجيا، بالتعاون مع زمالئهم جبامعة إمربيال كوليج يف لندن، 
باإلضافة إىل باحثني من الواليات املتحدة األمريكية أن تناول ما 
يعادل 28 غرامًا من املكسرات على األقل يقلل اإلصابة بأمراض 
القلب بنسبة 19 يف املائة، والسرطان بنسبة 18 يف املائة، إضافة 

إىل تقليل نسبة خطر املوت املبكر.
وحلل الباحثون بيانات أكثر من 800 ألف مشارك من مجيع أحناء 
البندق  ومنها  املكسرات  أنواع  مجيع  تناول  تأثري  لكشف  العامل، 
أن  أيضا  الباحثون  الصحة. ووجد  على  السوداني  والفول  واجلوز 
باألمراض  الوفاة  خطر  تقلل  يوميًا،  املكسرات  من  واحدة  حفنة 
بنسبة  السكري  اإلصابة مبرض  النصف، وكذلك  التنفسية مبعدل 

كبرية.
وعن السبب يف ذلك، قال الباحثون، إن »املكسرات واجلوز والفول 
السوداني غنية باأللياف واملغنسيوم والدهون غري املشبعة، وهي 
أنها  كما  القلب،  بأمراض  اإلصابة  نسبة  من  تقلل  غذائية  مواد 
تقلل من مستويات الكولسرتول«. وأضافوا أن »بعض املكسرات 
وخاصة اجلوز غنية مبضادات األكسدة اليت تقلل من نسبة اإلصابة 
بالسرطان«. وأكدت الدراسة أن األدلة العلمية أثبتت بدون شك 
نسبة  خيفض  الغذائي،  النظام  من  كجزء  املكسرات  تناول  أن 
اإلصابة  خطر  ويقلل  الدم،  يف  والكولسرتول  املشبعة  الدهون 

بأمراض القلب. 

املكسرات حتمي من السرطان وتكبح 
مجاح األمراض

قد  منتظم  غري  بشكل  ولو  املدخنني  أن  أمريكيون  باحثون  أكد 
يتعرضون على املدى البعيد للموت املبكر.

أن من يدخنون ولو بشكل غري  املتحدة  الواليات  باحثون يف  أكد 
وحسب  املبكر.  للموت  البعيد  املدى  على  يتعرضون  قد  منتظم 
الدراسة اليت أجريت حتت إشراف ماكي إنوي شوا من املعهد القومي 
األمريكي ألحباث السرطان، واليت نشرت نتائجها الثالثاء )السادس 
إنرتناشونال  “جاما  جملة  يف   )2016 األول  كانون  ديسمرب/  من 
ميدسني” لألحباث الطبية، فإن من يدخنون أقل من سيجارة يوميًا 

معرضون خلطر املوت املبكر أكثر ممن مل يدخنوا على اإلطالق.
عدم  من  تؤكد حتذيرات سابقة  الدراسة  نتائج  أن  وأوضحت شوا 
تشري  كما  للمدخنني.  بالنسبة  آمنًا  اعتباره  ميكن  معني  حد  وجود 
العامل  مستوى  على  ماليني شخص  أن حنو مخسة  إىل  التقديرات 
القلب  وأمراض  كالسرطان  التدخني،  عواقب  جراء  سنويًا  ميوتون 

واألوعية الدموية وأمراض الرئتني.

 290 من  أكثر  بيانات  حتليل  على  دراستهم  الباحثون يف  واعتمد 
الدراسة  بدء  عند  عامًا  و82   59 بني  أعماهم  ترتواح  شخص  ألف 
تدخينهم.  تاريخ  حول  استبيان  يف  واملشاركة   2004/2005 عام 
مدخن  ألف   22 حنو  هناك  كان  بياناتهم،  حتليل  مت  من  بني  ومن 
و156 ألف مدخن سابق و111 ألف شخص مل يدخنوا طوال حياتهم، 
إضافة إىل حنو 1500 من املدخنني الذين يدخنون مبعدل سيجارة 
إىل عشرة سجائر يوميًا و159 شخصًا يدخنون أقل من سيجارة يوميًا 

يف املتوسط.
الصحية  احلالة  مستمر  وبشكل  االستبيان  عقب  الباحثون  وتابع 
للمشاركني، إذ تويف أكثر من 37 ألف شخص منهم يف الفرتة اليت 
تلت إجراء االستبيان وحتى وقت نشر النتائج. وأوضح الباحثون أن 
سرطان الرئة كان من أكثر أسباب الوفاة، ولكنه مل يكن السبب 
الوحيد، وأن املدخنني الذين أقلعوا عن التدخني حسنوا بذلك فرص 

حياتهم  ليتمتعوا بعمر أطول.

دراسة: التدخني ولو بكميات ضئيلة يقّصر العمر!
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Ratings agencies have de-
livered the Turnbull gov-
ernment a much-needed 
Christmas reprieve but 
warned growing bud-
get deficits, a worsening 
economy and Parliamen-
tary gridlock could still 
see the loss of the coveted 
AAA rating in 2017. 
The decision by the three 
major ratings agencies 
to retain the rating was 
delivered just hours after 
Treasurer Scott Morri-
son revealed that despite 
the federal budget deficit 
blowing out another $10.4 
billion, the government 
was still on track to de-
liver a promised budget 
surplus by 2020-21.
Treasurer Scott Morri-
son says the budget will 
still balance in four years 
time despite difficulties 
revealed in the mid-year 
budget update.
Ratings agency S&P put 
Australia’s rating on nega-
tive watch after the July 2 
election, citing high levels 
of external and household 
debt and potential difficul-
ties in passing savings 
and revenue measures 
through the Parliament.
The government had been 
bracing for a downgrade, 
which would be a devas-
tating blow to its econom-
ic credibility.
While Monday’s mid-year 
budget update forecasts a 
slight improvement in the 
budget bottom line this fi-
nancial year - with a deficit 
of $36.5 billion rather than 
$37.1 billion expected - 
the following three years 

Mid-year budget update: $10.4 billion hit to Scott Morri-
son’s budget bottom line 

will see the budget bottom 
line head further into the 
red than expected.
The deficit in 2017-18 will 
be $28.7 billion, up from 
$26.1 billion forecast in 
May. In 2018-19 it will be 
$19.7 billion and in 2019-
20 the deficit will nearly 
double from $6 billion to 
$10 billion. In total, deficits 
over the next four years 
will total $94.9 billion.
In a statement, S&P said 
the latest budget forecasts 
would have “no immedi-
ate impact” on Australia’s 
credit rating, but added a 
strong warning about the 
nation’s worsening fore-
cast fiscal position plac-
ing further pressure on 
the rating.
“We remain pessimistic 
about the government’s 
ability to close existing 
budget deficits and re-
turn a balanced budget 
by the year ending June 
30, 2021. Over the coming 
months, we will continue 
to monitor the govern-
ment’s willingness and 
ability to enact new bud-
get savings or revenue 
measures to reduce fiscal 
deficits materially over the 
next few years.”
A cut to Australia’s AAA 
rating - the first since 
1986 - would push up the 
cost of borrowing for state 
and federal governments, 
and the cost of Austra-
lians’ mortgages. It would 
also blunt the Turnbull 
government’s claims to be 
better economic managers 
than Labor and likely have 
a flow-on effect on con-

 2016 األول  كانـون   24 Saturday 24 December 2016السبت 

Retired deputy police com-
missioner Nick Kaldas has 
lost his court fight to pre-
vent the imminent publica-
tion of an Ombudsman’s 
report he believes could 
cause irreparable damage 
to his reputation.
Mr Kaldas had sought an 
urgent injunction to pre-
vent the release of the 
Operation Prospect report 
into internal police bug-
ging between 1998 and 
2002, which the Ombuds-
man had wanted to deliver 
to parliament this year.
The former deputy police 
commissioner was among 
about 100 police bugged 
during the operation. A 
parliamentary inquiry sub-
sequently recommended 
he and others receive a 
formal apology. 
The Supreme Court has 
heard Mr Kaldas fears the 
report may make adverse 
findings against him. His 
lawyers argued the report 
was infected by appre-
hended bias against their 
client and invalid in parts. 
Justice Peter Garling re-
jected the application on 
Tuesday morning, finding 
a particularly compelling 
public interest in the re-
lease of the report.
“This report covers many 
more individuals than the 
plaintiff and the operation 
of two bodies, the NSW 
Crime Commission and the 
Police Integrity Commis-
sion, in respect of both of 
which the the public is en-
titled to have confidence,” 
Justice Garling said.
“This public interest alone 
is sufficient to outweigh 
the plaintiff’s interest in 

Nick Kaldas loses bid to pre-
vent Ombudsman report into 
bugging being released 

protecting harm and dam-
age to his reputation.”
Justice Garling found Mr 
Kaldas had delayed court 
action by only launching 
proceedings earlier this 
month. But the judge also 
found there was at least 
one serious question to be 
tried at an eventual hear-
ing in March next year, 
including whether the Om-
budsman had the power 
to make findings that Mr 
Kaldas had given false evi-
dence.
The Operation Prospect re-
port covers two police bug-
ging operations, known as 
Mascot 1 and Mascot 2. 
The Ombudsman received 
over 300 complaints about 
those operations. Thirty-
six of these complaints 
then formed the basis for 
the final investigation and 
report, which runs to more 
than 900 pages.
While the initial bugging 
led to long-running ani-
mosity between Mr Kaldas 
and fellow deputy com-
missioner Catherine Burn, 
who led one operation, 
the investigation has seen 
him pitted against the for-
mer Ombudsman, Bruce 
Barbour, who retired last 
year.
Mr Kaldas retired from 
the police force in March 
to take up policing posi-
tions overseas. But in 
October he said if were 
called on to be the NSW 
Police Commissioner he 
would “seriously consid-
er it”.
The final report will be re-
leased online at 12.30pm 
on Tuesday and tabled in 
parliament next year.

Nick Kaldas. Photo: Daniel Munoz

sumer confidence, which 
is already sagging in the 
lead-up to Christmas.
Another ratings agency, 
Moody’s, predicted future 
budget deficits would ac-
tually be “somewhat wider 
for longer than currently 
projected” and that leg-
islating budget savings 
remained “challenging”, 
but ticked off on the AAA 
rating, as did Fitch.
Australia’s last four trea-
surers - Wayne Swan, 
Chris Bowen, Joe Hockey 
and now Mr Morrison - 
have predicted a return 
to surplus in 12 consecu-
tive budgets and budget 
updates, but so far none 
have delivered.
Asked about that series 
of promises, Mr Morri-
son said unlike his Labor 
predecessors, “we don’t 
go around making these 
sorts of promises”.
“The net impact of policy 
decisions made by the 
government including 
fully funding all election 
commitments has been 
to improve the budget by 
$2.5 billion over the for-
ward estimates,” he said.
Finance Minister Mathias 
Cormann said that the pro-
jected surplus for 2020-
21 would be a tiny 0.1 per 
cent of GDP, or just $1 bil-
lion.
Labor treasury spokes-
man Chris Bowen said that 
amounted to a “wafer-thin 
surplus, which could be 
blown over by the slight-
est breeze”.
Asked about the likelihood 
of a downgrade to Austra-
lia’s AAA rating, Mr Morri-
son said that was a matter 
for the ratings agencies 
but “when those who ac-
tually make the purchases 
on Australia’s debt - hedge 
funds, sovereign wealth 
funds, the central banks 
of other countries and oth-
ers - when they are mak-
ing their own independent 
assessments of Australia, 
they are buying”.
According to the bud-
get update, tax receipts 

have been hit hard since 
the May budget, with the 
amount of tax collected 
by government hit by 
softer wages growth and 
domestic prices. Govern-
ment receipts are down 
by $3.7 billion in 2016-17 
and $30.7 billion over four 
years.
This tax hit has not been 
fully offset by strong re-
cent commodity prices. 
But $16.5 billion in spend-
ing reductions, includ-
ing $12.2 billion just from 
reduced payments for 
childcare and seniors and 
carers income support, 
has helped make up the 
shortfall from falling tax 
revenue.
Mr Morrison noted that 
government spending as 
a share of GDP had fallen 
from 25.8 per cent to 25.2 
per cent in 2016-17.
A series of cuts and sav-
ings, including to employ-
ment programs, Tony Ab-
bott’s Green Army and 
nanny pilot programs, and 
to pensions supplements 
are outlined in the budget 
update, as is a $2.1 bil-
lion crackdown on welfare 
rorts promised during the 
federal election. The asset 
recycling fund announced 
by Joe Hockey in 2014 
has also been axed.
Another $150 million was 
booked through the same-
sex marriage plebiscite 
not proceeding, despite 
Mr Turnbull insisting it re-
mained government policy 
just days ago.
The total value of un-
legislated budget repair 
measures - the so-called 
“zombie measures” that 
date back, in some cases, 
to Joe Hockey’s first bud-
get in 2014-15 - are now 
put at $13.2 billion.
The budget update also 
shows the unemployment 
rate is expected to remain 
stable at 5.5 per cent over 
the next two years, while 
real GDP forecasts are 
down in wake of negative 
growth in the September 
quarter.

Treasurer Scott Morrison arrives at Parliament House in Canberra on Mon-
day. Photo: Andrew Meares
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Besieged senator Rodney 
Culleton says he will con-
tinue to defend the broad 
ethos of One Nation but 
had to split from the right-
wing populist party be-
cause of irreconcilable 
differences with leader 
Pauline Hanson.
Amid the ongoing politi-
cal fallout of his decision, 
Senator Culleton is con-
tinuing to fight multiple 
legal battles that threaten 
his spot in Parliament. 
On Monday afternoon, 
a bankruptcy hearing in 
Perth descended into 
farce with the WA senator 
temporarily boycotting 
the courtroom and police 
ejecting two men for alleg-
edly breaching violence-
restraining orders.
One Nation leader Pauline 
Hanson has had an ex-
traordinary spray at Rod 
Culleton after he quit her 
party. Courtesy Channel 
7.
One Nation leader Pauline 
Hanson has insisted her 
party remains “very sta-
ble” and doubled down 
on her criticism of her for-
mer colleague, lambast-
ing him as someone who 
has “never been upfront” 
and had spun mislead-
ing tales about his legal 
troubles.
“It’s a shame it has turned 
out the way it has and I 
am sure many other lead-
ers feel the same way,” 
she said, referring to 
other scandals that had 
damaged political parties, 
such as the corruption 
of NSW Labor MP Eddie 
Obeid.

Senator Hanson - who 
earlier labelled Senator 
Culleton a “pain in the 
backside” - said he had 
unsuccessfully asked the 
party for help paying legal 
bills. Senator Culleton has 
staunchly denied this and 
has pointed to policy dif-
ferences, particularly on 
a royal commission into 
banks, which he favours.
“Pauline wants to now 
go out and have ASIC do 
it. I mean, how pathetic. 
My allegiance is with my 
people who elected me,” 
he said outside court in 
Perth.
Senator Culleton’s chief 
of staff, Margaret Menzel, 
reacted to Senator Han-
son’s afternoon press 
conference in anger, tell-
ing Fairfax Media the One 
Nation leader had given 
publicly contradictory 
accounts of Senator Cul-
leton’s alleged request 
for funds to help fight his 
legal battles.
“One thing I have always 
taught my children and 
my mother taught me – 
don’t tell lies and you are 
right,” she said.
“Because the web of lies 
will always catch you.
“. . . All of this sweet in-
nocence would be OK if 
there was just a shred of 
evidence to back it up, 
but so far there has been 
none and everything I am 
looking at points to the 
opposite.”
Mrs Menzel said Senator 
Culleton had been under 
pressure from Senator 
Hanson and her chief of 
staff James Ashby to re-

Rodney Culleton and Pauline Hanson’s war of words continues following One Nation split 

sign “quite early on”.
“She hasn’t so much as 
offered him a cup of cof-
fee, she has lunched and 
dined others in the Sen-
ate, but she has never so 
much as invited him, or 
his staff, for a cup of cof-
fee,” she said.
“I have phoned her of-
fice to organise appoint-
ments and they were de-
nied. Including that day 
she looked down the ABC 
camera.
“To suggest he had been 
the one dodging and 
avoiding is stretching the 
truth a little bit.” 
Mrs Menzel also took 
umbrage with Senator 
Hanson’s suggestion her 
boss was courting media 
attention.
“He has not gone against 
one of the One Nation 
commitments, but every-
one of them has,” she 
said.
“And as far as egos go, 
well, there is only one 
person who has a morn-
ing spot on television and 
has sought out the media 
and it is not Senator Cul-
leton,” she said.
“The media has come to 
Senator Culleton and he 
has been very generous. 
We don’t expect favours 
from the media, but we do 
expect them to do their 
job. And if they come 
wanting information, we 
tell them the truth.”
Bob Katter, leader of the 
fledgling Katter’s Austra-
lian Party, has emerged 
as Senator Culleton’s 
only ally in Canberra and 
is laying out the welcome 

Rod Culleton (right) with One Nation leader Pauline Hanson. Photo: Alex Ellinghausen 
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Gold Coast theme park 
Dreamworld has reopened 
two of its so-called ‘Big 
Nine’ thrill rides.
The Pandamonium and 
Mick Doohan’s Mo-
tocoaster rides are back 
online almost two months 
after a fatal accident 
claimed the lives of four 
guests on the Thunder 
River Rapids ride.
The remaining seven thrill 
rides - including the Claw, 
BuzzSaw and Tower of 
Terror II - remain closed 
as Dreamworld continues 
an internal and external 
safety review of every at-
traction in the park.
Dreamworld chief execu-
tive Craig Davidson said 
the two rides, as well as 
the Dreamworld Express 
train ride, had been re-
opened after clearing the 
multi-level reviews.
“Other rides will be 

brought on-line progres-
sively, over the coming 
weeks, as they receive 
sign-off from the safety 
review,” Mr Davidson 
said.
Dreamworld reopened on 
December 10 after being 
closed for six weeks fol-
lowing the deaths of Kate 
Goodchild, Roozi Araghi, 
Luke Dorsett and Cindy 
Low in the October 25 
tragedy.
At the time of the reopen-
ing, none of the park’s 
major thrill rides were op-
erating.
In another sign of the 
park returning to full op-
erations, a summer pyro-
technics show is set to 
launch following Christ-
mas.
The Fire Machine show 
starts at 8.30pm on Box-
ing Day and will run night-
ly through to January 15.

Dreamworld reopens 
two thrill rides

mat for him.
“There’s something weird 
going on,” he said in a 
statement, arguing that 
Senator Culleton had 
rightly backed several 
measures in Parliament 
and that One Nation lead-
er Pauline Hanson “was 
on the dark side on each 
of these issues”.
“A bloke has been pun-
ished for courageously 
sticking to the core val-
ues of the One Nation 
supporters . . . This will 
be one of the weird water-
sheds in recent political 
history.”
In Perth on Monday, Sen-
ator Culleton represented 
himself to challenge a 
court order that he pay a 
$280,000 in damages to 
former Wesfarmers direc-
tor Dick Lester.
At one stage, he de-
manded an adjournment, 
claiming two people in at-
tendance were breaching 
violence restraining or-
ders, taken out by his wife 
Ioanna. The pair - Bruce 
Bell and Frank Bertola - 
have also petitioned the 
High Court to find Sena-
tor Culleton ineligible for 
the Senate.
“If you’re not going to re-
move them, I will stand 
down,” Senator Culleton 
said during a brief spell in 
front of the judge before 
walking out on proceed-
ings.
“If you’re not going to ad-
dress the issue, I will re-
move myself, I need my 
wife here now. I will not 
be bullied.”
The judge ordered a num-
ber of brief adjournments 
and it took more than an 
hour for the hearing to re-
commence.
Once back in court, Sena-
tor Culleton asked how 
proceedings could con-
tinue, to which Justice 
Barker responded: “I’m 
running this court, not 
you.”
In another bizarre turn of 
events, police arrived at 
court to forcibly remove 
the Mr Bell and Mr Bertola 
to a waiting police van.

Senator Culleton is also 
awaiting an unrelated 
High Court judgment on 
whether he was eligible 
for election in July be-
cause he had a larceny 
conviction against his 
name.
The offence carries a po-
tential sentence of more 
than 12 months in prison, 
which renders a candidate 
ineligible under section 
44 of the constitution.
The senator’s barrister, 
Peter King, has argued 
that because the convic-
tion was annulled after 
the election, there should 
be no consequences.
If he is ruled to have been 
ineligible, a recount would 
award his spot to the 
person who was second 
on One Nation’s Senate 
ticket: his brother-in-law, 
Peter Georgiou.
But Senator Hanson has 
sought to avoid such an 
outcome, suggesting that 
Mr Georgiou might not be 
able to take the job.

“I’m also hearing that his 
brother may be a guaran-
tor for him in that bank-
ruptcy. So if that be the 
case, his brother-in-law 
may not be eligible to 
stand. So if that be the 
case, then the seat comes 
back to the party,” she 
said.
Mrs Menzel denied Mr 
Georgiou was involved.
“The funding that is there 
has nothing to do with 
Senator Culleton’s broth-
er-in-law,” she said.
“And since she has never 
spoken to him or Sena-
tor Culleton about that 
matter, it is interesting to 
know where that informa-
tion is coming from.
“She has very poor sourc-
es if that rumour is the re-
sult of it.”
Senator Culleton could 
be forced into bankruptcy 
if he is made to pay the 
$280,000 debt in the Fed-
eral Court, in which case 
he would also be ruled 
out of the Senate.



Page 37صفحة 37     

NEWS

Former prime minister 
Tony Abbott’s pet projects 
have been sacrificed by the 
Turnbull government, as 
Treasurer Scott Morrison 
scrambles to find savings 
to deal with plummeting 
revenue.
The much-hyped “nannies 
pilot program”, designed 
to help women return to 
work after having children, 
has been cut, with the gov-
ernment slashing the pro-
gram’s 3000 places to just 
500, delivering a saving 
of $170.4 million over two 
years.
The mid year budget up-
date has been delivered by 
the Treasurer and Fairfax 
Economics Editor Peter 
Martin explains why Scott 
Morrison has chosen to re-
veal a bigger deficit now.
No new applicants will be 
accepted from early next 
year, with those already 
in the program to receive 
subsidised care until it of-
ficially terminates in June 
2018. The government 
blamed lower-than-expect-
ed participation for the 
program’s axing. 
Likewise, Mr Abbott’s 
Green Army has been con-
firmed dead, with the gov-
ernment looking to save 
$224.7 million over the 
next four years.
The program was placed 
on the chopping block, 
with some of savings go-
ing to pay for the govern-
ment’s recent deal with the 
Greens to provide $100 
million to Landcare in ex-
change for their support 
on a revised backpacker 
tax.
But it’s not just Mr Abbott 
who has seen favoured 
projects cut in a bid to ad-
dress the government’s 
revenue problem.
Employment packages an-
nounced by Mr Morrison 
just six months ago to ad-
dress youth unemployment 
and help older Australians 
get back to work have also 
seen cuts.
The Wage Subsidy Pool 
for those aged 25 and 
over, which was set up to 
encourage businesses to 
hire older workers, has 
been capped, with $329.5 

million stripped from the 
program over the next four 
years.
The Youth Employment 
Package, also known as 
Prepare, Trial, Hire, or 
PaTH, has also been cut, 
with $5.7 million taken from 
the program for budget re-
pair and to fund “policy 
priorities”, while spending 
$20 million on an “aware-
ness strategy” for the pro-
gram.
The mid-year budget paper 
also confirmed the govern-
ment would not proceed 
with the Asset Recycling 
Fund, designed by former 
treasurer Joe Hockey to 
kick-start Australia’s econ-
omy through infrastructure 
projects.
The Building Australia 
Fund and the Education 
Investment Fund will also 
be closed, with uncommit-
ted funds to go towards 
the National Disability In-
surance Scheme and used 
to reduce debt and fund 
“future borrowing require-
ments”.
The papers predict the 
decision will lead to a $10 
billion reduction in gross 
debt by 2019-20.
The government is also 
seeking to save $22.5 mil-
lion from aged care fund-
ing by changing the fund-
ing arrangements.
The VET student loan pro-
gram will also be tight-
ened, with tougher entry 
standards, the introduction 
of course loan caps and 
implementation of student 
reporting requirements 
all designed to reduce the 
outstanding student loan 
debt by $7 billion over the 
next four years and $25 bil-
lion over the next decade.
Pensioners who relocate 
overseas, or leave the 
country for more than six 
weeks, will see their pen-
sion supplement cut from 
1 July 2017, which the pa-
pers predict will achieve 
savings of $123.6 million 
over four years.
Fines will also get more 
expensive, with the gov-
ernment increasing a pen-
alty unit from $180 to $210, 
which it hopes will increase 
revenue by $80 million.

Mid-year budget update: Tony Ab-
bott’s pet projects sacrificed for 
budget repair 
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Regular unleaded petrol 
- the most popular fuel 
choice among Austra-
lian motorists - would be 
completely phased out 
under a series of radical 
proposals by the Turnbull 
government.
Banning regular unleaded 
petrol would dramatically 
improve the quality of 
Australian fuel, rated the 
dirtiest in the developed 
world, but would likely 
lead to substantial price 
hikes for motorists.
From tracing the exact 
source of CO2 in our 
atmosphere to measur-
ing the earth’s “carbon 
budget”, the scientists 
studying climate change 
know a lot more about the 
greenhouse effect than 
you might think.
Premium unleaded petrol 
costs an average of 10.7 
cents more per litre than 
regular unleaded, which 
has been the standard 
fuel for Australian vehi-
cles since leaded petrol 
was phased out by the 
Howard government.
The operators of Austra-
lia’s four remaining oil re-
fineries - two in Victoria, 
one in Queensland and 
one in Western Australia 
- would also be forced to 
rebuild their plants, with 
costs potentially running 
into the billions.   
A government discussion 
paper quietly released 
on Tuesday afternoon 
argues that reducing the 
amount of sulfur in the 
petrol sold in Australia 

would produce strong 
environmental and health 
impacts. Australia has 
the lowest quality petrol 
of the 35 countries in 
the OECD, below Mexico, 
Turkey and Estonia. 
The paper proposes five 
options, including:
•	 Phasing	 out	 reg-
ular unleaded petrol over 
two to five years, with sul-
fur in premium unleaded 
and ethanol blends limit-
ed to 10 parts per million 
(down from 50ppm); 
•	 Bringing	 Australian	
standards into line with 
Europe, with a 10 ppm 
sulfur limit for all fuels in-
cluding regular unleaded 
(down from 150ppm);
•	 Limiting	 sulfur	 in	 regu-
lar unleaded petrol lim-
ited to 50ppm from 2020 
and 25ppm for premium 
unleaded; and
•	Business	as	usual
NRMA spokesman Peter 
Khoury said the associa-
tion supported improving 
Australian fuel standards 
but was growing “increas-
ingly concerned” about 
the ideas suggested by 
the government.
“If you go down the path 
of phasing out regular 
unleaded you would be 
exposing motorists to 
even more rorts than we 
are now,” he said. 
“Premium unleaded al-
ready costs 21 cents 
more than ethanol - imag-
ine what could happen if 
we adopt European stan-
dards.”
The Australian Automo-

Australia’s most popular type of petrol - unleaded - could 
be phased out within two years 

bile Association said in 
a submission to govern-
ment that reducing the 
availability of regular un-
leaded petrol would have 
“significant cost implica-
tions for the vast majority 
of motorists”.
“This would be particular-
ly bad for those that drive 
older vehicles, who would 
be forced to pay a higher 
price for fuel, without any 
emissions benefits being 
realised.”
Regular unleaded petrol 
is used by around 80 per 
cent of motorists in the 
states and territories out-
side NSW. In NSW, which 
has an ethanol mandate, 
regular unleaded is used 
by around 22 per cent of 
motorists, premium un-
leaded 30 per cent, etha-
nol 18 per cent and diesel 
30 per cent. 
The paper acknowledges 
the the impact on “dif-
ferent socio-economic 
groups” of phasing out 
regular unleaded will 
have to be carefully anal-
ysed. It says particular 
attention will also have 
to be given to the impact 
on regional communities 
and domestic refineries.
The Australian Institute 
of Petroleum has warned 
the introduction of Eu-
ropean standards here 
would threaten the viabil-
ity of the refineries, three 
of which have already 
closed in the last five 
years.
“Given the potential im-
pact on Australian oil re-

fineries we’re seeking a 
careful and thorough con-
sideration of costs and 
benefits of change, par-
ticularly to refineries and 
Australian motorists,” 
chief executive Paul Bar-
rett told Fairfax Media.
The closure of the Vitol-
operated refinery in Gee-
long would have major 
economic ramifications 
for the Victorian indus-
trial city.
An AIP submission to the 
government’s fuel review 
said the industry would 
need at least five years to 
implement any significant 
changes.
“If the implementation of 
the 10ppm sulfur petrol 
leads to refinery closures, 
it will also place a sig-
nificant volume demand 
on the import market in 
Asia providing upward 
pressure on the price of 
new Australian grade fuel 
specifications,” the sub-
mission warns.
When releasing the dis-
cussion paper on Tues-
day, Environment Minister 
Josh Frydenberg and In-
frastructure Minister Paul 
Fletcher said the propos-
als, open for consultation 
until March, were “de-
signed to keep Australia 
in line with international 
vehicle markets and keep 
us enjoying some of the 
cleanest air in the world”. 
Melbourne motorist Ali-
son Lansley said she 
would struggle to afford 
the switch to premium 
unleaded for the family’s 
16-year-old Toyota. “I 
guess if they mandated 
it, we wouldn’t have much 
of a choice. But if it’s bet-
ter for the environment, 
that’s okay,” the Carlton 
resident said. 
But Patrick O’Neill was 
angered by the proposal. 
“It would piss me off that 
I have to pay more for 
something I didn’t want,” 
the Albury father of two 
said. “I can afford it, but 
my kids can’t, so that’s 
not fair.”

Regular unleaded petrol is the most popular type of fuel in Australia. Photo: Chris Ratcliffe
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A 24-kilometre stretch of 
Sydney’s M4 - the site of 
788 crashes causing seri-
ous injuries and six deaths 
from 2010 to 2014 - is Aus-
tralia’s most treacherous 
highway. 
The busy stretch on the 
M4 Western Highway from 
Parramatta Road to the 
spaghetti bowl intersection 
with the M7 was the most 
dangerous highway in NSW 
and Australia, according to 
a report that analysed Aus-
tralian highways.
Micaela Henderson suf-
fered severe brain dam-
age and other injuries after 
an horrific car crash six 
years ago. Video courtesy: 
Transport Accident Com-
mission.
The second worst spot 
in NSW, and the third in 
Australia, is the 45- kilo-
metre long stretch of the 
Hume Highway that runs 
from the M5 South Western 
Highway to Narellan Road, 
Campbelltown.  
The results come from a 
review of nearly 21,000 
kilometres of Australian 
highways by the Austra-
lian Road Assessment 
Program (AusRAP) for the  
Australian Automobile As-
sociation.
It analysed highways by 
looking at the number of 
crashes that caused seri-
ous injuries, a more accu-
rate indication of their real 
danger than looking at fa-
talities alone.
NRMA spokesman Peter 
Khoury said the report 

highlighted how much 
work was still needed to 
bring Australia’s National 
Highway Network up to an 
acceptable, safe standard.
“In a year that has seen a 
horrific increase in the road 
toll, it is perhaps fitting that 
this report was released 
in time for Christmas,” Mr 
Khoury said.
The 10 worst spots in NSW 
with a risk rating of high in-
cluded: 
1. Western Highway, M4, 
from Parramatta Road, Con-
cord, to the M7 Westlink, 
where 788 were badly in-
jured and six people died. It 
is used by 95,050 vehicles 
every day. 
2. Hume Highway, from 
South Western Motor-
way/M5 to Narellan Road, 
Campbelltown, where 726 
were seriously injured and 
seven died; 40,000 ve-
hicles use this stretch of 
road every day. 
3. Western Motorway, M7 
Westlink to Glenbrook, 
where 235 people were 
seriously injured and four 
died.
4. Pacific Motorway, Balli-
na, to Byron Bay, where 92 
were injured and 12 died.
5. Pacific Motorway, 
Hawkesbury River to Calga 
Interchange, where 146 
were injured, and three 
died. 
6. Great Western Highway, 
Wellington, to Newell High-
way, Dubbo, where 31 were 
injured and three died
7. Pacific Motorway, Byron 
Bay, to Yelgun, where 40 

The 24km stretch of Sydney road that is the most dangerous in Australia 

were injured and five died.
8. Pacific Highway, Wah-
roonga, to Brooklyn on the 
Hawkesbury, where 125 
were injured and one died.
9. Federal Highway, Hume 
Highway to Collector out-
side Canberra, where 48 
were injured and 5 died. 
10. Great Western High-
way, Orange to Wellington, 
where 58 were injured and 
one died. 
The report found that, as 
well as injuries causing 
distress to families and 
friends and causing loss 
of employment, the life-
time health costs average 
$136,000. A severe injury 
causing quadriplegia can 
cost $2.6 million.
Mr Khoury said motorists 
in NSW could take heart 
because most of the top 
10 worst highways in NSW 
had upgrades under way, 
which would save lives and 
improve safety. 
These include the Pacific 
Highway, Western Motor-
way and Great Western 
Highway.  
The best road in NSW was 
the Sturt Highway, from 
Wagga Wagga to Narrand-
era. 
The report coincides with 
growing concern about the 
sharp rise in the national 
road toll, with 1273 Austra-
lians killed on our roads in 
the year to September: an 
annual increase of 86.
More than 2500 Austra-
lians are seriously injured 
on the road every month.
As well as two highways in 

NSW, which came in first 
and third on the national 
list, Tasmania’s Bass High-
way from Nine Mile Road 
to Stowport Road came in 
second. 
Fourth place for the worst 
highway went to Queen-
sland’s M1 Pacific Highway 
from Gateway Motorway to 
Logan Motorway. 
Fifth in the national list of 
worst highways was Tas-
mania’s A8 East Tamar 
Highway from Alanvale 
Connector to Dalrymple 
Road. Sixth was another 
spot on Queensland’s M1 
Pacific Motorway from 
Smith Street Freeway to 
NSW border,  seventh was 
again Tasmania’s M1 Mid-
land Highway from Evan-
dale Main Road to Howick 
Street, eight was QLD’s 
M1 Pacific Highway from 
Logan Motorway to Smith 
Street Freeway, nine was 
the Bruce Highway from 
Sarina to Mackay while 
number 10 was WA’s 
M1Great Northern / Victoria 
Highway from the Kunun-
nurra turnoff to the North-
ern Territory border.
Australian Automobile As-
sociation chief executive 
Michael Bradley said gov-
ernments were rightly fo-
cused on how to address 
the worsening road toll.
“This report highlights the 
areas of highway most in 
need of further investment 
in order to save lives,” he 
said.
“Australia’s motoring clubs 
are calling on all govern-

The new Westlink M7 at the interchange with the M4 is on the most dangerous stretch of road in Australia. The 
photo shows the opening in December 2005 before cars started using it.  Photo: Mike Bowers

ments to make targeted, ef-
fective investments in road 
safety, and we urge them to 
use our statistically based 
analysis to help make those 
investments.”
The clubs are urging the 
public to lobby the govern-
ment to do more to improve 
safety. 
Members of the public can 
click on a section of a high-
way near them, and send 

a link to rally their local 
member. 
The report examined the 
247 sections making up 
20,664 kilometres of high-
way under the National 
Land Transport Network. 
It ranked highway sections 
based on risk, determined 
from the length of road sec-
tion, traffic volume and the 
number of crashes causing 
casualties.

The 24-kilometre stretch of road from Parramatta Road, Concord, along the M4 to the M7 Westlink is the most dan-
gerous place to drive in Australia. It is often the site of crashes such as the one pictured.  Photo: Seven News

WHILE the world is watch-
ing President-elect Donald 
Trump and terror in Berlin, 
former prime minister Kev-
in Rudd says we’re ignor-
ing the huge threat in our 
own backyard.
When asked by ABC 7.30 
host Leigh Sales what the 
most pressing challenges 
in our region are, Mr Rudd’s 
answer was straight to the 
point.
“I will give you three: 
North Korea, North Korea 
and North Korea,” he told 
Sales.
“We’re on a technical tra-
jectory. It’s to do with North 
Korean technical capabili-
ties in terms of missile so-
phistication, missile range, 
the availability of nuclear 
material and the ability to 
militarise that into a war-
head.”
Mr Rudd said the issue was 
escalating “on a very rapid 
timescale”.
“Therefore, the number 
one priority in terms of US-
China relations, leaving 

everything to one
side, is to reach agreement 
strategically between the 
President of China and the 
President-Elect of the US 
into how this can be ar-
rested.”
Failing to do that, Mr Rudd 
said forebodingly: “The al-
ternatives are too horrible 
to talk about.”
When Sales asked about 
what his contacts were 
making “of the belliger-
ence that Donald Trump is 
displaying towards China”, 
the former prime minister 
chuckled.
“It’s a varied feast ... I think 
the challenge for the pe-
riod ahead is for a channel 
to be opened up as early 
as possible between the 
two administrations so the 
parameters can be set for 
One China, for North Korea, 
which is this railway train, 
this sort of freight train 
rolling down the tracks 
towards us in terms of its 
nuclear weapons program 
” he said.

Former PM Kevin Rudd says North Korea is 
Australia’s ‘most pressing challenge’
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أقامت الرابطة املارونية يف سيدني عشاءها 
امليالدي السنوي يف دار األبرشية املارونية 
سيادة  ورعاية  بحضور  سرتاثفيلد  يف 
طربيةهالسامي  شربل  انطوان  املطران 
يوسف  مرسيلينو  واملونسنيور  األحرتام 
ورئيس دير مار شربل األب لويس الفرخ 
واألب املدبر انطوان طعمة واألب الرئيس 
أعضاء  من  كبري  وعدد  موسى  مارون 

الرابطة.  
يف  قداسا  املطران  سيادة  ترأس  بداية 
عظته  يف  تناول  حيث  مارون  بيت  كنيسة 
املحبة  بشائر  من  تحمله  وما  امليالد  معاني 
وخـُتم  املخلص.  بوالدة  والفرح  والسالم 
تبعتها  املقدس  القربان  برتنيمة  القداس 

تراتيل وصلوات امليالد.  
بعد القداس توجه الجميع اىل القاعة حيث 
عشاء  يف  الطعام  طربيه  املطران  بارك 
املأكوالت.  انواع  بمختلف  غني  بوفيه 
الرابطة رباح  وكانت كلمة تعريف لعضوة 
الرابطة.  رئيس  فيها  قدّمت  الحزوري 
باخوس  املارونية  الرابطة  رئيس  وألقى 
جرجس كلمة رحـّب فيها بالحضور وتوجه 
التي  املناسبة  هذه  »يف  باملعايدة  اليهم 
املحبة  اواصر  تعزز  والتي  الفرح  اىل  تدعو 
املطران  سيادة  فيها  وشكر  والتقارب«، 
بيت  يف  للمناسبة  استضافته  على  طربيه 
وشكر  الجميع«  بيت  يعترب  »الذي  مارون 

السابقني  واعضائها  الرابطة  رؤساء  كل 
حتى  الرابطة  تأسيس  منذ  جهودهم  على 
بالسري  مسريتهم  بمواصلة  وتعهد  اليوم 
بها قدمًا، منوهًا بأن اول من بادر اىل اقامة 
كان  الرابطة  ألعضاء  امليالد  عيد  مناسبة 
الرئيس السابق جو متلج. االعالمي األديب 
وحي  من  رائعة  قصيدة  ألقى  قزي  طوني 
املناسبة مشريا اىل ان الرابطة املارونية ما 
زالت مستمرة بفعالية منذ 30 سنة وهذا 
العلمانية  املؤسسات  يف  يحصل  ما  نادرًا 

العاملة مع املؤسسات الروحية. 
جدد  فقد  طربيه  املطران  سيادة  اما 
وخاصة  بالحضور  مرحبا  للجميع  معايدته 
املارونية  الرابطة  وأعضاء  األفاضل  اآلباء 
الرابطة  بنشاطات  نوه  كما  وعقيالتهم. 
دعما  الصعد  من  العديد  على  به  تقوم  وما 
والجالية.  املارونية  والكنيسة  للمطرانية 
السابق  املارونية  الرابطة  رئيس  ان  وأعلن 
املحكمة  يف  قاضيا  تعيينه  تم  قد  متلج  جو 
الروحية يف اسرتاليا اىل جانب املونسنيور 
بناء  عزيزي  يوحنا  والخوري  مرسيلينو 
الذي  على توصيات مؤتمر املطارنة األخري 
الرابطة  رئيس  قام  ثم  الفاتيكان.  يف  عقد 
باخوس جرجس بتعليق زر الرابطة املارونية 
على صدر كل عضو من األعضاء الحاضرين 
بفخر  الوقت  كل  الزر  تعليق  عليهم  متمنيا 
واعتزاز. كذلك قدّم زر الرابطة اىل سيادة 

الرابطة املارونية تقيم عشاءها السنوي مبناسبة عيد امليالد 

مرسيلينو  واملونسنيور  طربيه  املطران 
موسى.   واألب  طعمة  واألب  الفرخ  واألب 
قالب  بقطع  امليالدية  املناسبة  وأختتمت 
يف  عضوين  ميالد  عيد  بمناسبة  الحلوى 

الرابطة تزامن مع اقامة األمسية وهما رباح 
الحزوري وآن فرح هيل. 

يف  املارونية  الرابطة  تتقدم  الختام  يف 
بأطيب  اللبنانية  الجالية  من  اسرتاليا 

التهاني وأجمل التمنيات بحلول عيد امليالد 
املجيد والعام الجديد راجية من اهلل ان تحمل 
واألزدهار  والسالم  الخري   2017 سنة 

للبنان واسرتاليا وللعالم أجمع.
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