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«تطي» السلسلة ..احلريري :هناك حماوالت حقيقة لضربها
خالفات النواب رّ

البابا فرنسيس «أصلي من اجل لبنان واستقراره وسأزوره وألتقي مجيع ابنائه»

وأنه «يصلي دائمًا من
أجل لبنان ويعمل من أجل

بوتني ينوه بدور أنقرة يف «اهلدنة» السورية
الروسي
الرئيس
نوه
فالدميري بوتني بدور تركيا
يف وقف األعمال القتالية
النظامية
القوات
بني
املسلحة
واملعارضة

إلطالق اجتماعات آستانة
ومفاوضات جنيف بالتزامن
مع بدء «االئتالف الوطين
السوري» اإلعداد للجولة
املقبلة من مفاوضات

جنيف.
وصعدت القوات النظامية
ّ
الغوطة
على
هجماتها
الشرقية وفرضت حصارًا
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بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced
&
in
need
for
a
حكومية ( )Licenceيف املهن
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

حتديات تهدد استقرار العامل

بدت إدارة الرئيس
دونالد ترامب مضطرة
اىل خوض معركتني
متوازيتني ،األوىل يف
2018
موازنة
شأن
اليت تقتطع من برامج
بيئية وخارجية وتزيد
من اإلنفاق العسكري،
والثانية حول «قيود
وقف
بعد
السفر»
حمكمتني فيديراليتني
العمل بقانونه اجلديد
أمس
سريانه
قبل
االول.
ترافق ذلك مع تعيينات
جديدة لإلدارة األمريكية
الدفاع
وزارة
يف
وجملس األمن القومي،
أبرزها ترقية املساعدة

قداسة البابا فرنسيس مستقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
دوام استقراره» ،كما
نقل املكتب اإلعالمي يف

امللك سلمان من الصني:

ترامب
خيوض معركة
املوازنة ...بعد
«قيود السفر»

رئيس اجلمهورية زار الفاتيكان ..عون :لبنان مؤهل ليكون مركز حوار احلضارات واألديان
وعد البابا فرنسيس بزيارة
لبنان ولقاء مجيع أبنائه،
استقباله
خالل
وذلك
الرئيس اللبناني ميشال
عون يف الفاتيكان أمس
االول ،يف أول لقاء بينهما
منذ انتخاب األخري رئيسًا
يف  31تشرين األول
(أكتوبر) املاضي .كما
وعد البابا بـ «االستمرار
يف دعم لبنان ومساندته
الدولية
احملافل
يف
واإلقليمية».
وأعرب البابا عن سعادته
«الستعادة لبنان عافيته
املؤسسات
وانتظام
الدستورية فيه» ،مؤكدًا
أن «للبنان مكانة خاصة»،

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

الرئاسة اللبنانية.
وعرض عون مع البابا
الوضع يف الشرق األوسط
املسيحيني،
وأوضاع
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امللك سلمان والرئيس الصيني يف بكني أمس االول( .بندر الجلعود)
احلرمني
خادم
أكد
الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،أن العامل
يواجه حتديات تهدد أمنه

واستقراره ،الفتًا إىل أن
يف مقدم هذه التحديات
«اإلرهاب ،والتدخل يف
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أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

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

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز HCCP

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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لـبنانيات

نقوال دعا لسد مزاريب اهلدر والفساد
املستشري وايقاف عمليات السمسرة
الضخمة يف كل مناقصة او مزايدة

قداس يف كنيسة مار مارون يف
روما احتفاء بالرئيس عون

بري تلقى مزيدا من اتصاالت
التعزية بوفاة صهره

الرئيس نبيه بري

الرئيس عون وعقيلته وصهراه وحضورخالل القداس

النائب نبيل نقوال
اعترب عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب نبيل نقوال
ان «ليس بهذه الطريقة متولون
والرواتب،
الرتب
سلسلة
عرب اقتطاع االموال من جيوب
الفقراء ،خصوصا مع وجود مئات
الوسائل ،اوهلا بسد مزاريب
اهلدر والفساد املستشري يف
الدوائر الرمسية كافة ،وايقاف
عمليات السمسرة الضخمة يف
كل مناقصة او مزايدة حتصل
باخلفاء حينا وبالعلن احيانا،
على مبدأ اذا مل تستح فافعل
ما تشاء».
وأشار يف تصريح عرب وسائل
االجتماعي،اىل
التواصل
ان االمالك البحرية وتسوية

خمالفات البناء وزيادة طابق
على عامل اإلستثمار وارباح
املصارف وزيادة الضريبة على
األرباح العقارية ،فهي كفيلة
ليس فقط بتمويل السلسلة امنا
بتجهيز اجليش اللبناني والقوى
األمنية كافة معدات متطورة
وحديثة حملاربة االرهاب.
ورأى انه يبقى السؤال ان
اضافة  250ل.ل على علبة
السجائر وقيمتها  2500ل.ل
و  500ل.ل على علبة السيجار
وقيمتها  $300ما هي اال تعمية
لذر الرماد يف العيون ،يف حني
ان املطلوب ختدير الناس حبلول
قد تؤدي اىل كارثة اقتصادية
واجتماعية يف ما بعد.

جنبالط:احلزب االشرتاكي تبنى زيادة
السلسلة شرط تأمني املوارد ووقف اهلدر

غرد رئيس اللقاء الدميوقراطي
النائب وليد جنبالط عرب حسابه
على «تويرت».
فقال« :منذ أول حلظة ،فإن
احلزب االشرتاكي تبنى زيادة
السلسلة شرط تأمني املوارد
ووقف اهلدر ،وسهلة جدا
املواقف الشعبوية».

النائب وليد جنبالط

اقيم يف كنيسة مار مارون
يف مقر الوكالة البطريركية
املارونية يف روما قداس،
اجلمهورية
برئيس
احتفاء
اللبنانية العماد ميشال عون

واللبنانية االوىل السيدة ناديا
الشامي عون والوفد املرافق،
حبضور فعاليات وأبناء اجلالية
دين
رجال
من
اللبنانية
ومدنيني.

املكتب االعالمي لقانصوه حذر من تداعيات
احتالل مبنى شركة الراية للصحافة

صدر عن املكتب اإلعالمي
لالمني القطري حلزب البعث
النائب عاصم قانصوه البيان
للتطورات
«مواكبة
اآلتي:
جمموعات
بإقتحام
املتعلقة
مسلحة ليل السبت 2017/3/11
واحتالل مبنى شركة دار الراية
للصحافة والطباعة والنشر،
والذي يستعمله حزب البعث
العربي االشرتاكي كمقر للقيادة
القطرية ،وحيث أن املبنى
يتضمن املكتب اخلاص بالنائب
عاصم قانصوه االمني القطري
للحزب ،ولقد جلأ النائب قانصوه
للمراجعات السياسية واالمنية
والقضائية من خالل تقديم
دعوى قضائية منعا لتدهور
االوضاع ،اال انه وبعد املراجعة
تبني ان احتالل املبنى ما زال
قائما ومستمرا ،وبوجود عناصر
القوى االمنية احمليطة باملبنى.
وقد وصل اىل مسامع النائب
قانصوه أن احملامي العام
االستئنايف يف بريوت الرئيس
بالل ضناوي غري موافق على

قانصوه

اخالء املبنى من احملتلني ،مما
يدعو اىل تدهور االمور باعتبار
ان استمرار بقاء احملتلني
واملسلحني يف املبنى سيؤدي
اىل تصاعد املوقف ،مما ينذر
بتطورات غري اجيابية.
لذلك ،يعلن مكتب النائب
عاصم قانصوه التحذير من
بقاء احملتلني ،وحيمل اجلهات
املختصة التداعيات السريعة
اليت قد تستجد ،علما ان قيادة
حزب البعث العربي االشرتاكي
يف لبنان ستعقد اجتماعا مهما
غدا اجلمعة عند اخلامسة عصرا
يف منزل النائب عاصم قانصوه
لعرض التطورات واختاذ املوقف
املناسب».

تلقى رئيس جملس النواب
نبيه بري املزيد من االتصاالت
للتعزية بوفاة صهره عماد
فضل اهلل .وأبرز املتصلني:
سليمان،
ميشال
الرئيس
الرئيس متام سالم ،البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ،بطريرك الروم
الكاثوليك غريغوريوس الثالث
حلام ،شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز الشيخ نعيم حسن،
رئيس احلزب الدميوقراطي
اللبناني وزير املهجرين طالل
أرسالن ،سفريا اجلزائر أمحد
شاغاتاي
وتركيا
بوزيان
أرسياز ،النائب بطرس حرب،
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،الوزير السابق مسري
مقبل ،النائبة السابقة نايلة
معوض ،املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن ،مفيت صيدا

وأقضيتها سليم سوسان ،مفيت
اجلمهورية السابق الشيخ حممد
رشيد قباني ،القائم باالعمال
السعودي وليد خباري ،قائد
قوات «اليونيفيل» يف اجلنوب
اجلنرال مايكل بريي ورئيس
اجلامعة اللبنانية االمريكية
الدكتور جوزف جربا.
وقد وصل مساء امس االول
اخلميس إىل مطار رفيق احلريري
الدولي  -بريوت ،جثمان صهر
رئيس جملس النواب نبيه بري
الفقيد عماد فضل اهلل ،الذي
قضى يف الواليات املتحدة
األمريكية االسبوع املاضي.
وكان يف استقبال اجلثمان،
الذي من املقرر ان يكون
قد نقل صباح امس اجلمعة
ليوارى يف الثرى ببلدة
القليلة  -اجلنوب ،ذوو الفقيد
وأصدقاؤه.

مكاري رفع اجللسة التشريعية :حنمل املزايدين ويف
مقدمتهم حزب الكتائب مسؤولية االلتفاف على السلسلة

مت رفع اجللسة التشريعية اىل
موعد حيدده رئيس جملس
النواب نبيه بري الحقا ،حبسب
ما اعلن نائب رئيس اجمللس
فريد مكاري ،وقال« :بسبب
عدم اكتمال النصاب رفعت
اجللسة» ،ومحل« :املزايدين
مقدمتهم
يف
واملعرقلني
رئيس حزب الكتائب النائب
سامي اجلميل وحزب الكتائب
مسؤولية االلتفاف على سلسلة
الرتب والرواتب والغائها ،مبا
يضع حقوق أكثر من  250ألف
عائلة يف الوصول اىل بعض
حقوقهم ،حبجة تأمني موارد

GRANVILLE WARD

النائب فريد مكاري
من خارج سياق االيرادات دون
تقديم طرح بديل وواقعي،
ودون املشاركة بأي عمل
جدي».
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عون التقى احلرب االعظم وبارولني :لبنان مؤهل ليكون مركز حوار
للحضارات واالديان ..البابا :للبنان مكانة خاصة ملا ميثله من قيم وسأزوره
اكد قداسة احلرب األعظم البابا
فرنسيس خالل استقباله رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
قبل ظهر امس االول اخلميس
يف حاضرة الفاتيكان ،ان
«للبنان مكانة خاصة لدى
الكرسي الرسولي ،وانا سعيد
الستعادته عافيته وانتظام
املؤسسات الدستورية فيه
منذ انتخاب العماد عون رئيسا
للجمهورية» ،مشددا على ان
«هذه املكانة سببها االساس
ان لبنان جبميع ابنائه ،عاش
قيم االصالة القائمة على
االحرتام املتبادل والسعي اىل
حتقيق السالم بني الشعوب
والطوائف واملذاهب».
وابلغ البابا الوفد املرافق
للرئيس عون انه «يصلي دائما
من اجل لبنان ويعمل من اجل
دوام استقراره وانه سيزوره
ويلتقي مجيع ابنائه».

رئيس الجمهورية

من جهته ،شكر الرئيس عون
البابا على «استقباله وحمبته
الكبرية للبنان ،وعلى االهتمام
الذي يوليه دائما لقضاياه،
ومتابعة الكرسي الرسولي كل
ما يساعد على تعزيز االستقرار
فيه ومتكينه من مواصلة لعب
دوره يف حميطه والعامل».
وعرض الرئيس عون مع
االب االقدس «الوضع يف
الشرق االوسط عموما واوضاع
املسيحيني ،خصوصا يف سوريا
وفلسطني والعراق» ،وتطرق
البحث يف «العمل الذي يقوم به
لبنان ملواجهة االرهاب» ،الفتا
اىل ان «اللبنانيني ،مسيحيني
ومسلمني موحدون يف التعاطي
مع هذا اخلطر» ،مؤكدا ان «ما
حيصل احيانا من تباين يف
وجهات النظر يعكس خالفا
سياسيا وليس خالفا دينيا كما
يعتقد البعض ،ويتم التعاطي
معه من خالل املؤسسات
الدستورية والتشريعية».
وقال« :لقد خربنا يف لبنان طوال
قرون عيشا واحدا بني املسيحية
واالسالم ،ساهمنا خالله يف بناء
حضارة واحدة جعلت املسيحي
يدرك ان املسلم هو شريكه
بالعكس،
والعكس
واخيه
وكونت لدينا القناعة ان احرتام
حق االختالف والتنوع هو ابهى
صورة ميكن ان نقدمها للعامل».
واكد ان «لبنان غدا من خالل
ما تكون فيه من تراكم حضاري
مسيحي  -اسالمي ،منوذج يصلح
لدول وانظمة عدة ،اضافة اىل
ان التعاون االسالمي  -املسيحي
يؤهل لبنان ليكون مركز حوار
احلضارات واالديان».
وشدد على ان «مشاركة لبنان
يف املؤمتر الذي عقد يف االزهر
الشريف ،للمساهمة يف تغليب
لغة االعتدال اليت ميثلها هذا
املقام ،الذي يواجه بقوة لغة
التطرف وتشويه صورة االسالم
احلقيقي».
واذ طالب رئيس اجلمهورية

البابا ب»االستمرار يف دعم
لبنان ومساندته يف احملافل
الدولية واالقليمية» ،وعده
البابا بذلك« ،مستذكرا معارفه
من اللبنانيني يف االرجنتني يوم
كان رئيسا ألساقفة بيونس
ايرس».

وقائع الوصول

وكان الرئيس عون وصل
والوفد
االوىل
واللبنانية
املرافق اىل حاضرة الفاتيكان
عند العاشرة من قبل ظهر امس
االول اخلميس بتوقيت روما.
ويف لفتة خاصة ،جال رئيس
اجلمهورية وافراد العائلة والوفد
املرافق يف موكبه اخلاص داخل
حدائق الفاتيكان مستطلعا
معاملها ،ثم عاد اىل الباحة
الرئيسية حيث استقبل وفق
املراسم املتبعة يف الكرسي
الرسولي ،فقدمت له ثلة من
احلرس البابوي السويسري
التحية قبل ان يستقبله عميد
املونسنيور
البابوي
البيت
قدم له
جورج غانسفاين الذي ّ
نبالء الكرسي الرسولي الذين
حيوه ،ودخل بصحبته اىل اجلناح
البابوي يف القصر احلربي.
ولدى وصول الرئيس عون اىل
مكتب احلرب االعظم ،خرج البابا
فرنسيس الستقباله ،ودخال معا
اىل املكتب حيث عقدت خلوة
بينهما دامت نصف ساعة.

لقاء افراد العائلة والوفد املرافق

بعد ذلك ،انضمت اللبنانية
االوىل السيدة ناديا الشامي
عون ومن ثم افراد العائلة،
السيدة مرياي عون اهلاشم
وزوجها السيد روي اهلاشم،
السيدة كلودين عون روكز
وزوجها العميد املتقاعد شامل
روكز ،والسيدة شانتال عون
باسيل وزوجها وزير اخلارجية
جربان
الوزير
واملغرتبني
باسيل ،اىل الرئيس عون والبابا
فرنسيس الذي صافحهم فردا
فردا ،قبل ان يلتقي قداسته
اعضاء الوفد الرمسي والقائم
باعمال السفارة اللبنانية يف
الفاتيكان البري مساحه وقرينته
حمييا اياهم.

تبادل الهدايا

ثم مت تبادل اهلدايا بني
الرئيس عون والبابا فرنسيس،
فقدم رئيس اجلمهورية للحرب
األعظم متثاال للطفل يسوع
مرتديا زيا حربيا بلون العلم
اللبناني ،ومرسوما عليه من
جهة صورة سيدة لبنان ومن
اجلهة الثانية شعار حربية البابا
فرنسيس ،وهو حيمل يف يديه
الكرة االرضية اليت ترمز اىل
العامل يظللها الصليب البابوي.
واهلدية هي نتاج تنفيذ مشرتك
لراهبات الكرمل يف حريصا
وكفرمسحون.
من جهته ،قدم احلرب االعظم
اىل الرئيس عون واللبنانية
االوىل جمسما لغصن زيتون رمز

قداسة الحرب األعظم مستقبال الرئيس العماد ميشال عون

السالم ،قائال هلما انه يصلي
«كي حيفظ الرب هذا الغصن
يف لبنان وينميه» ،وجمموعة
الكتب الثالث اليت اصدرها
وهو على رأس الكنيسة ،تشمل
الرسالتني العامتني اللتني
وجههما اىل العامل ،وكتاب
احلوار حول «يوبيل الرمحة»
الذي اجراه مع احد االعالميني
الكرسي
لدى
املعتمدين
الرسولي.
ثم التقطت الصور التذكارية
وقدم االب االقدس للرئيس
وقرينته وافراد عائلته واعضاء
الوفد هدايا تذكارية ،قبل
ان يودع البابا الرئيس عون
واللبنانية االوىل عند باب
مكتبه.

لقاء امني سر الدولة

بعد ذلك ،التقى الرئيس
عون ،أمني سر دولة الفاتيكان
الكاردينال بيرتو بارولني،
وحبث معه يف االوضاع يف
لبنان واملنطقة ،وسبل تطوير
العالقات الثنائية بني لبنان
والكرسي الرسولي يف خمتلف
جماالت التعاون املشرتك ،يف
حضور وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ونظريه البابوي
غاالغري
بول
املونسنيور
والقائم بأعمال سفارة لبنان
يف الفاتيكان البري مساحه،
واملستشار االعالمي لرئيس
اجلمهورية جان عزيز ومدير
مكتب االعالم يف رئاسة
اجلمهورية رفيق شالال.

عون

وخالل اللقاء مع بارولني،
عرض الرئيس عون للوضع
يف لبنان ،مؤكدا انه «اجتاز
املرحلة الصعبة وهو ماض يف
مسرية النهوض وتعزيز احلوار
بني القوى السياسية يف كل
ما يتعلق بالنظام السياسي يف
البالد ويف استحقاق االنتخابات
النيابية املقبلة».
وركز الرئيس عون على
التعايش الدائم بني املسيحيني
واملسلمني ،الفتا اىل ان
«اخلالفات السياسية مردها
اىل صراع بني االحزاب وليس

بني االديان» ،مؤكدا انه يعمل
«على تقريب وجهات النظر بني
اللبنانيني».
واعاد الرئيس عون التأكيد على
«اهمية الدور املسيحي اجلامع يف
احمليط العربي والعامل» ،مشريا
اىل ان «مسرية اعادة االعمار
يف لبنان وحماربة االرهاب

يشارك فيها مجيع اللبنانيني
انطالقا من الشراكة الكاملة بني
املسيحيني واملسلمني».
وتناول اللقاء الوضع يف
فلسطني ،فأكد الرئيس عون
ان «اسرائيل لن تنخرط يف
عملية سالم حقيقية وهي تعمل
على افراغ الشرق االوسط من

اهله عموما ومن املسيحيني
خصوصا ،ألنها ال تنظر اىل
الفلسطينيني على انهم اصحاب
االرض بل مقيمني فيها».
وشدد الرئيس عون والكاردينال
بارولني على «دور االغرتاب
اللبناني والقيمة اليت ميثلها»،
كما تطرق اىل «اوضاع النازحني
واالنعكاسات
السوريني
االقتصادية واملالية واالجتماعية
اليت ترتتب على وجودهم يف
لبنان».
وقدم الرئيس عون للكاردينال
بارولني ايقونة مشرقية للمسيح
الضابط الكل ،من كتابة
الراهبات احملصنات يف كرمل
والدة اهلل يف حريصا ،يف ما
قدم الكاردينال للرئيس خريطة
لروما القدمية مبعاملها املسيحية
والكتاب الذي وضعه واملتضمن
االسس اليت تقوم عليها نظرة
الكرسي الرسولي اىل العالقات
الدولية.
ويف ختام اللقاء ،ودع رئيس
اجلمهورية واللبنانية االوىل
وافراد العائلة والوفد املرافق
مبثل ما استقبلوا به من مراسم
حفاوة.

زهرا :ال ميكن تطبيق مرسوم يساوي بني السلطات العامة
لناحية التعويضات واملخصصات واملوظف الذي يتقاضى راتبا
عقد عضو كتلة حزب «القوات
اللبنانية» النائب أنطوان زهرا
مؤمترا صحافيا يف جملس النواب
تناول فيه اقرتاح القانون الذي
تقدم به عن خمصصات النواب
والرؤساء السابقني وقال «ان
االنتخابات النيابية ليست بعد
شهرين» ،داعيا اىل «تسيري
امر سلسلة الرتب والرواتب
ألنها تهم كل الناس» ،مشددا
على «اننا نعمل بضمرينا».
ورأى زهرا ان «هناك يف
االصل نوابا ميسورين وهناك
متورطني ،ولكن يف املقابل
هناك نواب ال يكفيهم ما
يقدم اليهم من خمصصات»،
واضاف« :ان احالة هذه
املخصصات على ادارة التقاعد
وتكليفها بتطبيق انظمتها هو
جتاوز حلد السلطة وان القانون
الكامل ال يطبق عليه قوانني
اخرى».
واشار النائب زهرا اىل ان
«موظفي جملس النواب الذين
يتابعون حقوق املتقاعدين مع
وزارة املالية عانوا من تشبث
هؤالء املوظفني بتطبيق قانون
املوظفني على الرؤساء والنواب
السابقني ،لذلك اعدت دوائر
اجمللس النيابي اقرتاح قانون
يستند اىل حكم جملس شورى
الدولة الصادر عام  1985والذي
يقول ان القانون  25على 74
الكامل ال ميكن ان يطبق عليه
مرسوم اخر يساوي بني
السلطات العامة اليت تتقاضى
تعويضات وخمصصات واملوظف

النائب انطوان زهرا

الذي يتقاضى راتبا».
اضاف« :وهكذا قدمنا اقرتاح
القانون الذي يقول ان كل
شيء يعود اىل أصله ويطبق
القانون وعدلنا نسبة ال %75
بعد الوفاة كي نساوي الرؤساء
السابقني والنواب السابقني
باملوظفني ،اما الباقي فطلبنا
تطبيق القانون الذي صدر
العام  1974والذي طبق عليه
مرسوم جتاوز السلطة وساوى
النائب باملوظف».

وختم زهرا انه «ال من بد
تنوير الرأي العام ،وأرفض
التعميم التهام النواب بالفساد
والسرقة ،النائب يستفيد من
التعويضات االساسية  8ماليني
و 500ألف لرية ومن خمصصات
اجتماعية ومن صندوق اجمللس
النيابي يف االستشفاء ،وليس
لديه أي مردود غريه» ،مشددا
على «أنين ادعي الطهارة يف
نظافة الكف ومن يثبت العكس
من حقه االدعاء علي».
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لبنانيات

انفراط عقد اجللسة النيابية ملناقشة السلسلة ومكاري واحلريري حيمالن
املتضررين مسؤولية ضربها وسامي اجلميل يرد
انفرط عقد اجللسة النيابية
اليت تناقش سلسلة الرتب
والرواتب بسبب عدم اكتمال
النصاب ،ومحل نائب رئيس
اجمللس فريد مكاري كتلة
الكتائب والنائب سامي اجلميل
املسؤولية من خالل الشائعات
اليت اطلقت عن زيادات غري
صحيحة ,وتوتري االجواء خالل
اجللسة ,وكان من املقرر ان
تعقد اجللسة عند اخلامسة من
بعد الظهر ,وبعد انتظار حنو 40
دقيقة مل حيضر  60نائبا.
وقال النائب علي عمار «ان
هناك تسريبات على وسائل
التواصل ان الضرائب فرضت
على ربطة اخلبز ومعيشة
املواطن وهذا كذب ,وال بد من
توضيح االمر.
ثم خرج نائب رئيس اجمللس
ورئيس احلكومة سعد احلريري
والنواب من كل الكتل اىل
غرفة الصحافة ،حيث عقد
مكاري واحلريري مؤمترا صحافيا
حبضور عدد من النواب.
وقال مكاري « بعد جهد
طويل قامت به اللجان النيابية
ومبشاركة خمتلف الكتل النيابية
والنواب ،وبعد انعقاد اهليئة
العامة للمجلس يف جلسة 14
ايار  ،2014حيث مت اقرار
االيرادات املتعلقة بالسلسلة،
وبعد انقضاء  19عاما على اخر
مراجعة شاملة وجدية لرواتب
القطاع العام وبعد التوصل
اىل صيغة ال تليب طموحات
خمتلف هذه الشرائح ,امنا
تراعي مبدأ االمكانات مقابل
النفقات ،وترتافق مع جمموعة
من البنود االصالحية ،اليت من
شأنها اذا ما اقرتنت بإصالح
مالي جذري ،يبدأ من املوازنة
مرورا بوقف اهلدر ووضع حد
لالنفاق املتفلت وتعزيز اجهزة
الرقابة وارساء مبدأ احملاسبة،
ان تؤدي اىل اصطالح الوضع
املالي العام.
اضاف  :وبعدما كانت السلسلة
حمور البحث واالهتمام ،تفاجأنا
حبملة مربجمة وممنهجة وشعبوية
تطال االيرادات اليت سبق
واقرت يف اهليئة العامة،
محلة ال متت اىل واقع االرقام
واحلقائق بشيء ،تستهدف
ظاهريا االيرادات املقررة ،بينما
هي فعليا تنسف احلقوق اليت
تؤمنها السلسلة ،وختلق واقعا
يستحيل القبول به .وهو واقع
حياول وضع الناس يف مواجهة
الضرائب ,بينما احلقيقة املرة
ان من يقوم بهذه احلركة
املربجمة هو الذي يضع الناس
يف وسط ضوضائية تؤدي
عمليا اىل نسف السلسلة من
اساسها,
وتابع مكاري  »:وكما وعدت ان
امسي االمور بأمسائها ,فإنين
امحل املزايدين واملعرقلني،
ويف مقدمتهم النائب سامي
اجلميل وكتلة حزب الكتائب
على
االلتفاف
مسؤولية
السلسلة ،وبالتالي اىل الغائها

مبا تضيع حقوق اكثر من 250
الف عائلة تنتظر منذ عقدين
من الزمن الوصول اىل بعض
حقوقها ،وذلك حبجة تأمني
موارد من خارج سياق االيرادات
املقرتحة ،دون تقديم اي طرح
بديل واقعي ،غري شعارات
حماربة الفساد واهلدر ،ومن
دون املشاركة بأي عمل جدي
لوقف هذا اهلدر،ال بل على
العكس ,اذ ان املوافقة على
خطة النفايات ومعارضتها الحقا
ونتائجها الكارثية ال تزال ماثلة
يف اكياس النفايات املرمية
على الطرقات حتى االن .ولذلك
فإنين ارفض االستمرار بتغطية
هذه املسرحية ،وارفع اجللسة
اىل موعد الحق ،وليتحمل
املعرقلون مسؤولية اعماهلم».
سئل :هل حزب الكتائب وحده
يكفي للتعطيل؟
أجاب مكاري :مواقع حزب
الكتائب حتدثت عن زيادات غري
موجودة مثل زيادة  500لرية
على ربطة اخلبز و 3500لرية
على البنزين و  5000لرية على
املازوت و 25الفا على املياه و
 300لرية على امليكانيك ,وهذا
غري موجود,معتربا ان هناك
رغبة من هذا الفريق بتعطيل
السلسلة بل هم يتحملون وعلى
رأسهم سامي اجلميل».
للمجتمع
«بالنسبة
اضاف
املدني اهتمامنا الناس اكثر
من االخريننحن همنا الناس
وهم همهم تطويل اللسان,
وهناك من حيمل الفتات تنال
من النواب وجملس النواب,
وندعو وزارة العدل ووزير
الداخلية للتحرك».
وردا على سؤال قال « نواب
الكتائب اعطيتهم الكالم دائما
وكانوا يشيعون جوا معينا».
وعن انعكاس ذلك على
السلسلة قال « لن نتخلى عن
السلسلة وستقر بوجود الرئيس
نبيه بري وبعد التفاهمات».
وسئل عن مطالبة النائب عقاب
صقر يعقد جلسة خاصة لكشف
املرتكبني ،قال مكاري عند عقد
هيئة مكتب اجمللس سأطرح
ذلك.
سئل «هل وحدهم الكتائب
عطلوا»؟ قال «ال ,ولكن مسيت
االكثر ضررا».
قيل له النائب اجلميل يعرب
عن نبض الشارع فقال مكاري
«الذي يعرب عن نبض الشارع ال
يضع ارقاما غري صحيحة».

الحريري

ثم حتدث رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري يف جملس
النواب ،عقب رفع نائب رئيس
جملس النواب فريد مكاري
اجللسة النيابية العامة ،وتناول
اإلشاعات اليت ترددت وقال:
«من املؤسف أننا كنا قد أتينا
بروح إجيابية إلقرار سلسلة
الرتب والرواتب ألن الناس
حباجة إليها ،واليوم البعض
يعرف أننا كفريق سياسي كنا

متحفظني ،ولكن سرنا بها ألننا
رأينا أن هذه مصلحة الناس وال
بد أن حتصل ،وقد متت دراسة
هذا املوضوع ،واحلكومة ووزير
املالية عمال ليال نهارا لتوفري
املداخيل».
أضاف« :حنن نريد أن نكون
صادقني مع الناس ومع
كحكومة
واجبنا
انفسنا،
وكمجلس نواب ،ان نؤمن
اإليرادات قبل الصرف ،ألننا
ال نريد وضع الناس يف موقف
شبيه بالذي حصل يف اليونان
وعدة دول أخرى أعلنت إفالسها،
يعين أن اللرية اصبحت 3000
و 4000و 5000و .7000حنن
نريد إقرار السلسلة اليت حيتاج
اليها الناس ،ولكن علينا ان
حنمي كل اللبنانيني مبن فيهم
من تطاهلم السلسلة ،وحنن ال
نضيف ضرائب الننا حنب ذلك،
بل لنحمي من نعطيهم السلسلة
وألن هذا هو التوافق السياسي
الذي توصلنا اليه».
وتابع« :سأقول لوزيري العدل
والداخلية ان هناك جمموعة
من االكاذيب مت تروجيها على
وسائل التواصل االجتماعي.
وإذا كنا نلقي القبض على
اإلرهابيني ،فإني أؤكد لكم
اننا سنلقي القبض على الذين
قاموا بنشر هذه االكاذيب
وسنسميهم بأمسائهم ،واذا
اعتقد احد ان القانون ال يطاله،
فإن القانون سيطاله ،واذا
كان أحد النواب فيمكننا حنن
يف جملس النواب ان نطرح
رفع احلصانة عنه .حنن اطلقنا
عنوان اعادة الثقة عند الناس
وسنعيدها ،انا كرئيس حكومة،
وكذلك الرئيس بري والرئيس
عون مصرون على اعادة ثقة
الناس باحلكومة».
وأردف« :حنن كلنا هنا ،جملس
نواب وحكومة .اذا اردنا ان
نعمل بشعبوية اظن أنه ميكننا
ان نوصل السلسلة اىل 10
االف مليون ،ولكن نكون بذلك
قد خربنا بيوتكم انتم وبيوت
اوالدكم .ما حصل معيب
والرئيس مكاري حاول مرات
عدة جاهدا أن يدير هذه اجللسة
وصرب ،واتفقنا مجيعا .حنن نزلنا

مراسم التسلم والتسليم

اىل اللجان وتوافقنا ،قد تكون
ما زالت هناك بعض الشوائب،
وهذا كان يقال بروح إجيابية.
باالمس كان هناك أناس
يريدون ان ترفع الضريبة
على االمسنت وناس ال تريد،
وبالنهاية زدنا ،مل يغضب احد
ومل يصرح ومل خيون ،وهذا هو
العمل الربملاني .اقول للناس
وللمجتمع املدني إن الكالم
البذيء ،الذي يوجه الينا برأيي
يهينهم هم ،فاجملتمع املدني
يفرتض ان جيعلنا نرتقي اىل
مستواه ال اىل مستوى الكالم
البذيء الذي نسمعه».
وختم« :يف ما خيص سلسلة
فنحن
والرواتب،
الرتب
مصرون عليها ،كنت متحفظا
عليها سابقا ،ولكن االن أنا
مصر على ان تصدر اكثر
مبليون مرة ،اشكر كل النواب
ودولة الرئيس وحنن كحكومة
ستقوم بواجبها ،وان شاء اهلل
الرئيس بري سيدعو اىل جلسة
قريبا ،وأقول للناس الذين
انتظروا أننا سنقر السلسلة
أننا متفقون مجيعا وسيكون
اجلميع مرتاحا وفرحا .أما يف
شأن االشاعات اليت صدرت
حول اننا رفعنا الضرائب على
اخلبز والبنزين ،فإني أقول إننا
اذا اردنا ان نرفع الضرائب
فسنعلن ذلك ،ولكن ما جيري
كذب وافرتاء على جملس النواب
واحلكومة ،ملاذا؟ هناك حماولة
حقيقية لضرب سلسلة الرتب
والرواتب ،اليوم العائالت اليت
كانت تنتظر ان تصدر السلسلة
هي يف ذمة من سرب هذه
االشاعات .فليكذبوا ،وحنن ان
شاء اهلل عندما يدعو الرئيس
بري إىل جلسة سنرى من
يكذب ومن الصادق ،ونراكم
قريبا».
وردا على سؤال ،قال الرئيس
احلريري« :كل القوى السياسية
هنا ،كلنا نريد السلسلة ،حنن
ال نتحمل مسؤولية تأخريها،
هناك اشاعات واختالق اكاذيب
غري صحيحة».
أضاف« :اجلو الذي حصل يف
البلد هو الذي اثر على كل هذه
احلركة .ولذلك ،حنمل اجلميع

مسؤوليته».

الجميل

بعده ،عقد النائب سامي
اجلميل مؤمترا صحافيا ،حبضور
نواب احلزب ايلي ماروني،
نديم اجلميل وسامر سعادة،
فقال« :اول مرة نسمع عن
تعطيل جلسة بسبب شائعات،
وحنن لسنا مسؤولني عنها،
وميكن الدخول اىل مواقعنا
للتأكد من ذلك ،من حقنا
املطالبة بعدم وضع ضرائب
على الشعب اللبناني ،اال حيق
لنا املطالبة؟ هل حنن يف دولة
ديكتاتورية؟».
اضاف« :حنن كنا يف اجللسة
والكل يعرف اذا كنا حنن من
عطل هذه اجللسة ،كنا مع اقرار
السلسلة اوال قبل الضرائب،
فلنرى من النواب الذين عطلوا
اقرار السلسلة ،حنن كنا
نعرتض ولكن املواد كانت
تقر ،ومداخالتنا كانت لبضع
دقائق لنعرب عن رأينا الننا
دميقراطيني ،وهناك اكثرية من
 123نائبا مل يستطيعوا اقرار
السلسة».
وتابع« :اذا كان هناك مشكلة
على الزيادة على الدخات
وقامت القيامة داخل السلطة
فال يرموا املسؤولية علينا،
والضريبة على الدخان هي
الضريبة الصحيحة اليت اقرت
بسبب اضرارها ،وهي ايضا
الضريبة الوحيدة اليت اعرتض

عليها وزير املال».
وقال« :قلنا وحذرنا من الفساد
وكلفنا موقفنا من الفساد،
اخلروج من السلطة الننا
اعرتضنا على الفساد وخرجنا،
وحذرنا من النفايات .هناك 123
نائبا فليقرروا ،وحنن من حقنا
ان نعرتض ،وما زالت االمور
على هذا املنحى ،سأقول خالل
وجودنا يف احلكومة عرض على
طاولة جملس الوزراء مرسوم
اعفاء  8شركات كبرية من
غرامات التأخري النهم مل يدفعوا
الضرائب ،وقيمة هذا القرار
 66,5مليار لرية ،اعرتضنا عليه
 4مرات وعندما خرجت الكتائب
من احلكومة اعفيت هذه
الشركات من  44مليون دوالر
وكذلك اعرتضنا على سوكلني
واعرتضنا على السدود النه
ال توجد اموال ،وأمس اقرينا
قرضا بقيمة  465مليون دوالر
اي نصف السلسلة ،فلماذا
نفرض الضرائب ،حنن من حقنا
االعرتاض ،حنن ال نستغيب
الناس ،بل نفعل ما نقوم به
حتى ال يتم استغباء الناس،
ومن بيته من حجر يفعل ما
نفعله حنن ،ومل مينعهم احد
من اقرار السلسلة وليتحمل
مسؤولية تعطيل اجللسة من
غاب عنها».
ودعا اجلميل إىل «مراقبة مداخيل
الدولة وتوظيف  300شاب من
خرجيي اجلامعة كمراقبني يف
املرفأ واملطار لوقف اهلدر ولن
حنتاج اىل ضرائب».
سئل :ماذا ستقول ملن ينتظر
السلسلة؟
حمقة،
«السلسلة
اجاب:
وتصرف اموال هائلة وطلبنا
عرض السلسلة اوال قبل
يؤمنون
وكما
الضرائب،
االموال ملشاريعهم فليؤمنوا
االموال لتغطية السلسلة».
اضاف« :اذا ارادوا السلسلة
حنن جاهزون من الغد وتأمني
وارداتها يكون من حتسني
اجلباية ومنع التهرب من
الضريبة الذي يكلف حنو
 4,6مليار دوالر ،واذا كانوا
يريدون أن ال حنضر ،لن حنضر
وما نريد قوله يف الداخل
نقوله يف اخلارج ،وليتحملوا
املسؤولية».

جعجع أعلن تعليق تأييد القوات
للسلسلة اىل حني تأمني وارداتها

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية «مسري جعجع عن «تعليق تأييد
«القوات» لسلسة الرتب والرواتب ،اىل حني تأمني وارداتها من
قبل املعارضني هلا» ،مشريا اىل انه «عندما يصبح االمر متعلقا
باملزايدات فال ميكن العمل».
وأعرب جعجع يف حديث تلفزيوني ،عن شكه بأن «يكون سيناريو
تطيري اجللسة التشريعية متفق عليه» ،الفتا اىل انه «ال ميكن
العمل يف جو من الفوضى» ،وقال« :اننا سنشارك يف اجللسات
املقبلة لكن لن نؤيد السلسلة .واننا نتمنى ان نعطي املواطنني
املال ،لكن هناك حياة جيب أن تسري ،ورأينا باهلدر والفساد
معروف».
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لبنانيات

الرياشي يف ندوة من ال :AUSTالبنية التحتية يف وزارة اإلعالم جاهزة للتحول اىل وزارة حوار

االمريكية
اجلامعة
نظمت
للعلوم والتكنولوجيا AUST
 قسم االعالم ندوة بعنوان«قانون االعالم...بني احلرية
والفوضى» ،شارك فيها وزير
اإلعالم ملحم الرياشي والصحايف
رفيق خوري ،وحضرها طالب
اإلعالم يف اجلامعة وحشد من
الوسائل األعالمية.

فرحة

بداية النشيد الوطين ،ثم كلمة
الدكتور جورج فرحة الذي رحب
بالرياشي واعترب ان «الواقع
اإلعالمي يف لبنان متدهور
مهنيا واخالقيا وهو يغرق
يف ظلمة اعالمية خميفة ،رمبا
السبب اقتصادي او توقف
االستثمار اخلارجي يف اإلعالم
اللبناني بسبب ظروفنا الداخلية
املضطربة ،اذ تراجع التطور
والتحديث وضاق سوق اإلعالن،
وقلت فرص العمل».
ورأى «اننا نعيش اليوم ازمتني
اعالميتني ال ميكن فصلهما
باملطلق ،هما املهنية واألخالقية،
واننا نقوم بتوجيه الطالب اىل
املهنية املثلى واألخالقيات
املعروفة فينظر الطالب حواليه
لريصدها يف وسائل اإلعالم،
فال جيد منها اال الغبار األسود بل
جيد ما ينافضها كليا من فلتان
وختبط وانهيار .فأين القانون؟
وملاذا ال يطبق؟ وهل اصبحت
الوسائل اإلعالمية احملمية فوق
القانون؟»
وتوجه اىل الوزير قائال« :نتطلع
اىل خطة انقاذية شاملة وعميقة
وجذرية يف اإلعالم اللبناني
تتضمن هيئات مسؤولة عن
املضمون اإلعالمي وفق أسس
والسمو
املهنية
الرصانة
األخالقي».

سالمة

وادار الندوة اإلعالمي انطوان
سالمة الذي رأى ان «احلرية يف
الفضاء الرقمي هي غريها ما قبل
هذه الثورة التكنولوجية ،فاحلرية
أضحت مساحة مفتوحة تتخطى
األطر التقليدية احملصورة يف
الصحافة واإلذاعة والتلفزيون،
حتى باتت الدول العريقة يف
الدميوقراطية تتواجه قضائيا مع
شركات مثل غوغل وآبل لتحديد
قواعد وحدود احلرية احلديثة
وحتديد اجلرائم اإللكرتونية».
واعترب ان «التشريع هو يف
صلب هذا التحدي املستجد يف
التوفيق بني القانون واحلرية
وبني احلرية والفلتان ،كما انه
ال ميكن عزل اي قانون لإلعالم
عن تداعيات الثورة الرقمية».
وسأل« :أين لبنان يف مواجهة
تداعيات االنتقال من عامل اعالم
تقليدي اىل عامل اعالمي عصري
وحديث؟ واين وزارة اإلعالم
من ضبط اإليقاع بني احلرية
والفلتان؟»
وعرض شريط مصور أجاب خالله
الطالب عن سؤالني :هل انت مع
الغاء وزارة اإلعالم؟ وما رأيك
يف وزير اإلعالم؟

الرياشي

ثم قال الرياشي« :هناك
التباس وسوء فهم لدور وزارة
اإلعالم وعملها .مهمة اإلعالم
ليست الرقابة على التلفزيونات،
وشخصيا لست متمسكا بأن

خالل الندوة ويظهر الوزير الرياشي
أبقى وزيرا لإلعالم ألني لست
أصال متمسكا ببقاء وزارة اإلعالم
اليت تعود اىل زمن غابر ،وكانت
مهمتها اعالم املواطنني عن
سياسة الدولة .مل يعد اليوم
هناك حاجة اىل أي وزارة تعلم
املواطنني ،فاملواطن اليوم
يف النظام الدميوقراطي شريك
يف اإلعالم ويف صناعة القرار
السياسي ،وهذا هو املفهوم
الذي اعمل عليه ،وعلى أساسه
أسعى اىل إلغاء وزارة اإلعالم.
والغاء الوزارة ال يعين الغاء
اإلعالم يف لبنان ،بل تعزيزه
وتعزيز احلريات وترك شعرة
فاصلة بني القمع واحلرية».
وأضاف« :تهمنا محاية احلرية
اإلعالمية ،ولكن يهمنا ايضا
احرتام اآلداب العامة وآداب
املهنة من اإلعالميني .وحنن يف
طور اجناز اخلطط وماضون يف
تنفيذها من خالل ورشة قانونية
كبرية ستظهر األسبوع الطالع
على طاولة جملس الوزراء».
واعترب ردا على سؤال أن
«الرقابة على السينما هي مهمة
األمن العام خطأ ،لكنها مهمة
وزارة الثقافة أصال ،وتلفزيون
لبنان تابع عمليا لسلطة وصاية
وزارة اإلعالم ،وسأفتح ابواب
اذاعة لبنان ،وهي اضخم اذاعة
موجودة يف لبنان من حيث
املبنى واالستديوهات ،وابواب
تلفزيون لبنان ،وحنن يف صدد
تعيني جملس ادارة جديد،
ودعونا اىل امتحان كفاءة إلختيار
رئيس جملس اإلدارة ،وسيتم
ذلك عرب نبذة مهنية تقدم اىل
وزارة التنمية اإلدارية من دون
اسم ،وبعدها يتم اختيار ثالث
امساء أرفعها اىل جملس الوزراء
الختيار رئيس جمللس اإلدارة».
وأوضح ان «التلفزيون مفتوح
لكل من يرغب يف التدرب ،وكل
من يود ذلك عليه التواصل مع
مكتب وزير اإلعالم .وحنن يف
صدد إقامة مشروع كبري يف
منطقة احلازمية وحتويل مبنى
التلفزيون هناك اىل بيت إنتاج
كبري ،وبالتالي ميكن للشبان
الذين يتعلمون الفنون اإلعالمية
أن يتدربوا فيه ،كما ميكن
توظيفهم الحقا يف هذا املشروع
الضخم الذي يتطلب ستة أشهر
إلجنازه».
ورأى أن «لبنان ليس يف وضع
مريح ،هو يعيش استقرارا امنيا
وسياسيا ولكن االقتصاد يف

حاجة اىل جهود ونهضة كبرية.
ال أطلب منكم أن تغادروا لبنان،
بل أطلب أن جتاهدوا وتناضلوا
وحترتموا تعب البدايات الصعبة
وال ختافوها ،بل اعتربوها الطريق
األساسية للوصول اىل األماكن
اليت تريدونها».
وقال« :لقد أخذت على عاتقي
أال يكون اإلعالم الرمسي
للرمسيني ،بل أن يكون لكم
انتم اللبنانيني ،فأنتم تدفعون
ضريبة ،هذا اإلعالم لكم وحقكم
ان تستفيدوا منه وتوصلوا
وللقيادات
للدولة
صوتكم
املوجودة لتحقيق مطالبكم».
وأكد أن «حتويل وزارة اإلعالم
اىل وزارة تواصل وحوار يعين
الغاءها عمليا ،وهي ستتحول
اىل مشروع ضمن إطار وزاري
ثابت ،ويتحول الشق املتعلق
باإلعالم اىل جانب التواصل
مع املواطنني اىل شيء مشابه
لوسيط اجلمهورية ،أي يأخذ
هذا القسم مشاكل الناس عرب
تطبيق الكرتوني حديث جدا،
ويوصلها اىل الوزارة املختصة
ويتابعها ،وسيتم التفاعل عرب
جمموعة شبابية مع أكرب عدد
ممكن من اللبنانيني املوجودين
يف لبنان ويف االغرتاب .اما
الشق املتعلق باحلوار فهو يقدم
للعامل وللبنانيني ما حيق للبنان
ان يفتخر به ،وهو منوذج لبنان
الذي يؤمن التواصل واحلوار بني
كل مكونات اجملتمع ،الطائفية،
املدنية املذهبية ،احلضارية،
اإلتنية والثقافية على تنوعها،
والبنية التحتية يف وزارة اإلعالم
موجودة وجاهزة للتحول اىل
وزارة حوار».
وقال« :يف حال مت حوار بني
األرثوذكس والكاثوليك لتوحيد
عيد الفصح ،فمكانه هو وزارة
احلوار ،ويف حال حصل حوار
بني اليمنيني ،ميكن أن يتم يف
بريوت يف وزارة احلوار».
وسأل« :مل جيب ان يكون
احلوار بني السوريني يف
أستانا او يف جنيف؟ ميكنه ان
يكون يف بريوت .كذلك سيتم
بالتأكيد يف املستقبل حوار
بني اإليرانيني والسعوديني،
ميكن هلذا احلوار ان حيصل
يف بريوت .وميكن أيضا أن
يتم حوار بني القوات اللبنانية
وحزب اهلل يف وزارة احلوار ،كل
اإلمكانات جمندة لفتح كوة يف
اجلدار السميك والصعب لصورة

تشبه لبنان النموذج ولبنان
 ،2020وليس لبنان الذي
عشنا فيه ومررنا فيه بصعوبات
كثرية ،ولكن هذه الصعوبات
ال تعين ان نستسلم وننصاع
لألمر الواقع ،حنن نرفض هذا
الواقع ونريد تغيريه ،وهلذا نريد
حتويل وزارة اإلعالم اىل وزارة
التواصل واحلوار».

خوري

وتاله خوري« :أنا ضد وجود
وزارة اإلعالم اليت هي نتاج
األنظمة الديكتاتورية والشمولية،
وكان اسم وزارة اإلعالم يف
لبنان سابقا وزارة اإلرشاد،
ففي األنظمة الشمولية يشرف
وزير اإلعالم على كل اإلعالم
الذي هو اصال يف يد السلطة،
ويف لبنان يشرف وزير اإلعالم
على جزء صغري من اإلعالم الذي
هو اإلعالم الرمسي ،املفروض
ان يكون هناك جملس وطين
يشرف على اإلعالم من دون
وجود وزير ووزارة ،فالوزير
يطلب منه الكثري وليس لديه
صالحيات وال سلطات ،اإلعالم
اخلاص يف لبنان اهم من الوزارة
وله اتصال بالناس اكثر من
الوزارة وبالتالي احللم الذي
حياول حتقيقه وزير اإلعالم
حلم قديم ،ويتطلب من الوزير
بطولة حقيقية لفكفكة املصاحل
املوجودة».
وردا على سؤال عن املستوى
اهلابط الذي يعرض على
الرياشي:
قال
الشاشات،
«حنن كعائلة لبنانية نستحق
ان يقدم لنا األفضل ،اي كل
ما يليق بنا .املشاهدون والقراء
ليسوا بسخفاء وبتافهني .انا
ال اريد ان اقمع احلرية ،ولكن
من واجيب ان نضع حدا للفجور
الذي ال يليق حبرية وال بكرامة
اإلنسان ،فعندما نستهرت بأهمية
حضورنا كمشاهدين ،خنسر.
جيب على التلفزيونات ان حترتم
املشاهد ،ميكن ان يكون الرتفيه
بطريقة راقية وحمرتمة .وال
جيب ان ندع املعلن او التاجر
يتحكم باملشاهد على اساس
انه مستهلك سخيف ،فاملشاهد
مثقف ويستحق اإلحرتام .ال ميكن
الدفاع عن اخلطأ حتت عنوان
اننا ندافع عن احلرية ،فللحرية
اصول ،ولذلك على وسائل
اإلعالم اجلماهريية ان حترتم
بيوت الناس وكرامتهم».
وعن القانون ،قال« :لقد

استدعيت اصحاب احملطات
وكان كالمي صرحيا بأني لن
اطبق القانون عليهم لكي ال
يفسر بأنه قمع للحرية ،وسأحول
اإلقفال اىل تنبيه واىل فنجان
قهوة مع صاحب احملطة ليعاجل
املوضوع كما جيب ،وعلى هذا
األساس بدأت رحلتنا معهم،
وعلى هذا األساس يعملون
على تغيري منطية األداء حنو
اعالم افضل واحرتام املشاهد
أكثر ،وهذه هي القاعدة الثابتة
اليت أتعامل على اساسها مع
التلفزيون .وسائل اإلعالم هي
وسائل صناعة الرأي العام
وصناعة مستقبلنا ،وهلذا علينا
ان حنرتم حريتهم وحقهم علينا
ان حيرتموا اآلداب العامة».
وأكد «أنين بصدد اإلعالن عن
قانون لألداب اإلعالمية سأقدمه
كمشروع قانون اىل جملس
الوزراء األسبوع املقبل ليحال
بعدها اىل جملس النواب،
ولقد انتهينا منه ،وان شاءاهلل
يصبح نافذا ويرعى العالقة بني

املشاهد ووسيلة اإلعالم ،وهو
يشمل كل وسائل التواصل على
انواعها ،وسيحمي احلرية ولكنه
سيحمي ايضا اآلداب العامة».
واعلن عن «مرصد العائلة
اللبنانية الذي تعمل عليه جمموعة
من األكادمييني واألمساء الكبرية
ومن بينهم السيدة جورجينا رزق،
وهو سريصد كل الشاشات
حلماية العائلة اللبنانية وسيكتب
للمعلن وللمشاهد ،وهو سلطة
معنوية حلماية العائلة اللبنانية».
ودعا خوري الطالب اىل عدم
الرتكيز على األمور السلبية
والسيئة« ،فال حرية من دون
دميوقراطية وقانون ،وشرط
القانون اال يكون متعسفا،
ولكن تطبيق القانون هو املهم،
جنحنا كنقابة صحافة يف أمرين
هما منع حبس الصحافيني قبل
احلكم ،واقرار قانون الوصول
اىل املعلومات الذي جيرب كل
املؤسسات تسليم الوثائق اليت
تسمح للصحايف بالدفاع عن
النفس والدفاع عن احلرية».

قاسم هاشم من باكستان :الظلم والعدوان
يف منطقتنا ساهم يف منو االرهاب

النائب قاسم هاشم مع بعض املسؤولني يف باكستان

أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير»
النائب قاسم هاشم يف مداخلة
خالل إجتماع اللجنة السياسية
للجمعية الربملانية االسيوية يف
العاصمة الباكستانية إسالم
اباد ،أن «الظلم والعدوان اليت
تعرضت هلا منطقتنا وهي اجلزء
االساس من القارة االسيوية
ساهم يف منو االرهاب ،خاصة
بعد إغتصاب فلسطني ووجود
الكيان الصهيوني الغاصب
الذي مارس العدوانية واهلمجية
بكل أنواعها على شعبنا وأقطارنا
من فلسطني اىل لبنان واجلوالن
لتطال كل مساحة الوطن العربي،
وبرعاية وإحتضان اجملتمع الدولي
الذي يغض النظر عن املمارسات
العنصرية للعدو اإلسرائيلي حبق
الشعب الفلسطيين ،وإستمرار
إحتالل االجزاء الواسعة من أرضنا
من مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
واجلزء اللبناني من الغجر ،هذا يف
لبنان مع كل االنتهاكات للسيادة
الوطنية وخرقه للقرارات الدولية
وصوال اىل إستمرار إحتالله
الرض اجلوالن السورية وال حاجة
للتذكري دائما بفلسطني عنوان
الظلم والعنصرية واالستهتار
باحلقوق فأقام كل ما جيري من
توسع للمستوطنات والضرب
بعرض احلائط بالقرارات الدولية
مما يضع العامل ومنظماته
الدولية والراي العام الدولي
أمام مسؤوليته التارخيية الن هذا

العامل إذا كان لديه النية ملواجهة
االرهاب الذي أصبح يهدد العامل
باسره فما عليه اال وضع حد
هلمجية الكيان الصهيوني وإعطاء
الشعب الفلسطيين احلق بإقامة
دولته على أرضه وعاصمتها
القدس الشريف
وعلى هامش إجتماع اجلمعية ،عقد
الوفد اللبناني والذي ضم النائبني
قاسم هاشم واللواء انطوان
سعد وسفرية لبنان منى التنري
إجتماعات مع الوفود املشاركة،
وكان له لقاء مع رئيس جملس
الشيوخ الباكستاني ميان رازا
رباني ووفود الكويت واالمارات
العربية املتحدة والعراق وسوريا
ومت التداول يف االوضاع الراهنة
والتحديات اليت تتعرض هلا قارة
آسيا .ومت التأكيد على «ضرورة
رفع مستوى التنسيق والتعاون
ما بني الربملانات االسيوية لتعزيز
وتطوير العالقات ملا فيها خري
البلدان االسيوية وشعوبها نظرا
ملا هلذه القارة من حضور وموقع
ودور يف هذا العامل الن آسيا ال
تساهم فقط من خالل التنوع اليت
تتميز به بتشجيع حوار احلضارات
إمنا تدفع بإجتاه إنصهار احلضارات
مما يفتح اجملاالت أمام شعوب
املنطقة بل االنسان أينما كان
ليعيش بسالم وأمان ومسعى
للتنمية االقتصادية واالجتماعية
واالنسانية وهذا ما يستحق
العمل عليه».
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لبنانيات

سامي اجلميل بعد رفع اجللسة:اعطينا رأينا وهذا من احلريري :هناك حماولة حقيقية لضرب السلسلة
حقنا وحماربة الفساد كلفتنا خروجنا من السلطة
وحنن مصرون على إقرارها

اشار رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل يف تصريح
بعد رفع اجللسة التشريعية
يف جملس النواب اىل أنه
«بعد سلسلة التصرحيات ال
بد لكتلة الكتائب ان تؤكد
الوقائع احلقيقية» ،مؤكدا أن
«الضرائب الـ 22ليست سرية
بل موجودة على كل االعالم
وليست امرا سريا» ،الفتا إىل
أنه «كل الوسائل االعالمية
اعلنت الضرائب واول مرة
امسع ان جملسا نيابيا او حكومة
ترفع جلسة بسبب اشاعة عن
ضرائب اضافية وحنن ال عالقة
لنا باإلشاعات».
واشار اجلميل إىل أن «الكالم انه
بسببنا طارت اجللسة غري صحيح
وحنن كنا حاضرين وأعطينا رأينا
ومشكلتنا مع ضرائب تفرض
على اللبنانيني» ،مضيفا« :فلنر
من هم النواب الذين مل يؤمنوا
النصاب» ،متسائال »:هناك
اكثرية نيابية من  123نائبا
اليسوا قادرين على االقرار؟
هل حنن اوقفنا اجللسة؟»،
مشددا على أن «الدخان البند
الوحيد الذي حتول اىل مشكلة
ووزير املال اعرتض على ضريبة
التبغ فقط».
وإعترب أن «حماربة الفساد
كلفتنا خروجنا من السلطة ،وكنا
حذرنا من هدر اموال اللبنانيني
والسلطة اخذت الشعب رهينة
لتمرير موضوع النفايات»،
متسائال« :هل ممنوع ان تكون
هناك معارضة او ان يقول احد
ان هذه الضرائب غري منطقية»،
مشريا إىل انه «خالل وجودنا
يف احلكومة عرض على طاولة

النائب سامي الجميل
جملس الوزراء مرسوم اعفاء عن
 8شركات من غرامات التأخري
وقيمة القرار  66.5مليار لرية
واعرتضنا على القرار  4مرات
يف احلكومة وبالنهاية مل يطرح
على جدول األعمال اال عندما
استقالت الكتائب» .موضحا
أن «سوكلني ترتب مليارات
الدوالرات على الدولة ويف
اجللسة التشريعية اقررنا قرضا
بـ  456مليون دوالر فليشرحوا
لنا ملاذا نقدر على اعفاء مصارف
وال نقدر على اقرار السلسلة،
وليت احلصانة ترفع عنهم مجيعا
ويا ليت القضاء يقوم بواجبه
وفقط االنسان الذي بيته من
حجر يقوم مبا نقوم به وقوتنا ان
اال احد «يغرب» علينا ومسؤولية
ما حصل يتحملها النواب
الغائبون او من رفع اجللسة».
وكشف اجلميل أنه «اعطينا
رأينا وهذا من حقنا فنحن لسنا
غنما امنا نربهن للشعب اننا
لسنا غنما واننا ال نركض وراء

السلطة بل مستعدون للتخلي
عنها ،فلرياقب  300شاب من
داخل التفتيش مداخيل الدولة
ولتفعل اجهزة املراقبة لدى
الدولة ولكن يبدو ان االسهل
هلم الذهاب حنو جيب املواطنني
من الذهاب اىل وقف منظومة
اهلدر والفساد» ،مؤكدا أنه «اذا
كانوا يريدون اقرار السلسلة
يوم غد فسنكون موجودين كما
كنا اليوم».

علق رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري على رفع اجللسة
التشريعية جمللس النواب بسبب
عدم اكتمال النصاب ،بالقول:
«من املؤسف أننا أتينا بروح
اجيابية وبروح أن نقر سلسلة
الرتب والرواتب ألن الناس
حباجة هلذا».
وقال احلريري يف تصريح
من جملس النواب« :البعض
يعرف أننا كفريق سياسي كنا
متحفظني على موضوع السلسلة
لكننا سرنا بها ألن فيها مصلحة
الناس وأمر جيب أن حيصل
فوزير املالية واحلكومة عملت
ليال نهارا لتحقيق املداخيل».
كحكومة
«واجبنا
أضاف:
وكمجلس النواب ،أننا عندما
نعقد أي شيء من صرف جيب
أن يكون له ايرادات ،فنحن ال
نريد أن حيصل ما حصل يف
اليونان أو الدول اليت أعلنت
افالسها».
نكون
أن
«جيب
وتابع:
صادقني ونقر سلسلة الناس
حباجة اليها ،وأن حنمي الشعب

أبي رميا :هناك قرار سياسي بإقرار السلسلة
واالنتخابات ستحصل بعد تأجيل تقين وفق
قانون جديد

شدد عضو «تكتل التغيري
واإلصالح» النائب سيمون أبي
رميا خالل مقابلة له على شاشة
ال»أم تي يف» ضمن برنامج
اإلعالمي
مع
«مبوضوعية»
الزميل وليد عبود ،أنه «ال خالف
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أنواع الرخام والغرانيت
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سياسي إسرتاتيجي مع «تيار
املردة» وسياساتنا الداخلية
واخلارجية أكثر من متقاربة لذا
جلسنا عشر سنوات سويا يف
خط واحد» .معربا عن «أسفه
لوصول العالقة بني «التيار
الوطين احلر» و «تيار املردة»
اىل هذا الواقع السليب».
وقال« :العالقة مع رئيس
اجلمهورية جيب أن ختتلف عن
العالقة مع أي حزب آخر ألن العماد
عون أصبح أب كل اللبنانيني».
الفتا اىل أن «الكل علنا ضد
قانون الستني ولكن عمليا ال
مبادرات إنتخابية إال من التيار
الوطين احلر ،فكل طروحاتنا
ترمي اىل إسرتداد حقوق فئة
همشت طوال سنوات ومن
دون املساس حبقوق اآلخرين،
وعلى الفرقاء املعرتضني أن
يتقدموا بإقرتاحات وأفكار بديلة
للوصول إىل قانون انتخابي
جديد بدل االعرتاض باملطلق
على كل طروحات التيار».
أضاف أبي رميا« :لو كان هناك
نية إلنتاج قوانني انتخابية من
قبل األطراف االخرى لكانوا
بادروا إىل اقرتاح القوانني.
وإننا خنوض معركة إسرتداد
حقوقنا كمسيحيني وال نريد
أحد
حقوق
على
اإلعتداء
وسندافع عن املناصفة احلقيقية
وامليثاقية حتى الرمق األخري».
ورأى أن «التيار الوطين احلر
يؤيد تعزيز مشاركة املرأة يف
االنتخابات ،وعليها أن تفرض
نفسها سياسيا وانتخابيا».
وختم أبي رميا« :هناك قرار
سياسي بإقرار السلسلة وهذا
سيكون من ضمن إجنازات
العهد ،واالنتخابات النيابية
ستحصل بعد تأجيل تقين وفق
قانون جديد».

الرئيس سعد الحريري
يف نفس الوقت ،نضيف
ضرائب لنحمي الذين نعطيهم
السلسلة .ما حصل اليوم من
تسريب أكاذيب عرب مواقع
التواصل االجتماعي أمر معيب،
وحنن سنسمي ونعلن من قام
بذلك والقانون يطال اجلميع.
وإذا كان أحد النواب هو من
قام بذلك فنحن سنرفع عنه
احلصانة».
وقال احلريري« :لقد حاول
نائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري مرارا ادارة اجللسة،
وحنن توافقنا عند اللجان وكان
هناك بعض الشوائب ،ولكن
كان هناك عمل برملاني».
وتوجه اىل اجملتمع املدني
بالقول« :الكالم البذيء الذي
يتم توجيهه يهنيهم هم ،اذا
كانوا هم جمتمعا مدنيا فهذا

يهني اجملتمع املدني ،الن هذا
اجملتمع جيب أن يرقينا اىل
مستوى أفضل».
أضاف« :إننا مصرون على
إقرار السلسلة وكان لدي حتفظ
عليها يف السابق أما اليوم فأنا
مصر على إقرارها».
وشكر احلريري «كل النواب»،
وقال« :حنن كحكومة سنقوم
بواجبنا ،وان شاء اهلل لرئيس
جملس النواب نبيه بري سيدعو
اىل جلسة قريبا».
وقال« :هناك حماولة حقيقية
لضرب السلسلة ،العائالت
كانت تنتظر إقرارها وهي يف
ذمة الذين أطلقوا الشائعات.
حنن ال نتحمل مسؤولية من
عرقل اقرار السلسلة ،وهناك
اختالق لألكاذيب واجلو أثر على
هذه احلركة».

ممثل املوارنة يف الربملان القربصي زار
بول كنعان :اتفقنا على متابعة التشاور

خالل الزيارة

زار ممثل املوارنة يف الربملان القربصي النائب جون موسى
احملامي بول يوسف كنعان يف مكتبه ،يف حضور القنصل نصري
نصري حلود ،رامي الشدياق ،ومارون شرباتي ورميون عازار،
ومتحور اللقاء حول سبل ترسيخ وزيادة التعاون بني موارنة
قربص وموارنة لبنان ،وليس فقط عرب التبادل السياحي والثقايف
والديين ،وإمنا عرب إنشاء مشاريع ومؤسسات مشرتكة تنموية يف
القرى املارونية.
وجاءت الزيارة متابعة لزيارة الوفد املاروني اىل قربص للمشاركة
يف قداس عيد مار مارون ،ولالطالع على أوضاع موارنة قربص يف
القرى املارونية يف مشال اجلزيرة احملتلة من تركيا.
ومت االتفاق على «متابعة التشاور خالل لقاءات متتالية إلجناح هذه
اخلطة اليت من شأنها تعزيز الروابط بني موارنة قربص وموارنة
لبنان».
ويف نهاية اللقاء قدم احملامي كنعان بإسم «موارنة من أجل
لبنان» اىل النائب موسى لوحة للبطريرك الياس احلويك مؤسس
دولة لبنان الكبري.
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قبالن رئيسا للمجلس الشيعي األعلى:

مـلء الشـواغـر هدفه النهـوض بالـمجلس

عقد اجمللس اإلسالمي الشيعي
األعلى اجتماعا استثنائيا هليئة
الشرعية التنفيذية ،يف مقره،
برئاسة رئيسه اإلمام الشيخ
عبد األمري قبالن ،وجرى البحث
يف الشؤون الداخلية التنظيمية
للمجلس بعد صدور القانون
رقم  3يف تاريخ .2016/2/28
وتال االمني العام اجلديد للمجلس
نزيه مجول البيان اخلتامي
الذي جاء فيه« :عقد اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى اجتماعا
استثنائيا بهيئتيه الشرعية
والتنفيذية بناء على دعوة
مساحة النائب األول لرئيس
اجمللس الشيخ عبد االمري قبالن
مللء الشواغر يف اهليئتني
الشرعية والتنفيذية يف اجمللس
اإلسالمي الشيعي االعلى بعد
صدور القانون رقم  3النافذ
حكما يف تاريخ 2017/2/28
وإلجراء عملية انتخاب رئيس
اجمللس ونائبيه.
افتتح مساحة اإلمام قبالن
اجللسة متوجها اىل اإلمام
السيد موسى الصدر الرئيس
املؤسس للمجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى بالقول :إن
أخوتك يف اجمللس اإلسالمي
الشيعي االعلى يهدونك السالم
وهم بانتظارك لتعود إليهم
وما زالوا يسريون على مبادئك
ومواقفك ،وحنن نعيش اليتم
يف غيابك ،جئنا اليوم لنجدد
العهد ونقول لك حنن على
خطك وعلى مواقفك ،إن لبنان
ينتظرك وليس الشيعة فحسب،
وقد تركت فينا شجونا وأحزانا،
كما نفتقد اليوم لإلمام الراحل
الشيخ حممد مهدي مشس
الدين ،ونؤكد أننا سنحافظ على
األمانة وعليكما ،أنت يف غيابك
وهو يف رحيله.

املجلس خالل اجتماعه

ثم حتدث مساحته عن أسباب
صدور القانون األخري (رقم
 )3والقاضي مبلء الشواغر يف
اهليئتني الشرعية والتنفيذية
للمجلس ،وأوضح أن اهلدف
األساس هو النهوض باجمللس
ومؤسساته ،وال سيما أن هذه
املرحلة تتطلب التعاون مع
شرائح اجملتمع كافة ،ليبقى
اجمللس احلاضن ألبناء الطائفة
على اختالف اطيافهم ،وليتمكن
من أداء دوره الوطين يف احلفاظ
على العيش املشرتك ومواجهة
االخطار اليت تهدد وحدة لبنان
وسالمة أراضيه.
ومن ثم تلي حمضر اجتماع
اهليئة الشرعية املنعقد بتاريخ
 2017/3/9واملتضمن املوافقة
على ملء الشواغر يف اهليئة
الشرعية والقرار رقم 2017/4
أصحاب
بتعيني
القاضي
السماحة :السيد عباس علي
املوسوي ،الشيخ حسن امحد
عبد اهلل ،الشيخ قاسم حسن
قبيسي والشيخ علي عبد
احلسني ياسني.
وأبلغ مساحته احلاضرين عن
الكتاب املوجه من سعادة
القاضي زيد الزين واملتضمن
طلب املوافقة على إعفائه من
مهامه يف اهليئة التنفيذية
للمجلس نظرا لظروفه الصحية،
ومتنى احلاضرون له الشفاء
وأثنوا
والعافية،
والصحة
على جهوده خالل مسريته يف
اجمللس.
ووافق اجمللس على طلب
األستاذ الزين.
ثم طرح مساحة اإلمام قبالن
أمساء السادة املقرتحني لعضوية
اهليئة التنفيذية عمال بالقانون
رقم  3النافذ حكما بتاريخ
 ،2017/2/28وهم السادة :د.

طراد محاده ،د .ماهر حسني،
د .طالل عرتيسي ،نزيه مجول،
د.عدنان منصور ،عبد اهلادي
حمفوظ،ـ خرياهلل الزين.
ووافق اجملتمعون على اقرتاح
مساحة الشيخ عبد األمري قبالن
لتعيني السادة املذكورين
اعضاء يف اهليئة التنفيذية
للمجلس اإلسالمي الشيعي
االعلى.
وبعد ذلك طلب مساحته أن
جتري عملية انتخاب الرئيس
ونائبيه.
وعلى األثر جرت عملية االنتخاب
وفقا للقانون على ثالث
مراحل.
املرحلة األوىل :انتخب مساحة
اإلمام الشيخ عبد األمري قبالن
اإلسالمي
للمجلس
رئيسا
بإمجاع
االعلى
الشيعي
الناخبني.
املرحلة الثانية :انتخب مساحة
الشيخ علي أمحد اخلطيب نائبا
أول لرئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى من اهليئة
الشرعية بامجاع الناخبني.
وانتخب الدكتور ماهر خليل
حسني نائبا ثانيا لرئيس
اجمللس اإلسالمي الشيعي
األعلى من اهليئة التنفيذية
بامجاع الناخبني.
املرحلة الثالثة :قرر اجملتمعون
إقالة األمني العام للمجلس
اإلسالمي الشيعي االعلى من
مهامه كأمني عام مع احتفاظه
بعضويته يف اهليئة التنفيذية،
وبناء عليه انتخب األستاذ
نزيه مجول أمينا عاما للمجلس
اإلسالمي الشيعي االعلى.
واعلن مساحة اإلمام الشيخ عبد
األمري قبالن رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي االعلى اختتام
اجللسة».

هولندا ختتار ليبرياليني و «تصفع» اليمني املتطرف
مل يكتم قادة أوروبيون
ارتياحهم لفوز رئيس الوزراء
اهلولندي الليربالي مارك روتي
على منافسه غريت فيلدرز،
املناهض لإلسالم ولالحتاد
األوروبي ،يف انتخابات عامة
« صفعت» التيار الشعبوي
اليميين املتطرف يف البالد،
عزز مقاعده يف
على رغم أنه ّ
الربملان.
وتكمن أهمية النتيجة يف أن
األحزاب التقليدية يف أوروبا،
ميينية ويسارية ،تأمل بأن حُت ِدث
تأثري «الدومينو»
هذه النتيجة
َ
ّ
ومتك َنها من كبح زخم
يف القارة،
ّ
شكلت
األحزاب الشعبوية ،إذ
«كرة ثلج» عصفت بالقارة،
بعد جناح االستفتاء على خروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي،
و «إعصار» فوز دونالد ترامب
برئاسة الواليات املتحدة.
ّ
وتتطلع تلك األحزاب إىل
االستفادة من فوز روتي لـ
«مصاحلة» قواعدها وإبعاد شبح
اليمني املتطرف ،وإن ُي َ
بعد
ست َ
ٍ
مناهضة
أن تطفئ جذوة مشاعر
ومؤيدة
للمهاجرين ولإلسالم،
ِّ
األوروبي
االحتاد
إلضعاف
أو تفكيكه .وستخوض تلك
األحزاب معركة حامسة يف
ترجح
فرنسا الشهر املقبل ،إذ ّ
استطالعات رأي أن تفوز رئيسة
حزب «اجلبهة الوطنية» اليميين
املتطرف مارين لوبن بالدورة
األوىل يف انتخابات الرئاسة،
على أن ختسر يف الدورة الثانية
املرتقبة يف أيار (مايو) املقبل.
ثم ختوض األحزاب التقليدية
اختبارات انتخابية يف دول
أساسية يف أوروبا هذا العام،
بينها أملانيا وإيطاليا وبلغاريا،
وستمتحن قدرتها على إعادة
وصل ما انقطع مع ناخبني
ينفرون من بريوقراطية االحتاد
األوروبي ،وحيبطهم الركود
االقتصادي.
بتضرر فيلدرز
تكهنات
ووسط
ّ
وجهها
من انتقادات عنيفة
ّ
الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان هلولندا بعد أزمة
التجمعات الرتكية على أراضيها،
ّ
ختبط ترامب بعد تنصيبه،
ومن ّ
نبه وزير اخلارجية الرتكي مولود
ّ
جاويش أوغلو إىل «تشابه»
األحزاب يف هولندا ،معتربًا
أنها تشارك فيلدرز «عقلية
تأخذ أوروبا حنو هاوية» ،وزاد:
«قريبًا رمبا تندلع حروب دينية،
تبدأ يف أوروبا».

أما رئيس الوزراء الرتكي بن
علي يلدرم ،فرأى أن نتائج
االنتخابات اهلولندية أظهرت
ً
ومساهمة يف
«تأثريًا تركيًا
فرملة العنصرية يف أوروبا»،
معتربًا أن الدول األوروبية
«باتت تبين سياساتها وفقًا
لرتكيا».
وأفادت وكالة األنباء اهلولندية
بأن «حزب الشعب للحرية
والدميوقراطية» الذي يتزعمه
روتي ،نال بعد فرز حنو 99
يف املئة من األصوات 33 ،من
املقاعد الـ 150يف الربملان،
بعد حصوله على  41مقعدًا يف
ّ
وحل «حزب
انتخابات .2012
احلرية» بزعامة فيلدرز ثانيًا،
بـ 20مقعدًا ،فيما تساوى «حزب
النداء الدميوقراطي املسيحي»
وحزب «الدميوقراطيون »66
الوسطي يف املركز الثالث
بـ 19مقعدًا .وكان الفتًا أن
حزب «دينك» الذي يدعمه
اهلولنديون األتراك ّ
يتجه للفوز
بثالثة مقاعد ،وألن يصبح أول
حزب ّ
ميثل أقلية عرقية يدخل
الربملان .وبلغت نسبة التصويت
 80يف املئة ،وهي األعلى يف

 10سنوات.
ّ
صدمة
االقرتاع
وشكل
رجحت
حلزب فيلدرز ،بعدما
ّ
استطالعات الرأي نيله أعلى
نسبة من األصوات .لكن ذلك
ال يعين تراجعه ،إذ زاد رصيده
خبمسة مقاعد ،وإن كان حصل
عام  2010على  24مقعدًا .وعبرّ
فيلدرز عن مرارة قائ ًال« :حنن
احلزب الثاني األبرز ،تهانينا.
ّ
نفضل أن نكون أبرز حزب».
كنا
وأعرب عن رغبته يف املشاركة
يف حمادثات لتشكيل ائتالف،
علمًا أن األحزاب التقليدية
استبعدت العمل معه.
أما روتي ،الفائز بوالية ثالثة،
فرأى أن نصره يعكس كبح
اهلولنديني «النوع اخلاطئ من
الشعبوية ،بعد خروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي و(نتيجة)
ونبه إىل
االنتخابات األمريكية»ّ .
أنه حيتاج إىل وقت لتشكيل
رجح أن تواصل تشديد
حكومة ُي ّ
سياسات اهلجرة يف هولندا،
علمًا أن حزبه وأحزابًا أخرى
ّ
تبنت غالبية سياسات فيلدرز
املناهضة للمهاجرين ،وإن مل
تؤيد خطابه املعادي لإلسالم.
ّ

تيار الـمـستقبل  -مـنسقية سـيـدنـي
الـعـشـاء الـسـنـوي
يسر تيار املستقبل  -منسقية سيدني ان تحيط ابناء الجالية اللبنانية
والعربية علماً بموعد إقامة عشاء املنسقية السنوي الذي ستقيمه هذا
العام كما يف كل عام برعاية دولة رئيس الحكومة اللبنانية ســعــد
الــحــريري ممث ً
ال بحضور أمني سر هيئة اإلشراف واملحاسبة عضو
املكتب السياسي املحامي االستاذ محمد املراد ومشاركة منسقية
كانربا،
وذلك يوم السبت الواقع يف  2017/3/25الساعة السابعة
والنصف مساء يف قاعة االوريون سنرت يف كامبسي على العنوان
التالي:
The Orion Centre Reception Lounge
155 Beamish St. Campsie
هذه املناسبة السنوية تجمعنا بإخوتنا واخواتنا أبناء الجالية اللبنانية
والعربية كعائلة واحدة نلتقي فيها مع ضيف مميز يأتي خصيصا من
لبنان لحضور هذه املناسبة السعيدة و ليطلعنا على شؤون وشجون
الوطن ونطلعه على ما لدينا من قضايا ومطالب تهم املغرتب .
وعلى أمل اللقاء بكم جميعا اخوتنا وأخواتنا ابناء الجالية ااالفاضل
نرحب بكريم حضوركم وجميل مشاركتكم لنا كما يف كل عام،
ونخص بالشكر الداعمني الرئيسنيconditionex mechanical ،
 servicesو  AJ Forceوكل من يساهم يف إنجاح هذه املناسبة.
وأهال وسهال بكم جميعا مناصرين وأصدقاء.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال مع مسؤول النشاطات حسن
عبدالرحمن على الرقم:
0430 939 393
تيار املستقبل
منسقية سيدني
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تقارير :الصراع العرقي يضرب أسرتاليا
بات الصراع العرقي يف تزايد
مستمر بأسرتاليا ،مع تقارير
معتادة عن االنتهاكات العنصرية
يف األماكن العامة ،مثل وسائل
املواصالت والشوارع واملراكز
التجارية.
ولكن ماذا عن بيئتنا األكثر حملية
مثل اجملمعات السكنية املؤلفة
من العديد من الشقق ،وليست
بنظام املنزل املستقل؟
كشف حبث حديث أن التوترات
العرقية ميكن أن تنشب داخل
تلك املباني اليت يعيش فيها
عدد متزايد من سكان املدن.
وبينما تتنامى وترية التعددية
والكثافة السكانية داخل املدن
تساؤل
يطرح
األسرتالية،
نفسه ،وهو كيف نبين جمتمعات
متجانسة داخل املباني السكنية
املؤلفة من العديد من الشقق؟
تقليديا ،تركزت برامج العالقات
اجملتمعية على مفاهيم اجلرية
والتجمعات احمللية ،والرياضة،
والرتفيه ،وتنمية ذلك يف
املدارس.
ولكن بعد أن جلأ املزيد واملزيد
حنو الشقق السكنية حنتاج إىل
املزيد من االهتمام وتسليط
بؤرة الرتكيز على التفاعالت
السكانية.
اجملمعات السكنية هي مبثابة
عوامل مصغرة من اجملتمع،

يعيشون بالقرب من بعضهم
البعض لدرجة يتزايد معها
احتمال حدوث توترات.
اخلالفات
مصادر
وترتاوح
بني شكاوى حول الضوضاء
والقمامة ،ونزاعات حول رسوم
وميزانيات.
االختالفات الثقافية واحلواجز
اللغوية من شأنها أن تفاقم
تلك الصراعات.
ومن أجل تاليف املشكالت
املتعلقة ينبغي أن حنسن
التعرف على اجلريان من خالل
فتح جماالت للحديث واحلوار.
ويف ظل االنعزالية املتزايدة اليت
يتسم بها اجملتمع األسرتالي،
يأتي تعميق التواصل داخل تلك
الكيانات السكانية الضيقة أمر
شديد األهمية.
وينبغي أن يكون الشخص
على املستوى االجتماعي مثل
الفراشة يتودد للجريان وحيرتم
خصوصياتهم واختياراتهم يف
نفس الوقت.
ميكنك مثال دعوة جارك على كوب
من الشاي أو ما شابه مع مراعاة
اجلوانب الدينية واألخالقية يف
االختيار حتى ال يتسبب ذلك يف
نتائج عكسية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كاتب أسرتالي حيذر ترينبول:

ال تتحالف مع هانسون
«قال الكاتب االسرتالي تروي
برامستون إن الفوز املدهش
الذي حققه القائد العمالي مارك
ماكجوان يف انتخابات أسرتاليا
الغربية والذي حما حكومة كولني
بارنت احملافظة ينبغي أن يكون
مبثابة جرس إنذار لكن يبدو
أن رئيس الوزراء األسرتالي
مالكومل ترينبول مل يتعلم إال
القليل.
وأضاف يف مقال بصحيفة
األسرتاليان« :االتفاق الثنائي
بني احلزب الليربالي وحزب
«أمة واحدة» الذي تقوده
بولني هانسون قبل انتخابات
أسرتاليا الغربية كان مبثابة
كارثة حقيقية ،ومل يفعل شيئا
البتة يف إنقاذ حكومة بارنت من
الغرق ،بل عجل بهالكها».
والكالم
املذكور،
االتفاق
للكاتب ،يشبه السم السياسي
الذي دفع العديد من الناخبني
الليرباليني إىل التحول حنو
املعسكر العمالي.
بيد أن احلزب الليربالي يبدو
ثقيل السمع ،حيث رفض
ترينبول استبعاد إبرام اتفاق
مماثل مع حزب هانسون يف
االنتخابات الفيدرالية.
برنابي جويس باملقابل ليس
باألصم حيث استبعد إبرام

انتخابات والية غرب اسرتاليا
متزق شعبية بولني هانسون

«الوطنيني» اتفاقا مع «أمة
واحدة».
الرسالة القادمة من أسرتاليا
الغربية واضحة ،مفادها «ال
تلعبوا سياسة مع حزب متطرف
مهمش يزرع اخلوف ويروج
للعنصرية واألحكام املسبقة
ويفتقد املصداقية.
وبالرغم من أن التحالف مع
هانسون ليس السبب الوحيد
يف خسارة بارنت ،حيث توجد
عوامل أخرى مثل سوء اإلدارة
االقتصادية ،لكنه دفع مثن
نقص املبدأ ،وبدا يف حماولة
يائسة للتشبث بالسلطة.
«انتخابات
قائال:
واختتم
أسرتاليا الغربية نقطة حتول،
وينبغي على ترينبول بعث رسالة
واضحة مثلما فعل جون هوارد
وبيرت كوستيلو عامي 1998
و 2001مفادها أن الليرباليني
والوطنيني سيضعون حزب «أمة
واحدة» يف آخر اختياراتهم فيما
يتعلق بالتفضيالت االنتخابية.
أما إذا قرر ترينبول خوض
لعبة سياسية يف نفس مركب
هانسون ،سريكله الناخبون
أيضا على غرار ما فعلوا مع
بارنت.
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لقاء ثانوية بلمور للصبيان مع قادة هل يدفع األسرتاليون أكثر من الالزم يف فواتري الكهرباء؟

اجملتمع احمللي

انتخابات أسرتاليا الغربية تمزق شعبية بولني هانسون
مزقت نتائج انتخابات والية
مزاعم
الغربية
أسرتاليا
السيناتورة بولني هانسون
زعيمة حزب «أمة واحدة» اليت
تدعي فيها أنها الشيء األكرب
يف عامل السياسة األسرتالية.
التمزق كذلك طال احلزب
الليربالي بأسرتاليا الغربية الذي
واجه هزمية مهينة.
وكانت هانسون قد ذكرت أن
انتخابات أسرتاليا الغربية هي
السباق الذي سيحدد أن حزبها
أضحى ثالث أكرب األحزاب
األسرتالية ،وأن على اجلميع
احرتامه.
بيد أن الناخبني كان هلم رأي
آخر خيتلف مع هانسون.
ومل حيصل حزب «أمة واحدة» إال
على  % 5فحسب من أصوات
الناخبني يف أسرتاليا الغربية ،يف
نسبة أقل من أحدث استطالعات
الرأي قبل النتيجة اليت توقعت
حصول احلزب على .% 13
ورمبا حيصل حزب هانسون على
مقعدين أو ثالثة مبجلس الشيوخ
بالوالية األسرتالية لكنه عدد
أقل مما سيحصل عليه اخلضر
والوطنيون ،ويبتعد متاما عن
متثيل دور ميزان القوى الذي
وعدت به السياسية املثرية

للجدل.
وألقت هانسون اللوم على
أطراف أخرى يف تلك النتيجة
بل أنها منعت صحفيي «إيه بي
سي» من حضور مؤمتر صحفي
على غرار الرئيس األمريكي
دونالد ترامب.
ال ينبغي أن تعفي هانسون
نفسها من مسؤولية تدني نسبة
احلزب ال سيما يف ظل هجومها
على جرعات التطعيم اليت حتصن
األطفال من األمراض ،مما
أزعج مواطين أصغر الواليات
األسرتالية يف معدل العمر،
ولفت األنظار إىل عدم الكفاءة
وضحالة التفكري اللتني تتسمان
بهما السياسية املثرية للجدل.
االتفاق الثنائي الذي أبرمه حزب
«أمة واحدة» مع الليرباليني
تسبب يف نتائج كارثية بالنسبة
للطرفني يف انتخابات أسرتاليا
الغربية.
وفاز حزب العمال بنتيجة
انتخابات الوالية األسرتالية.
اخلالصة أن حزب بولني هانسون
نفذ محلة انتخابية سيئة تسببت
يف نتائج كارثية ،مبا يؤكد
حقيقة أنه يدار بواسطة هواة ال
حيبون بعضهم البعض.
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بعد هزميتها املذلة يف أسرتاليا الغربية..
النائبان جهاد ديب وصويف كوتسيس مع خضر صالح وحضور

دعت مديرة ثانوية بلمور
للصبيان هال رمضان ،اىل لقاء
مع قادة اجملتمع احمللي من
سياسيني وناشطني واهالي
لالطالع على نشاطات املدرسة
واجنازاتها ،حبضور النواب جهاد

ديب وصويف كوستيس ،ونائب
رئيس بلدية كانرتبري السابق
خضر صاحل ومدير البلدية ماثيو
ستيوارت وممثلني عن دوائر
التعليم والشرطة واالهالي
واساتذة املدرسة واالهالي.

اعالناتكم يف اهلريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال0403482345 :

اوضح تقرير نشره معهد غراتان
أن أسعار الكهرباء يف  4مدن
رئيسية بأسرتاليا تضاعفت
تقريبا خالل العقد الفائت.
ويف فيكتوريا ،اليت مل تنفق
بنفس مقدار الواليات األخرى
على البنية التحتية لشبكة
الكهرباء ،خلص التقرير إىل
زيادة أسعار التجزئة بها بالرغم
من حترير سوق الكهرباء.
وفيما يلي رسم بياني خيربك
كيف تغريت أسعار التجزئة
مقارنة
بالكهرباء
املتعلقة
بتكلفة البنية التحتية للشبكات
وسعر اجلملة بوالية فيكتوريا.
وقدر معهد غراتان هامش
الربح لشركات التجزئة بالوالية
األسرتالية بنحو  % 13وهو
ما يتجاوز قطاعات التجزئة
األخرى.
وقالت خبرية الطاقة كاثارين
موريف« :تقرير غراتان ينظر
إىل حتديات الصعود املتزايد

ألسعار الطاقة ،ويشري إىل أن
املستهلكني يكافحون من أجل
العثور على صفقات أفضل
للحد من فواتري الكهرباء ،يف
ظل معاناتهم من سوق شديدة
التعقيد».
مدير
وود
توني
وقال
مشروع الطاقة مبعهد غراتان:
«كنتيجة لذلك ،فإن العديد
من األسرتاليني بينهم األكثر
فئات ضعفا ،يدفعون أكثر من
الالزم»
ووصف وود أسلوب عرض
خلصومات الطاقة
الشركات
باملربك واملضلل أحيانا.
وكرد فعل على التقرير ،قال
رئيس وزراء أسرتاليا مالكومل
ترينبول إن احلكومة تؤمن
بأن املنازل وأصحاب األعمال
يدفعون أكثر مما جيب مقابل
استهالك الكهرباء.
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ماذا قالت بولني هانسون؟

قالت السيناتورة ال بولني
هانسون زعيمة حزب أمة واحدة
إنها لن تعقد جمددا أية صفقات
تفضيلية مع أحزاب أخرى دون
استطالع آراء مجهورها بعد
التجربة غري الناجحة بالتحالف
مع احلزب الليربالي يف انتخابات
والية أسرتاليا الغربية.
ووجهت هانسون أصابع االتهام
يف الفشل الذريع بانتخابات
الوالية حنو رئيس حكومة
أسرتاليا الغربية املنتهية واليته
كولني بارنت ،وخسارته للسلطة
لصاحل العمالي مارك ماكجوان
الذي حقق فوزا كبريا.
وذكرت هانسون أن فحصها
الشخصي للرأي العام أفاد بأن
الصفقة اليت أبرمها حزب أمة
واحدة مع الليرباليني كان قرارا
خاطئا.
ومضت تقول يف تصرحيات

لربنامج «بولت ريبورت» على
شبكة سكاي نيوز« :حنن بصدد
إجراء استجواب حول مالبسات
ذلك».
وتابعت« :لقد أخربنا الناخبون
أننا لن نكون مثار اهتمام
دعمنا
إذا
هلم
بالنسبة
الليرباليني ،سأعيد النظر بكل
قوة يف مسألة إبرام اتفاقيات
مع أحزاب أخرى».
وزادت بقوهلا« :سأرجع إىل
القاعدة الشعبية بالنسبة لي،
وأترك هلم حرية القرار بشأن
فهذا
احلزبية،
التفضيالت
حق الناخبني ،وسنفعل ما
تريدونه».
وحتدثت هانسون جمددا عن
اإلسالم قائلة« :إنه سيكون
املشكلة األكرب يف بالدنا إذا مل
نتعامل معها اآلن».
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اسرتاليا يف اسبوع

هانسون تتعهد اجراء استفتاء على حظر
اإلسالم يف أسرتاليا
تعهدت السياسية األسرتالية
بولني هانسون حبظر اإلسالم
يف أسرتاليا من خالل
استفتاء.
وقالت هانسون يف تصرحيات
أدلت بها للمذيع أندرو بولت
على شبكة سكاي نيوز إن
املسلمني يستغلون النظام
القانوني األسرتالي من أجل
الدعوة إىل التطرف.
وأضافت أنها ستعمل على
تغيري الدستور األسرتالي لـ
«غلق» اإلسالم يف أسرتاليا
على حد قوهلا.
وأردفت زعيمة حزب «أمة
املتطرفني
أن
واحدة»
يتمكنون من عرض آرائهم
حكومة
بسبب
املتطرفة
عاجزة عن حظر الدين.
ورأت السياسية املثرية
للجدل أن إجراء استفتاء على
حظر اإلسالم يف أسرتاليا هو
احلل الوحيد.
وتابعت« :أؤمن حقا أنهم
أيديديولوجية
يتبنون
سياسية تستهدف تطبيق
الشريعة يف أسرتاليا ،حنتاج
أن نعرف خمططاتهم هلذا

البلد».
السيناتورة
وانتقدت
األسرتالية بشكل خاص حزب
التحرير وطالبت بإغالقه على
الفور لتبنيه أيديولوجية
سياسية ،على حد وصفها.
ومضت تقول« :اإلسالم
أيديولوجيية وليس دينا
وأرغب يف تشكيل جلنة
ملكية للبت يف ذلك».
وطالبت هانسون باستفتاء
حلزب املادة  116من
الدستور اليت متنع احلكومة
من حظر أي دين.
ومن أجل مترير أي استفتاء
ينبغي أن تتجاوز نسبة
املصوتني بنعم  % 50مع
موافقة أغلبية الواليات.
ومنذ عام  ،1901بلغ عدد
االستفتاءات اليت مت متريرها
 8من أصل .19
ويف عام  ،1951فشل
استفتاء حلظر الشيوعية يف
أسرتاليا.
تعليقات هانسون عن حزب
التحرير دفعت األخري إىل
نشر فيديو تهكمي يسخر فيه
من ادعاءات بولني هانسون

بأن املسلمني سيهيمنون
على أسرتاليا إذا مل يتم
حظر هجرة املسلمني.
وظهر يف الفيديو رجل ملتح
قال إن األمر يستغرق 653
عاما لتبلغ نسبة املسلمني
يف أسرتاليا .% 35
واستطرد متهكما« :ولذلك
ميكننا أن خنمن ملاذا تصرخ
هانسون واجلناح اليميين
ويشدون شعورهم ،حيث
ستبلغ نسبة املسلمني عام
 ،% 35 2670كل شي يسري
وفقا للخطة املطلوبة».
بيد أن اإلحصائيات تشري إىل
منو سريع للدين اإلسالمي
يف أسرتاليا.
وخالل الفرتة بني  2001حتى
 2011زاد تعداد املسلمني
من  281ألف إىل  476ألف
ليشكلوا حاليا  % 2.2من
عدد سكان أسرتاليا.
وكان رئيس الوزراء السابق
توني أبوت قد دعا سابقا
إىل حظر حزب التحرير الذي
يريد خالفة إسالمية عاملية.
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ماذا لو توقف األسرتاليون عن الشراء؟
ماذا سيحدث يف االقتصاد
األسرتالي إذا توقف اجلميع
عن إنفاق األموال؟
تساؤل طرحته هيئة اإلذاعة
األسرتالية «إيه بي سي».
وتابعت« :لقد حتدثنا مؤخرا
عما يسمى احلركة التقشفية،
وهو اجتاه يبدو كرد فعل
على زيادة األسعار ،وتنامي
الركود ،وتهاوي األجور،
مستويات
الديون
وبلوغ
قياسية».
احلركة التقشفية تعريفها
جلوء الناس إىل تقليص
ليقتصر
إنفاقهم
معدل
على الضروريات األساسية
فحسب.
ويدفعنا هذا إىل التفكري ،ماذا
لو قرر اجلميع فعل ذلك؟
فكرة أن نلجأ إىل التوقف عن
شراء السلع الرتفيهية مثل
املالبس اجلديدة ،وتناول
األطعمة يف مطاعم خارج
املنزل ،أو احتساء مشروبات
باخلارج قد تبدو واقعية إذا
ما نظرنا إىل بعض مانشيتات
مثل
االقتصادية
األخبار
«صعود أرباح شركة وتدني
األجور» ،أو «رقم قياسي
لديون األسرتاليني».
إيسالك
سول
وحبسب
االقتصادي األسرتالي فإن
العائالت األسرتالية أنفقت
 955مليار دوالر يف السنة
املالية  16-2015وهو ما
يوازي  % 58من الناتج

احمللي اإلمجالي.

حتت بند األساسيات.

وتتضمن قائمة اإلنفاق ما
يلي:
 94مليار دوالر على الطعام  31مليار دوالر علىاملالبس
  205مليار دوالر علىاإلسكان
 24مليار دوالر على املرافقمثل الكهرباء والغاز والوقود
دون حساب البنزين.
 62مليار دوالر على الشؤونالصحية.
وأضاف اخلبري« :إذا اعتربت
أن كل ما سبق أساسيات،
لكن املؤكد أنه ليس كل
دوالر أنفق مثال على الطعام
أو املالبس من األساسيات».

وتشري اإلحصائيات إىل أن
العائالت األسرتالية أنفقت
 30مليار دوالر يف السنة
املالية املذكورة خلدمات
املواصالت ،لكن ذلك ال
يتضمن شراء سيارات بل
الذهاب
تكلفة
يتضمن
والعودة للمنزل أو العمل أو
العطلة مبواصالت عامة.

ورأى االقتصادي األسرتالي
أن اتباع نظرية التقشف
إنفاق
مقدار
خيفض
األسرتاليني إىل حوالي 416
مليار دوالر سنويا.
وينفق األسرتاليون كذلك
املواصالت
وسائل
على
والتأمني ،لكن ذلك يندرج

وأنفق األسرتاليون  22مليار
دوالر على التأمني وخدمات
مالية أخرى ،بعضها ميكن
تصنيفه حتت بند الضروري
الرتباطها برسوم حسابات
مصرفية أو بطاقات ائتمان.
ويف حال اتباع األسرتاليني
نظرية التقشف يف كل شيء
باستثناء النقل والتأمني،
فإن التكلفة الكلية لالنفاق
للعائالت األسرتالية ستقل
عما كان عليه احلال يف السنة
املالية  2016-2015مبقدار
 523مليار دوالر.
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أسرتاليا ..األحرار الصفقة املسمّة

مـن اإلحـتواء إلـى األنـحناء
مرة أخرى يثبت الشعب األسرتالي أنه أكثر
وعيًا وتطورًا من سياسييه الذين حاولوا
تبييض صفحة بولني هانسون بنسختها
اجلديدة القدمية اليت اعتربها وزير الصناعة
واالبتكار والعلوم الفيدرالي السينتور آرثر
سينادينوس أنها أكثر تطورًا او وعيًا من
العام 1996وسينادينوس كان مدير مكتب
رئيس الوزراء االحراري األسبق جان هاورد
الذي كان حرص دائمًا على عدم إعطاء
االصوات التفضيلية حلزب أمة واحدة ،حتى
أن رئيس الوزراء مالكوم ترينبول والذي
ينحين أمام ضغط جناح اليمني يف حزبه
أخذ مبسايرة بولني هانسون من أجل مترير
بعض املشاريع يف جملس الشيوخ بعد أن
كان قد اعترب أن ال مكان لبولني هانسون
يف السياسة األسرتالية قبل إنتخابات العام
املاضي باإلضافة إىل تعامله مع تصرحيات
باملفرق فإنتقدها أو ً
ال ألنها
بولني هانسون
ّ
أبدت إعجابها بالرئيس الروسي بوتني وثانيًا
تنم عن اجلهل عندما
بسبب تصرحياتها اليت ّ
صرحت بضرورة أخذ االهل املشورة للقاح
ّ
األطفال وليعود بعد ذلك وينتقدها بسبب
تصرحياتها العدائية ضد املسلمني.
نعم ،لقد خيضت املعركة اإلنتخابية يف
غرب أسرتاليا حول قضايا معظمها تتعلق
بقضايا حملية ختص الوالية ،لكن ما ال يقبله
العقل أنها لن ترتك تداعيات على املستوى
الفيدرالي كما حياول األحياء بذلك رئيس
الوزراء الذي أعترب خسارة االحرار يف غرب
أسرتاليا تتعلق بقضايا ختص الوالية و»عامل
الوقت» بعد حكم  8سنوات من حكم رئيس
الوالية السابق كولن بارنت ،علمأ أن املواقف
بدأت تظهر إىل العلن ومن سياسيني من
حزب األحرار منتقدة إقدام احلزب يف والية
غرب أسرتاليا على إعطاء أصواته التفضيلية
حلزب أمة واحدة يف جملس الشيوخ على
حساب حليفه التارخيي احلزب الوطين ،حيث
اعترب رئيس احلزب الوطين ونائب رئيس
الوزراء بارنيب جويس إن تلك الصفقة
ً
خطأ حتى أن هانسون نفسها اعتربت
كانت
ً
واضرت حبزبها الذي حصل
خطأ
الصفقة
ّ
على  %5فقط من االصوات بعكس توقعات
استطالعات الرأي اليت توقعت حصول حزب
أمة واحدة على ضعف تلك النسبة ،وألقت
هانسون اللوم على الناخبني لعدم درايتهم
بطريقة التصويت ،ولكن الشيء الذي مل
تدركه هانسون وال وزير املالية الفيدرالي
السينتور ماثيوس كورمان عن غرب اسرتاليا
وعراب فكرة صفقة األصوات التفضيلية مع
ّ
أمة واحدة أن وعي املواطنني أصبح متقدمًا
على وعي سياسييه على مستوى الواليات
او املستوى الفيدرالي سواء كانوا عما ً
ال أو
حولوا التنافس على السلطة إىل
أحرار عندما ّ
دوار خالل العقد األخري.
باب ّ
محام الدماء اإلنتخابي الذي حصل يف والية
غرب أسرتاليا السبت املاضي هي اخلسارة
القصوى حلزب األحرار يف الوالية منذ العام
 1986أو كما قالت صحيفة سدني مورنيغ
هريالد  2017/03/13ص 16إنها أكرب خسارة
يف تاريخ السياسة األسرتالية .حيث تراجعت
األصوات األولية حلزب األحرار إىل %30
العمال ،باإلضافة
وارتفعت اىل %43حلزب
ّ
إىل ذلك فإن النصر الذي حققة حزب العمال
يف الوالية سيضع على كاهل رئيس الوالية
اجلديد مارك ماغوين مسؤولية كربى إذا مل
يستطع الوفاء بوعوده والعمل من أجل حتسني
وضع الوالية الذي تراجع أقتصاديًا وماليًا

بعد مثاني سنوات من حكم األحرار برئاسة
كولني بارنيت ،أعتقد أن هذا النصر ليس
شيكًا على بياض وكلنا نعرف ماذا حصل
مع رئيس والية كوينزالند السابق كامبل
نيومان عام  2015أو كما حصل مع حزب
األحرار الفيدرالي برئاسة مالكم ترينبول يف
اإلنتخابات اليت جرت العام املاضي او مع
حزب العمال الفيدرالي عام  2013والعمال
يف نيو سوث ويلز عام  2011او تيد باليو
االحراري يف فكتوريا عام  2013حيث كانت
الرسائل االنتخابية اليت أرسلها الناخبون
كانت واضحة ال لبس فيها.
وجهها ناخبو
إذن ،الرسائل االنتخابية اليت ّ
ترتدد أصداؤها يف كافة
غرب أسرتاليا سوف
ّ
أحناء البالد وعلى املستويات السياسية كافة
وأعتقد أن الرسالة األكثر أهمية للسياسيني
هي أن أسرتاليا وناخبوها ما زالوا خبري ولن
تكون أسرتاليا كربيطانيا ولن يكون هناك
(بريكزت) أو كالواليات املتحدة األمريكية
برئاسة ترامب.
فهل مسع كوري بارنيب الذي انفصل عن
حزب األحرار مؤخرًا مبا جرى بوالية غرب
ّ
سيتعظ من نتائج اإلنتخابات
أسرتاليا ،وهل
يف تلك الوالية وخيفف من خطابه ؟!
هل سيقتنع رئيس الوزراء مالكوم ترينبول
أيضًا بأنه أضاع على أسرتاليا ومواطنيها عامًا
ونصف العام من حكمه إلرضاء جناح اليمني
يف احلزب على حساب املصلحة الوطنية.؟!
وهل مسع رئيس الوزراء ما قاله النائب
الفيدرالي االحراري من والية فكتوريا تيم
ويلسون أن نتيجة االنتخابات يف والية غرب
أسرتاليا أظهرت انه جيب جتنب حتويل حزب
االحرار اىل حزب « أمة واحد خمفف» وجيب
عدم الدخول مع حزب أمة واحدة يف أية
صفقة لتبادل االصوات التفضيلية (س م
ه  2017/03/13ص أوىل) واجلدير ذكره أن
ويلسون كان رئيس مفوضية حقوق االنسان
االسرتالية .
هل سيدرك بيل شورتن زعيم املعارضة
والتحدي الذي
الفيدرالية حجم املسؤولية
ّ
يواجهه من أحل كسب قلوب وعقول
الناخبني وثقتهم للوصول اىل السلطة يف
إألنتخابات الفيدرالية القادمة املقررة مبدئيًا
عام 2019؟!
وأخريًا ،هل ستدرك بولني هانسون أن
أمة واحدة متعددة
أسرتاليا ومواطنيها ّ
بدون حزب هانسون؟! وإن
الثقافات
استطاع هذا احلزب احلصول على بعض
املقاعد يف جملس الشيوخ الفيدرالي بسبب
سياسات احلزبني الكبريين الذين يتلهيان
باالنقالبات السياسية كما أسلفنا.
باخلتام ،إن نتائج صفقة االصوات التفضيلية
املسمة بني حزب االحرار وحزب بولني
ّ
هانسون أمة واحدة وال شك تركت آثار
كارثية على حزب االحرار النه أعطى شرعية
حلزب هامشي وهذا ما يؤكده حمرر الشؤون
الوطنية يف صحيفة سدني مورننغ هريالد
مارك كيين يف مقالته  2017/3/13ص . 4
هذا الكالم برسم وزير الصناعة واالبتكار و
العلوم الفيدرالي آرثر سينادينوس وغريه
من الوزراء ورئيس الوزراء الذي يرفض
حتى االن عدم اعطاء جواب حول كيفية
توزيع االصوات التفضيلية يف االنتخابات
مفضال ترك االمر
الفيدرالية القادمة
للمؤسسة احلزبية .
عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com
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Australian News

كهربائي داعش يضع مسلمي «يانغ» يف ورطة
جاء القبض على كهربائي
مسلم متهم مبساعدة تنظيم
داعش ليضع مسلمي بلدة
يانغ «على احلافة».

بدعوة من جمموعة اهلارموني Harmony
 Groupيف كانرتبري وبانكستاون

مهرجان يوم اهلارموني داي
على ضفة حبرية ريفروود

املداهمات املناهضة لإلرهاب
شائعة يف املدن األسرتالية
الكربى ،لكن القبض على
الكهربائي جعلها متتد إىل
القرى والبلدات الريفية مثل
يانغ.
وباءت حماوالت «كارينت
أفري» مبحاورة أي شخص
ميثل اجملتمع اإلسالمي يف
«يانغ» بالفشل.
وقال رجل للصحفي دان
نوالن إن اجلالية اإلسالمية
ختشى أن يتم إساءة استخدام
تصرحياتها ،حتى أن صديقه
منع طاقم املصورين من
تصوير املسجد.

مجموعة من الرجال من مخبز لبناني ببلدة يانغ تعاملوا بخشونة مع كامريا «كارينت أفري».

ويبلغ تعداد سكان بلدة يانغ
يبلغ  7000شخص بينهم حنو
 200عائلة مسلمة.
«كارينت
ذهبت
وعندما
أفري» إىل خمبز لبناني بيانغ،
استشاط رجل زعم انه صاحب
املخبز غضبا ،كما استخدم
صديقه العنف قائال« :ابعد
هذه الكامريا  f---ingعين
وعن زميلي ،ال تصورنا أيها
األبله».

رئيس املجموعة خضر صالح

وأخذ الرجل حيرك الكامريا
بيديه حتى توقفوا عن
التصوير.

تعرض طاقم «كارينت أفري» للسباب

وكان القبض على الكهربائي
هيثم ذهب 42 ،عاما ،األسبوع
املاضي بتهمة مساعدة قد
جذب األنظار جتاه بلدة يانغ
اليت يبلغ تعدادها 7000
شخص بينها  200عائلة
مسلمة.
القرن
تسعينيات
ويف
املنصرم ،قام وكيل عقاري
بوضع إعالنات يف حديقة
بسيدني عارضا بيع بساتني
يف يانغ ،واشرتاها العديد من
املسلمني ،وانتقلوا هنالك،
وبدأوا يقيمون مشروعات
ناجحة.
وقالت يندي توكرمان مديرة
بلدية هيلتوبز إن اجملتمع
اإلسالمي باملنطقة ميثل قيمة
عظيمة.
أنهم
«أعتقد
وأضافت:
مقبولون بشكل جيد يف
اجملتمع وباتوا دليال على
أن جمتمعنا يتسم مبشاعر
الرتحيب».
ومل يكن رد فعل اجلالية
اإلسالمية بيانغ جتاه طاقم
الكامريا إجيابيا
مفتش الشرطة سكيلت أجريز
اتفق مع توكرمان قائال:

رئيس املجموعة خضر صالح مع بعض املشاركني
نعم للوئام
للتميزالعنصري

جدال مع طاقم «كارينت أفري»
«هؤالء األشخاص يديرون
مشروعات ويندجمون يف
اجملتمع بشكل جيد جدا وهي
عالقة نبحث عن استمرارها»
بأنهم
املسلمني
واصفا
يعملون جبد.
يذكر أن ذهب متهم باستخدام
اإلنرتنت يف البحث عن
تصميمات لصواريخ واجهزة
حتذير تعمل بالليزر ،ومن
املقرر أن ميثل أمام احملكمة
يف يونيو.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يبلغ تعداد سكان بلدة يانغ يبلغ  7000شخص بينهم نحو  200عائلة
مسلمة.

والتسامح

ال

حتتفل اسرتاليا يف احلادي
العشرين من شهر مارس
 /اذار من كل عام بيوم
(هارموني داي) وهو يعين
والوئام بني
يوم االنسجام
احلضارات والثقافات املختلفة
اليت يتشكل منها اجملتمع
االسرتالي .
بهذا
االحتفاالت
وتعكس
الذي اختارته االمم
اليوم،
املتحدة للقضاء على التمييز
الثقايف
التنوع
العنصري،
واجواء التسامح والتنوع الثقايف
املتعدد احلضارات الذي يعترب
من اهم مسات جناح اجملتمع
االسرتالي.
وبهذه املناسبة تقيم جمموعة
مدينيت
ال هارموني يف
بانكستاون وكانرتبري احتفاهلا
السنوي للعام احلادي عشر على
التوالي والذي يشارك به سنويا
املئات من سكان املنطقة وطلبة
املدارس واجلاليات املختلفة
الذي يعكسون باحتفاهلم هذا
التنوع الذي يعيشه سكان هذه
املنطقة اليت يتحدر سكانها من
اكثر من  170جنسية خمتلفة
وتعترب من اكثر املناطق تعددية

على مستوى اسرتاليا .
اجلمعية
رئيس
ويقول
ومؤسسها نائب رئيس بلدية
كانرتبري السابق خضر صاحل
هلذا العام
«ان االحتفال
سيقام حتت شعار نعم للوئام
ال للتمييز العنصري ،وهو يقام
يف وقت تزداد فيها الضغوط
والتمييز ضد االقليات املختلفة
عدة ،وهذا
على مستويات
ّ
يؤدي إىل التمييز يف سوق
ّ
العمل ويف وسائل اإلعالم
كما انه من املؤسف ان تنطلق
اصوت من الربملان االسرتالي
مثل بولني هانسون وحزب امة
واحدة للنيل من املسلمني كما
تنطلق اصوات اخرى لتعديل
املادة . 18C
وشعار اهلارموني داي هذا
العام سيكون نعم للوئام
للتمييز
وال
والتسامح
العنصري والديين ويتزامن مع
املسرية اليت ستنطلق يف 31
آذار احلالي من الكمبا بقيادة
النائب طوني بورك ملنع تعديل
املادة . 18C
احتفال هذا العام سيقام على
ضفاف بpيرة ريفروود يوم
الثالثاء يف  21آذار /مارس
 . 2017وللمعلومات االتصال
ب .95330100

صفحة 11

Saturday 18 March 2017

السبت  18آذار 2017

Page 11

اسرتاليا يف اسبوع

بطاريات تسال ..هل حتل أزمة الطاقة يف
جنوب أسرتاليا؟
قالت شركة تسال إنها طرحت
يف األسواق بطاريات جديدة
ميكنها إصالح مشكالت الطاقة
بوالية جنوب أسرتاليا يف مدة
ال تزيد عن  100يوم.
وبدأت فكرة بطاريات شركة
تسال ختزين الطاقة الشمسية
يف أخذ مكان بالسوق
األسرتالية ،ولكن السؤال هل
تستطيع أن تقدم حال قريبا
ملشكالت الطاقة اليت تضرب
بشكل خاص والية جنوب
أسرتاليا وتهدد باالنتشار
شرقا؟
وقالت الشركة االسرتالية إن
التكنولوجيا اجلديدة اخلاصة
اليت طرحتها يف األسواق من
شأنها إصالح أزمة الطاقة يف
فرتة ال تتجاوز املائة يوم.
ليندون رايف نائب رئيس
الطاقة
ملنتجات
الشركة
قال إن السعة التخزينية
للتكنولوجيا اجلديدة ميكنها
توفري طاقة  300ميجا وات
يف الساعة.
ومضى يقول« :إذا كان
هناك خمزون من الطاقة
لن حيدث انقطاع يف التيار

مرشحة «امة واحدة يف غرب اسرتاليا:

بولني هانسون «دمية ليربالية»
وصفت مارغريت دود مرشحة
حزب «أمة واحدة» بوالية
أسرتاليا الغربية السيناتورة
املثرية للجدل بولني هانسون
بأنها «دمية ليربالية».
جاء ذلك تعليقا على االتفاق
االنتخابي بني هانسون زعيمة
احلزب و احلزب الليربالي
بوالية أسرتاليا الغربية.
وأشارت دود إىل أنها
حزب
توجيهات
ستقاطع
أمة واحدة بشأن كيفية
التصويت.

الطاقة الشمسية التي يتم تخزينها يف بطارية تسال قد تكون حال ألزمة الطاقة

الكهربائي».

االقتصادي روس جارنوت.

لكن الشركة تطالب بإحداث
تغيري يف القواعد املنظمة
لسوق الكهرباء.

الشهر
الشركة
وذكرت
املاضي أن اقرتاحها إلنشاء
حمطة توليد طاقة مشسية
بتكلفة  100مليون دوالر قد
حيل مشكالت نقص الطاقة
بوالية جنوب أسرتاليا بشرط
تغيري القواعد املتحكمة يف
سوق الكهرباء.

وليست تسال فحسب هي
من تطالب بذلك ،بل شركات
أخرى مثل «زين إنرجي»
 Zen Energyاليت يرتأسها

يأتي ذلك يف ظل مناقشات
ساخنة حول كيفية التيقن
من الوصول لدرجة األمان
املطلوبة يف قطاع الطاقة
والتحلي باملصداقية بشأنها،
واحلد من ارتفاع األسعار مع
تقليص االنبعاثات الضارة
يف نفس الوقت.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

واستطردت مارغريت دود،
املرشحة عن مقعد «سكاربورو»
عندما
يف تصرحيات أنها
اختذت قرار باالنضمام للحزب
قبل  4أسابيع ،حصلت على
تأكيدات مفادها أنها ستكون
صاحبة قرار حر يف حتديد
من ترتبط معه انتخابيا من
األحزاب األخرى.
لكن قرار هانسون بالتحالف
االنتخابي مع احلزب الليربالي
أغضب دود بشدة وجعلها
تشعر أنها تعرضت لعملية
خداع.
وباملقابل ،ويف خطاب مكتوب
هليئة اإلذاعة األسرتالية،

قالت هانسون إنها سرتحب
باستقالة مارغريت دود.

وتابعت« :ما زال الوقت متاحا
أمام دود لتقديم استقالتها
كمرشحة عن حزب «أمة
واحدة» وخوض االنتخابات
بصفة مستقلة».
ومضت تقول« :بالتأكيد لن
أقف يف طريقها إذا رغبت
يف املغادرة ،بل سأرحب
بذلك».
مارجريت دود
يذكر أن
فقدت ابنتها عام 1999يف
جرمية قتل لكن مل يتم العثور
على جثتها.
واتهمت دود بولني هانسون
بعدم انتهاج أسلوب صريح
مع الناخبني.
واستطردت« :ال تكوني غري
أمينة ،ال تدعي أنك تقفني
يف صف أشياء معينة ثم
تربمني اتفاقا مع الليرباليني
دون إخبار مرشحي احلزب.
إنك جمرد دمية ليربالية».
واختتمت قائلة« :أشعر اآلن
أنين تعرضت لعملية كذب
وخداع».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الدليل التجاري

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

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقابالت

قائد اليونيفيل :سنخفف وطأة الدوريات ونوقف التصوير
يف مكتبه املطل على الخليج من رأس الناقورة حتى حيفا ،ثبّت قائد اليونيفيل مايكل بريي أربع ساعات كبرية على الحائط،
أوالها لتوقيت نيويورك حيث مجلس األمن الدولي ،وثانيها لدلغاني مسقط رأسه يف إيرلندا ،وثالثها لتوقيت قبائل الزولو
يف أفريقيا ،ورابعها لتوقيت الناقورة التي تستوعبهم جميعاً .يخشى البعض أن يضيع الجنرال بني مواقيت العالم حتى يكاد
ينسى أن مهمته وقواته وقرارات مجلس األمن تمشي على توقيت الجنوبيني.
يف جنوب الليطاني ،سُجلت تحوالت سلبية متتالية منذ تولي بريي منصبه يف تموز الفائت .من دون سبب مباشر ،قطع
التواصل مع الجنوبيني فلم يقم بزيارات بروتوكولية إىل فعاليات محلية كما فعل أسالفه .جفاء أعقبته معلومات عن خطة
لخفض عدد املوظفني املدنيني واللبنانيني .منذ مطلع العام الجاري ،سجلت زيارة أربعة وفود من األمم املتحدة إلجراء تقييم
ودراسات يف إطار املراجعة اإلسرتاتيجية للمهمة الدولية (كانت تحصل دورياً كل عام أو عامني) .و ما زاد من التوتر ،استفزاز
األهالي الدائم من بعض أنشطة دوريات وتحركات اليونيفيل يف بلداتهم وممتلكاتهم ،ما أدى إىل ما يشبه القطيعة من
بعض البلديات .على املستوى األهلي ،كان مستغرباً تنفيذ تدريب مشرتك مع الجيش اللبناني ،يف مرجعيون ،على «مكافحة
الشغب واإلضطرابات من أجل تعزيز الثقة املتبادلة بني اليونيفيل والجيش وتحسني مستوى التفاهم» كما جاء يف البيان
اإلعالمي الذي وزعته اليونيفيل .الغضب الشعبي تفلت يف بليدا قبل أيام عندما أزال األهالي نقاط املراقبة التابعة للكتيبة
النيبالية التي تراقب حركة املزارعني نحو حقول الزيتون املحاذية للخط الزرق .رغم ذلك كله ،يبدو أن انعطافة بريي بدأت.
يدعونا ممازحاً ألن نكون لطفاء معه .يؤكد أن أجندته يف الفرتة املقبلة مليئة باألنشطة واللقاءات اإلجتماعية
حوار آمال خليل
■ ملاذا ابتعدت عن التواصل مع
الفاعليات واألهالي منذ توليك
منصبك يف متوز  ،2016حتى
ساد انطباع بأنك أتيت لتنفيذ
سياسة سلبية؟
ــــ ال أبدًا .أملك تارخيًا طوي ًال
مع لبنان .خدمت هنا مرات
متعددة ضمن الوحدة اإليرلندية
املشاركة يف قوات الطوارئ
الدولية يف جنوب لبنان يف
 1994و 1995و.1989
لدي فهم جيد للبنان
من هنا،
ّ
وسكان اجلنوب خصوصًا،
ولألطراف املوجودة .لكنين
أحاول أن أفهم أكثر وأتعرف
بتعمق اىل الثقافة والعادات.
على صعيد التواصل ،أجريت
لقاءين عامني منفصلني مع
الفاعليات والبلديات واملخاتري
يف القطاعني الشرقي والغربي
منذ وصولي .كما التقيت
زعماء روحيني وقادة األجهزة
َ
اجلنوب
وحمافظي
األمنية
والنبطية .وشاركت يف لقاء
يف قانا ملناسبة عيد امليالد
مع السيدة رندة بري ورعيت
مساهمة اليونيفيل يف افتتاح
مركز لألمن العام يف شبعا.
أرغب يف أن أكون منفتحًا
ومتواص ًال أكثر مع اجلميع ،وأن
أليب الدعوات اليت أتلقاها من
الفاعليات والبلديات ،وال سيما
أن املائدة اجلنوبية لذيذة.
لكن ،يف الفرتة املاضية ،كنت
مشغو ً
ال باملراجعة االسرتاتيجية
لليونيفيل ،وكيف أدافع عن
القوات وعديدها وامليزانية
وللمشاريع
هلا
املرصودة
اخلدماتية واإلنسانية .هذه
الفرتة املرهقة انتهت .من اآلن
وصاعدًا ،سأبدأ بالتواصل،
وقد وضعت برنامج زيارات.
ومبا أن الوحدة اإليرلندية كانت
لدي عالقة
مستقرة يف تبنني،
ّ
خاصة مع ميتم تبنني وصداقات
شخصية مع بعض أبناء املنطقة
من آل سعد وفواز.
تقوم عمل اليونيفيل يف
■ كيف ّ
ظل التوتر احلاصل يف احمليط،
وال سيما يف سوريا؟
ــــ ندرك أنها مرحلة حتديات
كبرية .أدرك أن لنا دورًا يف
احلفاظ على األمن واالستقرار

لئال يقع أي حادث بتأثري مما
حيصل حولنا يف املنطقة .نعمل
مع األمن العام واجليش اللبناني
لضمان بقاء جنوب لبنان هادئًا
كما كان منذ عام  .2006مرور
عشر سنوات من دون وقوع
أي نزاع أمر مهم جدًا .لذلك،
منصبة لتنفيذ واليتنا
جهودنا
ّ
حبسب القرار  ،1701واألهم
ضمان وقف إطالق النار وأال
يستخدم أحد جنوب لبنان
للقيام بأعمال عدائية تؤدي
اىل نشوب نزاعات .حبسب
اتصاالتي مع األطراف كافة،
يتوافق اجلميع على الرغبة
بعدم نشوب نزاع وتوتر .يف
هذا اإلطار ،فإن اللقاء الثالثي
حتول أي
الشهري أمر مهم ملنع ّ
سوء فهم أو عمل غري حمسوب
أو حادث على اخلط األزرق إىل
نزاع كبري.
تتكرر اإلشكاالت بني األهالي
اليونيفيل
وحدات
وبعض
بسبب دخول دورياتها إىل
واألمالك
السكنية
األحياء
اخلاصة من دون مرافقة
اجليش وقيام اجلنود الدوليني
بالتقاط الصور.
ــــ واجب اليونيفيل مراقبة
اخلط األزرق ألن كل النزاعات
تنشأ على هذا اخلط وتبدأ منه
كما حصل عام  .2006لذلك
جيب أن نكون يف الوسط
بني األطراف لكي ننزع فتيل
التوتر .بالنسبة إىل األهالي،
حنن حنرتم األمالك اخلاصة
وهذا يف صلب عملنا ،كما
نشدد على العمل مع اجليش
اللبناني .لكن اجليش حاليًا
يواجه حتديات ،وباألخص يف
الشمال ويف عرسال إلبقاء
الوضع حتت السيطرة ،وال
يرافقنا يف كل حتركاتنا.
ننفذ يوميًا حواىل  400حترك
بني دوريات وأنشطة .اجليش
يرافقنا يف نسبة  10يف املئة
منها .يف لقائي األخري مع
وزير الدفاع يعقوب الصراف،
تناقشنا يف هذه األمور
وشددنا على ضرورة العمل
مع اجليش وأن يكون شريكنا
االسرتاتيجي .حنن واجليش
حنافظ على أمن اخلط األزرق
لكي ال حيدث أمر ما يؤدي
إىل ما هو أكرب .لكن ميدانيًا،

على مستوى نطاق عملنا ،فإن
الطرقات يف البلدات صغرية
كثرية
اليونيفيل
وآليات
وكبرية احلجم ،ما قد يتسبب
بانزعاج للمواطنني .حناول
أن خنفف من وطأة الضغط
اليومي للدوريات .وأعطيت
للجنود
صارمة
توجيهات
باحرتام خصوصية األهالي
وأال يلتقطوا الصور اليت
يلتقطونها يف األساس لغرض
سياحي .حناول أن نقوم بكل
شيء لتستمر العالقة اجليدة
مع اجلنوبيني ،وهي جيدة
يف األساس .يف لقاءاتي مع
اجلنوبيني والبلديات واملخاتري،
الكل يشدد على العالقة
اجليدة.
■ ما صحة أن اليونيفيل تبلغت
من العدو اإلسرائيلي نيته
شن حرب على لبنان يف ظل
التحصينات اليت يقوم بها على
احلدود؟
ــــ هذه معلومات خاطئة .أتلقى
تأكيدات من اجلميع بأنهم
يريدون السالم وحيرتمون
اخلط األزرق .التحصينات اليت
يقوم بها اإلسرائيليون هي
أعمال دفاعية وليست هجومية؛
دفاعية مبعنى تعزيز أمنهم.
وهم يقومون بها داخل
أراضيهم ،مثلما حيق للبنان
أن جيري حتصينات مماثلة
داخل أراضيه .يف حادثة ميس
اجلبل األخرية (ثبت العدو جهاز
جتسس قبالة أراضي البلدة)
اليت سببت قلقًا لدى السكان،
توجه فريق من جهاز االرتباط
اىل املنطقة وعمل على تهدئة
األمور وقام جبهود كبرية حتى
مت نزعه .فورًا هدأ الوضع.
َ
احلكم بني
واجبنا أن نلعب دور
األطراف وأن نكون حياديني
متامًا لكي نتمكن من حل األمور.
حنن واملنسقة اخلاصة لألمني
العام لألمم املتحدة يف لبنان
سيغريد كاغ ،هدفنا األساسي
بناء الثقة بني األطراف
والتوصل إىل وقف إطالق نار
دائم ودعم اجليش اللبناني
ومساعدة الوزارات حتى تبسط
سيطرتها يف اجلنوب.
فور اختيار جنرال إيرلندي

لقيادة اليونيفيل ،تشاءم
بعض اجلنوبيني ،ألنه إبان
االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام
 ،1982كان مواطنكم اجلنرال
وليم كاالهان يف منصبكم
هذا.
ــــ (ضاحكًا) من املؤكد لن يتكرر
االجتياح .أخريًا ،ساد انطباع
بأن اليونيفيل غريت توجهاتها
واختذت مسارًا صارمًا جتاه
اجلنوبيني .أؤكد أن ال شيء
تغري يف عملنا .أحيانًا حيصل
سوء فهم .يف النهاية ،حنن
قوة كبرية يف نطاق ضيق40 ،
دولة وعشرة آالف جندي و800
موظف مدني .بشكل دوري،
حيصل تبديل للجنود ويأتي
جنود ملدة قصرية (كل ستة
أشهر حيصل تبديل يف وحدات
الدول املشاركة) حيتاجون إىل
وقت كي يتفهموا العادات
احمللية .يف هذا الصدد ،أتوجه
للسكان ،يف حال وقوع أي
سوء فهم ،للتواصل مع القادة
امليدانيني وموظفي الشؤون
املدنية واإلنسانية لتصحيح
اخللل .اجلميع يؤيد القرار
 1701ونريد أن تكون العالقة
جيدة جدًا مع األهالي.
■ هل تلقيتم طلبًا من العدو لنقل
خط إمداداتكم من مرفأ بريوت
إىل مرفأ حيفا احملتلة ردًا على
مواقف الرئيس ميشال عون
الداعمة للمقاومة؟
ــــ الشائعات عن نقل اإلمدادات
اىل مرفأ حيفا ليست صحيحة.
حنن موجودون يف لبنان بناء
على طلب احلكومة اللبنانية
وقرار جملس األمن الدولي.
سنبقى كذلك ،وخط إمداداتنا
سيبقى يف لبنان ،يف ظل
التعاون املمتاز من كل
الوزارات ،وال سيما وزارة
اخلارجية .لن نذهب من هنا
إىل أي مكان آخر إىل أن يقول
لنا لبنان :انتهى دوركم.
■ هل قمت برد فعل جتاه
التهديدات اإلسرائيلية ضد
الرئيس عون؟
ــــ هي خارج عملنا .ما يعنيين
الواقع على األرض.
تقومون الوضع األمين
■ كيف
ّ
يف الداخل اللبناني ،يف ظل

الرد على التهديدات اإلسرائيلية ضد الرئيس عون خارج عملنا (هيثم
املوسوي)
التهديدات اإلرهابية املستمرة
واالشتباكات املتكررة يف خميم
عني احللوة؟
ــــ التهديدات مصدر قلق
لليونيفيل وللبنان .أعمل بشكل
وثيق مع األمن العام واجليش
لضمان سالمة جنود حفظ
السالم ،رغم أن املسؤولية
األوىل حلمايتهم تقع على
عاتق الدولة اللبنانية .لكننا
واعون متامًا ملا حيصل يف
عني احللوة ،وخط إمداداتنا
من بريوت مير مبحاذاة املخيم.
لدينا فريق أمين يراقب الوضع
ونغيرّ خطتنا وإجراءاتنا وفقًا
اليت
امليدانية
للمعلومات
تصلنا ،ألن سالمة عناصر
اليونيفيل حاجة ماسة عندي،
ومن واجيب أيضًا محاية سكان
اجلنوب.

يف عدد املوظفني املدنيني ،بل
زيادة .اجملتمع الدولي يعرف
كم أن لبنان حباجة إىل الدعم،
لذا ال أتوقع تغيريًا جذريًا.
حبسب املراجعة االسرتاتيجية،
سيخفف عدد اجلنود يف بعض
املناطق ويعزز يف مناطق أخرى
حبسب احلاجة .لكن يف العموم
يبقى الوضع على ما هو عليه.
ال نسعى إىل أن نكون بدي ًال
من السلطات احمللية ،بل
اهلدف الدعم بإمكانياتنا من
خالل التدريب واملشاريع .يف
عام  ،2016أنفقت الوحدات
املتحدة
واألمم
املشاركة
ثالثة ماليني ونصف مليون
دوالر على مشاريعها املدنية
واإلنسانية .وعلى صعيد آخر
من الدعم ،هناك  580موظفًا
لبنانيًا من أصل .800

اجليش يرافقنا يف نسبة 10
يف املئة
من مهماتنا فقط النشغاله
حبفظ األمن يف بقية املناطق

■ كيف ترسم نهاية لواليتك
قائدًا لليونيفيل بعد عام ونصف
عام من اآلن؟
ــــ طموحي حتقيق السالم.
أحب أن أرى األطراف قادرة
على التوصل اىل اتفاق سالم.
مهمتنا أمن اخلط األزرق،
لكن ذلك ال حيل حمل العملية
السياسية .إمنا يومًا ما سيحدث
التغيري ويتبدل الوضع احلالي
إىل وضع آخر .علينا أن حناول
حل الصعوبات للتوصل اىل
وقف إطالق نار دائم .يف هذا
اإلطار ،عقدت اليونيفيل حتى
اآلن  100اجتماع ثالثي منذ
 .2006من خالهلا ،استطعنا أن
حنل الكثري من املشاكل.

هل تتلقون تهديدات مباشرة
من «داعش» و»النصرة»
باستهدافكم؟
ــــ حاليًا ،ليست هناك معلومات
عن تهديدات .لبنان كله يواجه
حتديات أمنية كبرية ،وحنن
جزء من البلد .قائد اجليش
اجلديد العماد جوزف عون
خدم يف جنوب لبنان ويعرف
املنطقة جيدًا .علينا أن نكون
حذرين ونراقب الوضع ،وحنن
حريصون على أن حيصل
لبنان على دعم دولي قوي.
حاليًا ،الوضع مستقر؛ رئيس
مجهورية وحكومة جديدان،
وقبلهما عشر سنوات من دون
نزاع يف اجلنوب .هديف أن
أبقي الوضع على حاله.
■ هل ستخضع ميزانية اليونيفيل
وعدد املوظفني واجلنود ألي
تعديل بعد املعلومات عن خطة
لتقليص النفقات؟
ــــ ننتظر مناقشة املراجعة
االسرتاتيجية يف جملس األمن
الدولي يف  15آذار اجلاري .ال
أريد أن أستبق تقرير األمني
العام .لكنين ال أتوقع أي تغيري

■ لكن تلك االجتماعات مل توقف
االعتداءات اإلسرائيلية اليومية
على لبنان برًا وحبرًا وجوًا؟
تسمى
ال
(مقاطعًا)
ــــ
اعتداءات .االجتماعات الثالثية
ال تستطيع حل املشاكل على
املستوى االسرتاتيجي ،لكنها
على األقل تسمح لألطراف بأن
جتلس وتناقش ،وكل فريق
يطرح مشاكله وهواجسه.
إذ متنحهم االجتماعات منربًا
للتناقش .نبحث ترتيبات خاصة
لتسوية أزمة بئر شعيب يف
بليدا واالنسحاب اإلسرائيلي
من الغجر الذي يقرره جملس
األمن.
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مقاالت وتحقيقات

تفريع «اللبنانية» :التوازن املفخخ
فاتن الحاج

قرار جملس اجلامعة اللبنانية
كليات
وتشعيب
بتفريع
يف عكار وبعلبك ــ اهلرمل
أعاد التذكري مبساوئ جتارب
التفريع القائمة ،فهي مل
تضرب املستوى األكادميي
فحسب ،بل عززت الفرز
الطائفي واملناطقي .فهل
القرار األخري أكادميي أم
سياسي؟
قرار تفريع بعض كليات
اجلامعة اللبنانية وتشعيبها،
أعاد النقاش حول رؤية
السلطة السياسية لوظيفة
اجلامعة .ليس مستغربًا ،يف
ظل مساوئ النظام اللبناني،
أن حيظى «التفريع» بتأييد
الطالب وأهاليهم ،طاملا أن
تأمني احلق يف التعليم يبقى
ناقصًا وتوضع أمامه عوائق
كثرية ،يف مقدمها عائق

صورة جعجع يف مدينة
رشيد كرامي
ليا القزي

لم يحقق التفريع التوازن ولم يحدّ من النزوح (هيثم املوسوي)

جممعات مركزية حديثة تؤمن التعليم اجلامعي النوعي
الوصول اىل ّ
ّ
وتوفر الوظائف واملنح للطالب وخدمات السكن والنقل والرتفيه
وغريها.
يعتقد الناس أن من حقهم على دولتهم أن تكون هلم كليات يف
سلمنا جد ً
مناطقهم ،لكن ،إذا ّ
ال باحلاجة اىل املزيد من الفروع يف
املناطق يف ظل العوائق املقامة ،فهل ُوفرت هلا شروط العمل
األكادميي؟ مبعنى هل أجريت دراسات جدوى لالختصاصات اليت
حتتاج إليها اجلامعة يف مناطق التفريع والتشعيب يف بعلبك
ــ اهلرمل وعكار ،فض ًال عن الفروع املنشأة سابقًا يف املناطق
االخرى؟ وإذا كان اهلدف هو عدم ترك املنطقة مكشوفة للجامعات
اخلاصة ،وهي حجة إدارة اجلامعة ،فهل ميكن مواجهة هذه اجلامعات
من دون خطة لتطوير جامعة الـ  70ألف طالب؟ أال ينهك هذا القرار
موازنة اجلامعة جلهة بعثرة اإلمكانات األكادميية على حساب نوعية
التعليم؟ ثم ماذا لو كان القرار تنفيعة جلهات سياسية بهدف
التوظيف السياسي واالنتخابي؟
أن رئيس
أن «القصة وما فيها» ّ
تروي مصادر يف جملس اجلامعة ّ
اجلامعة اللبنانية فؤاد أيوب
اكتشف بطريق الصدفة عرب مكتب
وزير الرتبية مروان محادة أن
جملس الوزراء سيطرح يف وقت
قريب ختصيص مبلغ  100مليار
لرية ملنطقة عكار و 35مليار لرية
ملنطقة اهلرمل ،استجابة للضغط

القوات «تفتح» طرابلس خدماتياً:

اإلنماء املتوازن
ليس مهمة
حصرية للجامعة
اللبنانية

الشعيب والسياسي هناك ،من دون أن تكون املبالغ بالضرورة
خمصصة للجامعة اللبنانية.
محل أيوب هذا التوجه إىل جملس اجلامعة على خلفية أهمية أن
تكون اجلامعة الوطنية املستفيد األول من هذه املبالغ .وطالب
أيوب باملوافقة على قرار استحداث اختصاصات جديدة ،من دون
أن توضع بني أيدي أعضاء اجمللس ،من عمداء كليات وممثلي
أساتذة ،أي مستندات أو دراسات جدوى أو استطالعات ميدانية
لالختصاصات واحلاجات األكادميية واالجتماعية هلا.
يذكر أن التفريع حيتاج إىل مرسوم يف جملس الوزراء ،أما التشعيب
فينال موافقة وزارة الرتبية فقط.
يف جملس اجلامعة ،اقتصر األمر على وضع أسباب موجبة للقرار،
منها:
ـ عدد السكان يف هاتني احملافظتني يتخطى  %25من عدد سكان
لبنان.
ـ ختفيف اآلالم والعذاب اليومي يف التنقل من القرى النائية إىل
زحلة وطرابلس.
ـ مساعدة الشباب ذوي الدخل احملدود على متابعة دراستهم يف
اجلامعة ،فغياب اجلامعة يف عكار جيعلهم يلتحقون باجليش والقوى
األمنية أو يرتكهم عرضة للجهل ،ما يزيد املشاكل االجتماعية.
ـ إجياد اختصاصات تليب حاجات التنمية املستدامة يف احملافظتني
وحتد من نزوح املواطنني وختلق فرص عمل هلم.
ّ
ـ ضمان جودة التعليم العالي وتأمني التكنولوجيا احلديثة.
تؤكد املصادر أن مداوالت اجمللس دامت  4ساعات ،وشهدت
نقاشًا واسعًا حول وظيفة اجلامعة وما إذا كانت األموال كافية هلذه
اخلطوة ،ومدى احلاجة إىل الفروع واالختصاصات ،وكان اجلواب أن
البلديات تتربع ببعض العقارات.
اإلمناء املتوازن ليس مهمة حصرية للجامعة اللبنانية ،يقول عميد
كلية اهلندسة رفيق يونس ،فاجلامعة هي إحدى مؤسسات الوطن

وميكن أن تكون شريكًا للحكومة والقطاع العام يف إعداد اخلطط
اإلمنائية وتنفيذها.
يعترب أن ما حصل كان مبادرة سليمة وجيدة من رئيس اجلامعة
اللبنانية إلشراك اجلامعة يف إمناء عكار وبعلبك اهلرمل ،بعدما اجتهت
احلكومة حنو إقرار مبلغ مالي يف هذا اإلطار .ويبقى املطلوب حتمًا
خطة اسرتاتيجية لتطوير املؤسسة الرتبوية تتجاوز حدود إقرار
أن املوازنة احلالية
اجملمعات اجلامعية يف احملافظات ،وخصوصًا ّ
للجامعة هي تشغيلية فقط.
كان اهلدف من إنشاء جممعات جامعية يف املناطق ،حبسب أستاذة
الفيزياء يف كلية العلوم وفاء نون ،هو جعل الطالب خيرجون من
بوتقتهم املناطقية والطائفية واستحداث اختصاصات حمددة حتتاج
إليها اجلامعة يف املناطق مثل الزراعة يف البقاع ،اهلندسة يف
الشمال والطب يف اجلنوب ،اخل.
لكن على مر التاريخ ،أنشئت فروع وشعب إما ألسباب ظرفية
نتيجة احلرب األهلية أو بقرارات سياسية ،ما أدى إىل تراجع
املستوى التعليمي يف اجلامعة ملصلحة دكاكني التعليم اخلاص.
تنفي نون أن يكون التشعيب أو التفريع السابق قد حقق توازنًا
حد من النزوح ،فكلية العلوم خري مثال جلهة تعزيز
إمنائيًا فع ًال أو ّ
الفرعني األول والثاني يف احلدث والفنار وإهمال الفروع األخرى،
فطالب هذه الفروع يضطرون إىل استكمال اختباراتهم التطبيقية
االلزامية يف الفرعني «االساسيني» كي ينالوا شهادتهم ،وهم ال
جيتازون بنجاح اختبارات كلية الطب.
الالفت ما تقوله نون جلهة ّ
أنها تتمسك بالتدريس يف فروع
املناطق ،وإن كانت أستاذة متفرغة يف الفرع األول ،لنقل اخلربة
إىل هذه املناطق وتوحيد املستويات على صعيد أداء الطالب
واألساتذة .تقول نون إنها خطة ممنهجة لتدمري اجلامعة عرب
تشعيبها سياسيًا ،وكان األوىل أن تصرف املبالغ املرصودة،
واليت ال تكفي باملناسبة إلنشاء مبنى جامعة ،لتحسني الكليات
املرتهلة املوجودة يف املناطق واليت ميكن أن تسقط على رؤوس
من فيها بني ليلة وضحاها.
املفارقة ،حبسب نون ،هي أن اجلامعة اللبنانية اليت من ضمن
مهماتها إجراء األحباث والدراسات والتخطيط من أجل النهوض
باجملتمع ،هي نفسها تفتقر إىل دراسة أكادميية يف ما خيص
استحداث فروع تابعة هلا.

الفروع الجديدة

يف عكار ،وافق جملس اجلامعة اللبنانية على إنشاء شعبة لكلية
العلوم (فيزياء ،كيمياء ،بيولوجيا ومعلوماتية) .واستحدث كلية
جديدة هي كلية العلوم البحرية (علوم املالحة البحرية ،قبطان
حبري ،مهندس حبري ،حبار وعلوم األحياء البحرية).
وأنشأ فرعًا للمعهد اجلامعي للتكنولوجيا (هندسة مدنية ،هندسة
صناعات غذائية ،هندسة صناعية ومعلوماتية وإدارية) وفرعًا لكلية
الصحة (التمريض واملخترب) وفرعًا لكلية الزراعة ( طب بيطري
وهندسة زراعية) وفرعًا لكلية الرتبية .أما يف بعلبك  -اهلرمل
فتضم شعبة كلية العلوم فيزياء ،كيمياء ،بيولوجيا ومعلوماتية،
وفرع املعهد اجلامعي للتكنولوجيا (هندسة مدنية ،هندسة صناعات
غذائية ،هندسة صناعية ومعلوماتية وإدارية) وفرع كلية الصحة
(متريض وخمترب) وفرع كلية الزراعة (طب بيطري وهندسة زراعية)
وفرع لكلية الرتبية .وأكد جملس اجلامعة قرارًا سابقًا بإنشاء جممع
ادة يف جبيل ويضم فروعًا لكليات السياحة والرتبية ومعهد
التكنولوجيا.

احلواجز بني القوات اللبنانية وطرابلس تتهاوى .منذ حنو سنة،
حتاول قيادة معراب أن تفرض نفسها «أمرًا واقعًا» يف املدينة:
تشكيالت حزبية جديدة وتسليم املقاليد إىل حزبيني طرابلسيني
يعرفون حساسيات مدينتهم ،جوالت على أحياء طرابلس وتوزيع
مساعدات ملختلف مكوناتها الطائفية ،ولقاءات مع سياسيي
املدينة ،وصو ً
ملنسقية طرابلس
ال إىل اإلعداد الفتتاح أول مركز
ّ
يف األسابيع املقبلة.
يف السياق ،تأتي زيارة وزير الصحة غسان حاصباني لعاصمة
«صحي» ،لالطالع
الشمال اليوم .الزيارة ،يف األصل ،عنوانها
ّ
على واقع املستشفيات احلكومية يف املدينة .إال أنها ليست
منفصلة عن حماوالت مسري جعجع فرض نفسه العبًا يف امللعب
أعدت لزيارة
الطرابلسي.
فمنسقية القوات يف طرابلس هي اليت ّ
ّ
اليوم مع الرئيس جنيب ميقاتي ،والوزيرين حممد الصفدي وأشرف
ريفي ،واجلماعة االسالمية ،واملفيت مالك الشعار ،ومرتوبوليت
الروم امللكيني الكاثوليك املطران إدوار ضاهر.
تريد القوات قلب الصفحة الدموية من تارخيها مع آل كرامي عرب
تقديم نفسها كحزب خدماتي .وحماوالتها يف الفيحاء مل َ
تلق ممانعة
أي من سياسيي املدينة ،باستثناء الوزير السابق فيصل كرامي
ّ
أن هذه احلركات
الذي يعيد التذكري بـ»أننا حذرنا حلفاءنا من ّ
ستوصلنا إىل افتتاح مكتب للقوات يف مناطقنا».
ال تزال قضية اغتيال كرامي ،اليت أدين فيها جعجع« ،العقبة
األخرية أمام ولوج القوات املدينة» ،حبسب أحد احلزبيني املعادين
عدة سبقت زيارة
لقيادة معراب .ويف هذا اإلطار ،روايات ّ
حاصباني؛ األوىل ،غري رمسية ،صادرة عن مسؤول قواتي ّ
حملي
بأن وزير الصحة «سيزور املستشفى االسالمي اخلريي (الذي
ّ
أسسه عبد احلميد كرامي) ،حبضور الوزير فيصل» .الرواية غري
ّ
الرمسية الثانية تنقلها مصادر طرابلسية حليفة لكرامي ،وتقول إنه
ومنسق القوات فادي
خالل لقاء بني «مدير املستشفى عزام أسوم
ّ
حمفوض ،اقرتح طرف ثالث أن يزور الوزير املستشفى الفتتاح
فإن كرامي «اشرتط أن ال
ذمة املصدر،
ّ
قسم جديد فيه» .على ّ
متحمسًا ،بعد
يصطحب حاصباني معه قوات املدينة .ولكنه مل يعد
ّ
خرب افتتاح مكتب للقوات».
ينفي مستشار جعجع للشؤون اخلارجية واملرشح إىل املقعد
أن
املاروني يف طرابلس إيلي خوري ذلك .يوضح لـ»األخبار» ّ
إدارة املستشفى االسالمي «أرادت أن يزورها حاصباني بعد أن
افتتحت قبل  ٣أشهر قسمًا للكلى ،وسيتم افتتاح قسم لألشعة بعد
بأن «الزيارة تقتصر على املستشفيات
فرتة» .اصطدمت رغبتهم ّ
الرمسية» .أما بالنسبة إىل العالقة مع كرامي ،فـ»حنن نقرتب
بالقدر الذي تريد الناس أن تقرتب منا» .يعود خوري إىل
حتسسنا تطورًا يف ملف توقيف جعجعُ .كّلفت
عام « ٢٠٠٤حني
ّ
بالتواصل مع آل كرامي ،وحتديدًا فيصل الذي كان يشاور والده
(الرئيس عمر كرامي) .كان فيصل صادقًا يف التعامل معنا .مل
نصل إىل نتيجة» .من جهته ،يعترب كرامي ،كما يقول لـ»األخبار»،
نفسه «متشددًا أكثر من اجلميع ،وما أقوله يف العلن أقوله يف
السر» .ولكنه يمُ ّيز بني «مناصري القوات الذين ال يوجد مشكلة
ّ
معهم وجعجع املسؤول عن االغتيال».
خص املستشفى يبدأ من أنه «ليس لدينا أقسام
ّ
رد كرامي يف ما ّ
لالفتتاح .ال حنن طلبنا وال هم عرضوا زيارتنا» .العالقة بني
ّ
بغض النظر عن هوية
املستشفى اإلسالمي ووزارة الصحة «قائمة
استفزه أن «يأتي حاصباني إىل طرابلس وكأنه
أن ما
ّ
الوزير» .إال ّ
وزير القوات وليس الصحة .هذا األمر نرفضه» ،مع إشارته إىل
أن «حاصباني حتى الساعة مل يتعامل معنا بكيدية» .عتب كرامي،
ّ
همش املدينة وأفقر أبناءها ،حتى بات الضعيف
أساسًا« ،على من ّ
والذي مل يكن قادرًا على الدخول حاضرًا فيها .أصبحت القوات
أمرًا واقعًا بعد إعطائها الورقة اخلدماتية».
ال يتصور «األفندي» رشيد كرامي «يغيب عن ضمري الطرابلسيني،
سيعارض مثلما
فما حيصل يف املدينة شكلي .يف املضمون ،الكل ُ
رفض نواب طرابلس التصويت جلعجع حني ترشح إىل الرئاسة».
ال يتوافق ذلك مع رأي إيلي خوري« ،منذ فرتة  ١٤آذار الناس
تتعاطف معنا» .البعض ما زال «يتذكر حاجز الرببارة .والبعض
عالق يف ذهنه موضوع كرامي ،الناس صادقون يف مشاعرهم،
أن «العوائق تصغر مع
ولكن امللف أصبح سياسيًا» .وهو يؤكد ّ
الوقت».
سيرتجم بالرتشح إىل االنتخابات النيابية .ويف
السياسي
احلراك
ُ
حني يرتدد اسم مسؤول رئيس مصلحة الطالب جاد دميان عن
املقعد األرثوذكسي ،يقول خوري إنه «حتى الساعة ال مرشح
أرثوذكسيًا» .خالل االنتخابات البلدية« ،كانت قدرتنا التجيريية
عد هلا كثريًا .مؤكد اآلن أنها تتخطى األلف» .يبدو
باملئات ومل ُن ّ
واثقًا من نفسه «ألن ساحتنا ال تنحصر باملسيحيني ،ويف ظل
تراجع بعض القيادات ،الناس ينظرون إلينا كحافظة  ١٤آذار».
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مـقاالت

الريشة املرحة ...أضحكتنا نصف قرن!
زينب حاوي

يومان فقط فصال رحيل ملحم عماد ()2017- 1939
عن غياب ستافرو جربا ( .)2017- 1947يومان
خيتصران زمنني ،وخطني سياسيني متناقضني،
فن الكاريكاتور
استطاعا جبمعهما أن يعبرّ ا عن ّ
اللبناني ،وتوظيفه يف املنحى اإليديولوجي
والسياسي الذي يرتئيه صاحبه .رحل ملحم عماد
الغائب عن مساحة النجومية ،واملتعمق أكثر يف
القضايا العربية ،واملعبرّ عن أوجاع اللبنانيني،
فن الكاريكاتور ،وبصمة
تاركًا إنتاجًا غزيرًا يف ّ
خالدة ّ
خطها من مصر إىل لبنان (راجع املقال
أدناه).
انطفأ ستافرو جربا ( )1947عن سبعني عامًا،
قضى منها أكثر من أربعني عامًا ،كرسام لبناني
لفن الكاريكاتور
بارز من جيل الزمن الذهيب
ّ
ّ
وموثق للحرب األهلية
كمصور
اللبناني ،وأيضًا
ّ
ً
يف لبنان ،وكاسم المع عامليا ،بعدما تأثر
بالكاريكاتور الغربي ،وال سيما الفرنسي ،يف
بداياته ــ قبل السبعينيات ــــ وكرجل عرف كيف
حياور العقل الغربي ،برسوماته ،اليت خرجت من
إطارها احمللي ،ولعبت على اللغات الثالث:
لتتصدر كربيات
العربية ،اإلنكليزية ،والفرنسية،
ّ
الصحف والوكاالت العاملية.
عام  ،1966بدأ مشوار جربا يف عامل الكاريكاتور
والتصوير .عن عمر مبكر ،نشر رسوماته يف جريدة
«احملرر» ،وبعدها أقام معرضًا يف دار ،orient
ّ
تضمن رسومًا للشخصيات السياسية .تأثر مبجالت
الرسوم املصورة كـ «ميكي ماوس» ،و»تان تان
وميلو» ،اليت كان جيلبها له والده .شرع يف
تقليد هذه الرسوم ،ليأخذ بعدها خطوطه ويتنقل
بني الصحافة الورقية ،واملطبوعات األسبوعية
والشهرية ،ويدخل عامل التلفزيون من  cvnإىل
«اجلديد» يف النشرات اإلخبارية .جتربة فريدة
احلي مباشرة على
اختربت الرسم الكاريكاتوري
ّ
اهلواء ،مع مغامرة مواكبة احلدث ،وإجناز رسم
فين حتت ضغط البث املباشر.
أضف إىل ذلك خوضه جتربة الربامج الفنية ورمسه
ضيوفها عام  ،2012عندما دخل بريشته برنامج
«نورت» على  .mbcعشرات الصحف اللبنانية،
ّ
والوكاالت العاملية احتضنت رسوم ستافرو
جربا وخطوطه ،آخرها «البلد» ،و»دايلي ستار»،
باحلس الفكاهي العالي يف
متيز
و»الدبور».
ّ
ّ
رسومه وأيضًا يف حياته الشخصية واالجتماعية.
كان حمبًا للحياة ،يستمتع بكل ملذاتها .يف
الفرتة األخرية ،راح يرتدد على وسط بريوت
وحميطه ،ليلتقط صورًا فوتوغرافية ،من عاصمة
أرادها أن تكون األمجل على اإلطالق ،ومن بلد
ّ
ويفضله على غريه.
يوليه الفنان كل األهمية
ّ
معقد
كان يردد «لبنان أمجل بلد بالعامل» ،و»أنا
ّ
حمط جدل ،وال
بلبنانييت» .هذا ما جعل إنتاجه
سيما يف السبعينيات ،يف خالل احلرب األهلية
والوجود الفلسطيين يف لبنان ،فستافرو من
الفنانني الذين مل خيفوا خبطوطهم املنحى
الفكري والسياسي الذي ينتمون إليه.
تقنيًا ،واكب مراحل التقدم احلاصل يف عامل
الصحافة .مع دخول األلوان إىل الصحافة
الورقية ،كان حيمل ألوانه من «الباستيل» ،ثم
«األكواريل» ،ليصنع رسوماته .كان هذا العمل
يتطلب ساعات من اجلهد .مع بدايات الثورة
وطوعها
التكنولوجية ،كان أول من استخدمها،
ّ
يف خدمة الكاريكاتور .استعان بها ،لتكون
مساعدة ،إىل جانب ثباته يف العالقة احلميمة مع
ريشته .دخل عامل الرقمية ،والتواصل االجتماعي،
وأنشأ موقعًا ضم كل أرشيفه .ومل يبخل يف
نشر الرسوم على صفحاته اخلاصة االفرتاضية،
لتصل إىل شرائح أوسع من الورق ،وتواكب
احلدث اآلني.
ستافرو ،املعروف بشخصيته املتفردة على
صعيد الشكل ،وال سيما تسرحية شعره ،ونفسه
الفكاهي ،اشتهر برمسه الشخصيات البريوتية
النمطية .كذلك اخرتع شخصييت «بنت البلد»،
و»أخت البلد» يف صحيفة «البلد» ،وهما عبارة
عن امرأتني تتخاطبان دائمًا يف أحوال البلد
وشؤونه.
ُ
ختل هذه الرسوم من اللعب على
وطبعًا ،مل
الكالم الذي اشتهر به ،ومن اإلحياءات اجلنسية،

ستافرو..صاحب
الفتوحات اجلميلة
عبد الحليم حمود

اليت لقيت قبو ً
ال لدى املتلقني ،ولو اختلفت
ً
ً
حيز وجد رواجا الفتا،
انتماءاتهم الثقافية.
ّ
وقتها ،وخاطب الناس بعيدًا عن رسم األحداث
والوجوه السياسية.
بأن لديه
يف حديث معه يعود إىل ،2012
أسر لنا َّ
ّ
هذه ّ
اللذة بأن يسبق مانشيت الصحيفة (البلد).
كان ينتظر اللحظات األخرية قبل اإلقفال ،ليبعث
رمسته اليت تسبق الصفحة الرئيسية .وعن ّ
خطه
الفين ،يصف ستافرو نفسه بـ «الفنان الثوري»،
مبعنى خروج خطوطه وألوانه ،عن السياسات
التحريرية اليت تفرض نفسها غالبًا على احملررين/
ات ،والرسامني.
خيرج عن هذه املساحة الضيقة ،ليكسر كل
عما يدور يف خاطره،
حدود قد متنعه من التعبري ّ
ويتحسر على املساحة الضيقة اليت ختنق العرب
يف التعبري عن األحداث والشخصيات السياسية.
رسم ستافرو العديد الوجوه السياسية ،إما يف
بورتريهات أو يف سياق متصل باحلدث اآلني.
عالقته بأهل السياسة مل تكن تتسم بعداوة أو
خصام ،بل كانت عالقة إحرتام متبادل ،حتى
إن بعض السياسيني كان يلوم ستافرو ألنه
ّ
مل يذكره بأي رسم من رسومه الساخرة على
الصفحة األخرية .برع كثريًا يف فن البورتريه.
بالنسبة إليه ،هذا الفن ال يقتصر على رسم
«األنف» و»العينني» ،بل يضحي الوجه كعجينة
تسبح يف حبر من األلوان والغرافيكس وتقنيات
األبعاد.
ليدخل
هكذا ،خرج عن الرسم التقليدي للوجوه ُ
مدارس فنية متعددة إىل فن البورتريه ،من ضمنها
التكعيبية والسريالية .لستافرو إنتاج غزير يف
اليوميات واملطبوعات الدورية .كذلك كانت له
مساحة متفردة يف جملة «الدبور» الساخرة ،إىل
جانب إنتاج توثيقي لعامل الكاريكاتور وتارخيه
العربي والعاملي (باللغة الفرنسية) ،وعشرات
املعارض الفنية يف العامل العربي والغربي.
حاز جوائز عاملية عدة ،بينها «جائزة العرب
األوىل للتفوق» عن موقعه اإللكرتوني ،وميدالية
«الرسوم الكاريكاتورية يف «مهرجان وسائل
ومنح أيضًا لقب «صديق األمم
اإلعالم العربية»ُ .
املتحدة» ،وألبس «الوشاح األزرق» يف جنيف،
وخصه األمني العام لألمم املتحدة األسبق كويف
ّ
أنان برسالة خاصة عام .2004
برحيل ستافرو وملحم عماد ،وقبلهما بيار صادق،
يفتح باب النقاش واسعًا حول الكاريكاتور
اللبناني ،الذي طوى اليوم صفحاته األخرية مع
ّ
وخلدوا ــ كل على
جتارب كبار رحلوا بعدما أغنوا
طريقته ــ هذا الفن وأحداثه املريرة واجلميلة على
صفحات اجلرائد الورقية ،وعلى املنابر العاملية.
رحلوا من دون أن يكون هلم إطار نقابي حيميهم
وينضمون حتت سقفه.
املرُ ،ي َ
فتح السؤال عن هذا الفن،
بهذا الغياب
ّ
وطرق تقدميه من جيل جديد ذي تقنيات ورؤى
لتستقر على
خمتلفة ،خترج عن الريشة والورق،
ّ
وتكون هويتها اخلاصة،
املنصات االجتماعية،
ّ
ولو ابتعدت عن احلرفية.
فن الكاريكاتور يدخل زمنًا جديدًا ويطوي آخر
رجاالته :ستافرو وملحم!

حني غادرنا ستافرو جربا ،أخذ معه منظومته
املتشعبة األوجه من التقنيات واألساليب
اليت كان يطرحها يف أعماله وألبوماته بهدف
املباغتة والتجدد وصناعة املفاجأة.
ثقافة ستافرو (ستافرو باليونانية يعين
الصليب) الفرنسية واإلنكليزية ،باإلضافة إىل
أسفاره العديدة ،جعلته على اطالع على آخر
املستجدات التشكيلية والتقنية التكنولوجية
ً
بداية ،كان
قبيل شيوع الكمبيوتر واإلنرتنت.
يرسم بضربات سريعة ،بالريشة الدقيقة
واحلرب الصيين .ثم يعود للتحبري بالقلم خللق
الظالل عند ثنيات الثياب وتظليل الوجوه.
بنى لنفسه هوية مل تقطع احلبل بني أول
رسم وآخر رسم.
هوات بني
خيلقا
مل
والتحديث
التجديد
ّ
أعماله .كان ستافرو من أوائل الرسامني
الذين استخدموا الكمبيوتر يف التلوين بداية،
ثم كان الرسم ،لكن ليس على الكمبيوتر،
مبساعدته.
بل
َ
يعتمد جربا إدخال رسوماته على ذاكرة
الكمبيوتر ،ثم يقوم بعملية مونتاج ،كأن
يضع رأس هذا السياسي فوق جسم
يرتدي بذلة ،ثم يعود ويستخدم الرأس
عشرات املرات ،والبذلة عشرات املرات يف
توليفة ختفي األثر .بهذا كسبنا «لوحة»
كاريكاتورية ألننا يوميًا كنا نشاهد رسومات
مصوغة بدقة وتعب ،أو هذا ما توحيه أعماله
األخرية .حتى ضربات األكريليك كان ينفذها
على ورق ،ثم يدخلها إىل ذاكرة الكومبيوتر
الستخدامها مرات ومرات .طبعًا هذا ال يشكل
جتاوزًا للقواعد ،فالكاريكاتور فن ابن الطباعة
وكواليسها.
وقدم
الكاريكاتوري
البورتريه
ستافرو
رسم
ّ
فيه فتوحات مجيلة ،أهمها تلك الرسومات
املبنية على استغالل برنامج على الكمبيوتر
حيور الوجوه ويلويها.
كان ّ
ستافرو كان يلوي الصور األصلية
للشخصيات ،ثم يعيد رمسها بعد التحوير
العجيب .أجل ّ
كأننا يف خمترب ،مع فنان كان
يبتغي التغيري لنفسه قبل غريه.
كان يبحث عن الشغف ،وال شغف من دون
حماربة كل أنواع الروتني والنسق املكرر.
استطاع ستافرو أن يكون مدرسةّ ،
فأثر يف
بعض وجوه التجارب الشابة قبل أن يعودوا
ويبلوروا خطوطهم اخلاصة.

ملحم عماد :وداعاً
الكاريكاتوري الطيب
عبد الحليم حمود
أن يرحل ملحم عماد (يوم اجلمعة) يف هذا الزمن،
أن قطعة من بازل الزمن اجلميل اختفت عن وجه
أي ّ
اخلارطة .هذا الكاريكاتوري الطيب ،رسم مشعون
األب وفرجنية األب وجنبالط األب ،واجلميل األب.
ثم عاد ورسم األبناء يف هذا البلد السوريالي
املقزز! مقزز ألن الفرصة بالتغيري ال جتد هلا منافذ،
ألن فنانًا مثل ملحم عماد يرحل بهدوء ،بال
ومقزز ّ
صخب ،وال أومسة ،وال تكريم.
للكاريكاتور يف لبنان قصة قصرية ،أبطاهلا
جملتا «الدبور» و»الصياد» ،وفرسانها ثلة من
الدونكيشوتيني الذين حيملون أقالمهم ليناطحوا
طواحني اهلواء .أول رسام كاريكاتور يف لبنان كان
اللبناني من أصل تركي عزت خورشيد ،لكنه كان
يرسم يف «الدبور» من دون توقيع ألنه كان موظفًا
يف دائرة البوليس ،ثم أصبح رئيسًا للربوتوكول
أن التشكيلي مصطفى
يف وزارة اخلارجية .علمًا ّ
فروخ نشر رسومًا كاريكاتورية يف جملة «النديم»
سنة .1926
ومن الرواد يف لبنان ،ال بد من الوقوف عند جتربة
ديران عجميان األرمين املولود يف حلب عام .1905
ثم جاء جيل بيار صادق ،وجان مشعالني ،وملحم
عماد ،ونيازي جلول ،وحممود كحيل وحبيب حداد،
تالهم نبيل قدوح وستافرو جربا .ثم كان اجليل
الثالث ،ايلي صليبا ،وحممد نور الدين ،وحسن
بليبل ،وارمان محصي ،وانطوان غامن وكاتب هذه
السطور .ملحم عماد من الفنانني النادرين الذين
طوعوا الريشة كأنه يرسم حبرب من مطاط ،واستطاع
ّ
بأفكاره البكر أن يبعث الدهشة يف نفس املتلقي.
خوله يف الكثري من األحيان
التزم خطًا عروبيًا ّ
اخلروج عن مسفونية الكاريكاتور اللبناني املغرق
يف احمللية.
ولد ملحم عماد يف بلدة دير األمحر (البقاع -
عام  )1939وظهرت أوىل حماوالته على صفحات
«الصياد» عام  1961ثم رسم يف «السياسة»،
و»بريوت املساء» .سافر إىل مصر لتعميق جتربته
وعمل أشهرًا يف جمليت «روز اليوسف» و»صباح
اخلري».
عام  ،1962بدأ يف جريدة «احلياة» حتى ،1975
كما نشر يف «البريق» ،و»الدنيا» ،و»اللواء»،
و»اجلمهور اجلديد» ،و»الديار» .ومنذ عام ،1975
رسم بشكل منتظم يف «الكفاح العربي» حتى
اليوم ،ختللها رمسه للكاريكاتور املتحرك على شاشة
تلفزيون «املشرق» مع مطلع التسعينيات .وأيضًا
رسم لألطفال ملدة طويلة يف جملة «سامر».
على املستوى التقين ،رسم عماد بقلم احلرب
بعد ختطيط سريع بقلم الرصاص ،وإجراء بعض
اللمسات بالقلم االسود العريض .واذا كان
الرسم ملونًا ،كان يلون بااللوان املائية الشفافة
بطريقة خاصة ال تعتمد كثريًا على مزج االلوان ،إمنا
وضع االلوان فوق بعضها يف طبقات .قبل هذا،
كان يرسم بالريشة واحلرب االسود .وعلى شاشة
«املشرق» كان يرسم ويقوم شخص آخر بعملية
التحريك التقين.
حني رسم يف جريدتني يوميتني يف توقيت واحد،
شعر باالحراج ،أو ً
ال ألنها سابقة يف عامل االعالم،
وثانيًا الن الصحيفتني متناقضتان يف اخلط
السياسي« .الكفاح العربي» و»اللواء» .األوىل
مناهضة خلط رفيق احلريري ،والثانية مناصرة خلطه
ونهجه االقتصادي والسياسي .جرب تدارك األمر،
فحور توقيعه ليأخذ شك ًال دائريًا يف «اللواء» وبقي
ّ
توقيعه املعتاد يف «الكفاح».
مرات كثرية سهرنا يف بيت عماد يف عني الرمانة.
كنا نتندر على احلرب اليت جعلتين أولد يف الشياح
فرقنا ،لكن
على بعد شارعني من بيته .خط التماس ّ
منهجه الكاريكاتوري كان عروبيًا مناصرًا للقضية
شاركت
الفلسطينية مع حيز نقدي .مع ملحم عماد،
ُ
يف معرض مجاعي يف «مركز ناجي العلي الثقايف».
مبكرًا ،جتاورت رسوماتي مع رسومات هذا الكبري يف
صالة حتمل اسم شهيد الكاريكاتور العاملي .مرة
جاء اىل لبنان رسامون من ايران القامة معرض يف
املستشارية االيرانية .جتوارنا يف املقاعد ،وطلب
ّ
أتكلم عنه! قال ّ
إنه يعرف أن يرسم .أما
مين أن
الكالم فليست صنعته .يف اليوم التالي كنا مجيعًا،
ومعنا الكاريكاتوري سعد حاجو ضيوفًا على مائدة
أشرت اىل لوحة «العشاء
عماد .ضحكنا كثريًا حني
ُ
األخري» على جدار الصالون وهي متثل املسيح بني
قلت :هذا غدائنا األول ،وذاك العشاء
تالمذته.
ُ
األخري .اليوم نودعك ،ومعك ابتسامتك األخرية،
وحربك األخري.
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مــقاالت وتحقيقات

اقـرتاح باسـيل لـن يـم ّر!
حسن عليق ,رىل إبراهيم
أن اقرتاح الوزير
يبدو َّ
جربان باسيل االنتخابي
لن حيظى بتوافق
حيوله إىل
سياسي
ّ
قانون جُترى االنتخابات
املقبلة وفقًا له .ورغم
أن القوى السياسية
َّ
مل تكشف أوراقها
أن حزب اهلل
بعد ،علم َّ
وحركة أمل لن يوافقا
عليه.
بالقوى
يفرتض
ِ
تودع
السياسية أن
كحد
يوم األربعاء
ّ
أقصى جوابها لرئيس
التيار الوطين احلر
جربان باسيل ،حول
طرحه االنتخابي أو
احلشرة»
«قانون
مساه يف مؤمتر
كما
ّ
صحايف عقده الثالثاء.
وزير اخلارجية جاهز
يف هذا السياق «لكل
املطلوب»،
التدوير
وحتى «للتفتيش عن

«قانون احلشرة» ...من يرضي؟
فرج عبجي  -النهار
يبدو أن «قانون احلشرة» الذي أطلقه وزير اخلارجية جربان باسيل
اليوم ال يزال يف مرحلة األخذ والرد ،حتى عند حلفاء رئيس «التيار
الوطين احلر» .اال ان بعض األطراف سارع اىل رفض بنود فيه
تتعارض مع نظرته اىل القانون االنتخابي املقبل .فيما وجد البعض
الرتيث يف التعليق عليه فورا يسمح له بكسب الوقت
اآلخر ،ان
ّ
ودرسه مطو ً
ال ،اضافة اىل معرفة موقف االطرف األخرى منه .ال شك
يف ان القانون ال يؤمن طموحات األقليات يف الشارع املسيحي ،اال
انه يصب يف مصلحة املسيحيني ألنه يسمح هلم باحلصول على 50
مقعدًا نيابيًا على األقل.

منصف للمسيحيني

احتجاجاً على تحدي شركة «إيدن باي» لقرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ األشغال على شاطئ الرملة البيضاء
عرب استمرارها بأعمال البناء ،نفذت مجموعات مدنية اعتصاماً عند وزارة الداخلية مساء ألثالثاء ،ملطالبة الوزير نهاد
املشنوق بتطبيق القرار القضائي (هيثم املوسوي)

صيغة ثانية» ،ولكن النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة
ِ
أبعدت من احتماالت ِ
ص َيغه ألنها «غري قابلة للتحقق»!.
أن اقرتاح باسيل لن
لكن قبل الوصول إىل يوم األربعاء ،يبدو ّ
مير .فهو يلقى معارضة شديدة من كل من حزب اهلل وحركة أمل
ّ
والنائب وليد جنبالط وتيار املردة واحلزب القومي ،وغريهم
من القوى السياسية املمثلة يف اجمللس النيابي .وبرأي عدد
من متابعي النقاشات بشأن قانون االنتخاب ،لن حيظى مشروع
باسيل بفرصة للتحول إىل قانون ،ألسباب سياسية «بديهية»،
متصلة بالتناقضات اليت فيه .فرئيس التيار الوطين احلر يريد
يف اقرتاحه مجع األضداد :تيار املستقبل الذي يريد احلفاظ
على عدد نوابه ،واملطالبني باستعادة املقاعد املسيحية من
املستقبل ،واملطالبني بتمثيل معارضي التيار األزرق .وهو
يريد عدم تضخيم كتلة القوات ،ومينحها قانونًا يضاعف عدد
نوابها .يريد إقناع حزب اهلل ،ويعرض عليه اقرتاحًا ُيقصي
ّ
السنة واملسيحيني.
حلفاءه
وبناء على ذلك ،مجع باسيل يف «قانون احلشرة» ما بني
ً

القانون األرثوذكسي والنسيب،
حول
لكن بطريقة مشوهة ،حيث ّ
األول من أرثوذكسي نسيب
على أساس لبنان دائرة واحدة،
إىل أرثوذكسي أكثري ينتخب
وفقه  64نائبًا يف  14دائرة.
ويقول رئيس التيار يف معرض

حزب اهلل وحركة
أمل يرفضان «قانون
الحشرة» ويطالبان
بتطبيق النسبية
الشاملة

إن الدوائر الـ« 14تراعي
طمأنته القوى السياسية بكل وضوح ّ
احلزب االشرتاكي يف مطلبه أن يكون الشوف وعاليه دائرة
واحدة وتراعي املستقبل وأمل وحزب اهلل والتيار والقوات»!
وحوهلا إىل أكثرية مبطنة
جرد النسبية الكاملة من نسبيتها
ّ
فيما ّ
معروفة النتائج مسبقًا يف احملافظات اخلمس ،خصوصًا إذا ما
ارتبط الصوت التفضيلي بالقضاء .جمددًا ،باسيل مرن على ما
يؤكده ،وسيرتك اخليار والبدائل لألفرقاء اآلخرين.
أما املفارقة يف مؤمتر باسيل ،فهي يف اعتباره هذا القانون
الطائفي واجملحف حبق الكثري من القوى املستقلة واألقليات
مدخ ًال إىل العلمانية الشاملة ،رغم أنه مينع املسلمني من انتخاب
 32نائبًا مسيحيًا ،ومينع املسيحيني من انتخاب  32نائبًا مسلمًا،
يف تثبيت قانوني لفيدرالية طائفية .ويصعب التنبؤ يف هذا
السياق أيهما أبغض ،قانون الستني أو «قانون احلشرة»
اللذين حيققان املفاعيل نفسها ويعيدان إنتاج الطبقة السياسية
وحيوالن االنتخابات إىل حفلة تعيني.
الطائفية ذاتها،
ّ
القوى السياسية مل تكشف ،مجيعها ،أوراقها بعد .فقد أعلن
كل من القوات اللبنانية واحلزب االشرتاكي وتيار املردة
رحبت باقرتاح باسيل ،لكنها ربطت قرارها
موقفه .القوات ّ
بتوافق القوى األخرى عليه ،حبسب تعبري وزير الصحة غسان
حاصباني .أما االشرتاكي ،فرفضه بال أي نقاش ،وكذلك فعل
أن تيار املستقبل وافق على طرح
«املردة» .وعلمت «األخبار» َّ
فصله أص ًال بالتوافق معه .إذ تؤكد مصادر التيار
باسيل الذي ّ
أن القانون الذي أعلنه باسيل الثالثاء هو نتاج
الوطين احلر َّ

مطولة بينه وبني نادر احلريري .لكن ذلك مل حيل دون
نقاشات
ّ
اعرتاض املستقبل على تقسيم الدوائر «النسبية» إىل مخس،
إذ طالب التيار األزرق بانتخاب  64نائبًا يف دائرة واحدة.
وتنتظر غالبية القوى موقف كل من حركة أمل وحزب اهلل.
الرئيس نبيه بري كان قد أبلغ زواره ،قبل مؤمتر باسيل ،أنه
صح ما تنشره وسائل اإلعالم عنه.
سيعارض املشروع إذا
ّ
أن موقف بري صار أكثر تشددًا،
وبعد املؤمتر ،علمت «األخبار» َّ
ألسباب شتى ،أبرزها التصويت املذهيب .فوفق اقرتاح باسيل،
ميكن انتخاب رئيس جمللس النواب ،واختيار رئيس للحكومة،
ألي منهما مقرتع مسيحي واحد.
من دون أن يكون قد
ّ
صوت ٍّ
أن املشروع يستهدف منع رئيس تيار املردة
ُيضاف إىل ذلك َّ
سليمان فرجنية من احلصول على كتلة نيابية ،وبالكاد يفوز
مبقعد واحد.
أما حزب اهلل الذي يلتزم الصمت ،فمن رابع املستحيالت أن
يوافق على قانون مينع أيًا من حلفائه غري الشيعة من املنافسة
للحصول على مقعد نيابي .فالنتيجة ،يف مشروع باسيل،
ستكون حمسومة سلفًا لتيار املستقبل يف غالبية الدوائر ذات
الثقل السنيّ  ،ولتحالف القوات ــ التيار الوطين احلر يف الدوائر
ذات الغالبية املسيحية.
وبرز أمس تصريح لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حممد
رعد ،أشار فيه إىل رفض حزب اهلل «لقوانني انتخاب ُتطرح
من خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطين ،وال حتقق
ضمانة للعيش الواحد واحلفاظ على املناصفة ،وتوفر حسن
أن «الصيغ اليت
التمثيل وفعاليته وصحته ومشوليته» .وأضاف َّ
طرحت حتى اآلن كانت تتعرض للتعثر ،وحزب اهلل ال يعرقل
أي صيغة ألي قانون انتخاب .لكنه يعرقل الصيغ اليت ال تريد
قانونًا لالنتخاب ،واليت تريد لبنان مزرعة يتقامسها األزالم».
وحبسب رعد ،احلزب مقتنع بأن ال صيغة توفر صحة التمثيل
أي قانون انتخابي ال يعتمد النسبية الكاملة« :موقفنا واضح
يف ّ
وسنبقى عليه إىل أن نتوافق على قانون جديد لالنتخابات يعتمد
النسبية الكاملة ،نناقش بعدها يف الدوائر إذا شئتم» .وذلك
«ليس من باب العناد» ،فالفرصة «اليوم ساحنة من أجل أن
حندث التغيري املطلوب ،والتغيري برأينا ليس شعارًا ،بل هو
ممارسة ومعادلة ،والتغيري فيه اصطفاف ومعرفة للحدود ،وال
يتم باحلفاظ على األحجام السابقة .والتغيري ال يفرتض أيضًا
تقليص األحجام السابقة ،كما ال يفرتض تضخيم بعض األحجام
الالحقة».
بدوره ،أكد نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم
«أننا مع النسبية مبراتبها املختلفة ،سواء كانت نسبية دائرة
واحدة على مستوى لبنان ،أو نسبية على مستوى ثالث عشرة
دائرة ،أو النسبية على مخس حمافظات .املهم أن تكون القاعدة
ألن النسبية تنصف الناس ومتثل مجيع القوى من
هي النسبيةَّ ،
دون استثناء ،بينما القانون األكثري يبدأ مبصادرة حق %49
ألن من ينجح هو من
من الناخبني قبل أن تصدر النتائجَّ ،
يأخذ  .»%51ولكنه من جهة ثانية أعلن انفتاح احلزب على
مناقشة القوانني املقرتحة «بروحية التسهيل ،عسى أن نتمكن
من الوصول إىل قانون منصف له معايري موضوعية ومتساوية
تقرتب من احلد األقصى من النسبية».

من الناحية التقنية ،يرتكز القانون على انتخاب  64نائبًا وفق النظام
األكثري على أساس  14دائرة خمتلطة ،على أن تنتخب كل طائفة
نوابها ،و 64وفق النظام النسيب على أساس احملافظات اخلمس
التقليدية .اخلبري االنتخابي عبده سعد اعترب ان القانون يصب يف
مصلحة املسيحيني ولكن ال يؤمن العدالة املطلوبة على صعيد
لبنان .وقال لـ»النهار» ان «القانون كما طرحه الوزير باسيل
ينصف املسيحيني ويؤمن هلم  53نائبا من بينهم  32يتم انتخابهم
بقوتهم الذاتية وفق الدوائر الـ 14على اساس االكثري ،والنواب
اآلخرون ينتخبون يف الدوائر الكربى وفق النظام النسيب ،وهذا
العدد من النواب ال ميكنهم احلصول عليه اال بقانون نسيب على
 14دائرة» .وأوضح ان «اي قانون خمتلط ال حيقق عدالة التمثيل
وله مفاعيل االكثري وال حيقق االنصاف جلميع اللبنانيني إال قانون
الدائرة الواحدة على أساس #النسبية».
ورأى اخلبري االنتخابي كمال الفغالي أن ال حظوظ هلذا القانون ألن
«الفكرة خاطئة ،وهو يلغي اي حظوظ لنجاح اي اطراف اخرى غري
الكتل الكربى».
وأوضح لـ»النهار» أن «القانون الذي طرح وفق القراءة األولية
ومن دون االطالع على تقسيم الدوائر مينع وصول قوى أخرى غري
التحالف القوي .مثال :يف البقاع وبعلبك واجلنوب حبسب قانون
باسيل ،ال ميكن ان خيرق أحد اللوائح ،لكن وفق النسبية وبأي
طريقة سيتمكن مرشحان او ثالثة من خرق لوائح حركة أمل وحزب
اهلل» .وأضاف الفغالي انه «ال ميكن ان نتحدث عن االكثري مع
دوائر أكرب من تلك اليت كانت موجودة عام  ،2005واذا كان االمر
بد من تصغري الدوائر حبسب األكثري .مث ًال :إذا
ضروريًا فال ّ
ترشحت ثالث لوائح يف جبيل ،األوىل حصلت على  %35والثانية
على  %34والثالثة على  ،%31تفوز االوىل حبسب االكثري ،وهي
متثل  %35من االصوات يف وجه تلك اليت متثل  %65منها».

«القوات» تؤيده

أيدت «القوات» القانون املطروح ،اال انها أكدت أهمية
سياسيًاّ ،
البحث يف تفاصيله .وأكد مستشار رئيس حزب «القوات» وهيب
قاطيشا ان «القانون املطروح هو أحد القوانني املوضوعة على
بساط البحث ،وحنن يف القوات لسنا ضده ،بل بالعكس نؤيده
بهيكلته العامة ،لكن جيب الغوص يف تفاصيله والبحث فيها
ملعرفة آليته التطبيقية على األرض».

التقدمي يرتيـّث ...ووهاب يهاجم

يف املقلب الدرزي ،تريث احلزب التقدمي االشرتاكي يف ابداء اي
موقف من «قانون احلشرة» .وقال النائب اكرم شهيب لـ»النهار»
ان «احلزب يف طور االطالع على القانون والبحث فيه العطاء
املوقف املناسب منه».
الرتيث التقدمي ،قابله موقف مضاد من رئيس «حزب التوحيد
العربي» وئام وهاب ،الذي ّغرد على حسابه اخلاص يف «تويرت»
قائ ًال« :صديقي جربان ،الكالم عن رئيس مسيحي جمللس الشيوخ
مرفوض ،وتعرف موقفي من املسيحيني ،لكن الدروز حباجة
لضمانات وليس غريهم» .وتابع« :لن نقبل باستمرار تهميشنا
وحقنا عرب جملس شيوخ وليس عرب قانون انتخاب يرحبنا نائبا تافها
أو إثنني» .موقف وهاب جاء ردًا على اعالن باسيل ان القانون
الذي طرحه «هو بداية إلقرار جملس شيوخ يكون رئيسه مسيحيًا
غري ماروني الحرتام املناصفة».

رد غري مباشر من «املردة»

موقف «تيار املردة» مل يتأخر كثريًا ،وجاء موجها اىل باسيل من
غرد منسق جلنة الشؤون السياسية يف
دون ان يسميه .فقد ّ
«املردة» الوزير السابق يوسف سعادة على تويرت« :باالمس حتدث
احدهم جبدية وحزم بانه ال يريد قانونًا على قياسه وكدنا خنجل من
نيته ،اما اليوم وبعدما مسعنا
أنفسنا ألننا شككنا ولو للحظة يف ّ
اقرتاحه فتبني بنظره أن املكونات اليت جيب مراعاتها هي املسلمون
واملسيحيون واالحزاب إضافة اىل شخصه الكريم»!.
وأضاف« :عيب قانون الستني انه يعتمد الدوائر الواسعة على
يكرس «احملادل» ومع ذلك مل
أساس النظام االكثري ،وبذلك
ّ
خيجلوا من توسيع تلك الدوائر ،وقد يكون الدافع لتوسيع الدوائر
هو الرتشيحات األخرية اليت شهدناها يف البرتون مع احللم الدائم
بإلغاء اآلخرين».
يف انتظار وضوح الرؤية على صعيد املواقف املؤيدة لقانون باسيل
اجلديد والرافضة له ،يبدو ان موقف «حزب اهلل» وحركة «امل» مل
يظهر اي مرونة بعيدا عن النسبية الكاملة على لبنان دائرة واحدة،
او دوائر عدة.
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مــقاالت وتـحقيقات

قـانون «الدكـتور داهـش»
محمد نزال

فراس الشويف

ذات يوم ،ذهب «الدكتور
داهش» إىل اّ
حلق الشعر يف
بريوت .وجد زمحة زبائن .مل
ينتظر دوره ،فإذا به َيفصل
ثم
رأسه عن جسده ...بنفسهّ ،
اّ
احللق الرأس ،قائ ًال له:
ُيعطى
سأعود الحقًا بعدما تكون حلقت
لي .هذه واحدة ِمن «اخلوارق»
الكثرية لسليم موسى العشي،
اليت تناقلتها ألسن ،يف لبنان،
منتصف القرن املاضي.
ّ
شعبية حُتكى .سليم
إنها حكاية
ّ
العشي ،أو «داهش» كما
عرفه الناس ،كان أكثر من
جمرد صاحب «خزعبالت» .كان
ّ
كثريًا ِمن األشياء ،فإىل جانب
ّ
الستة»
لوية
«شخصياته
ُ
الع ّ
ّ
كما قال وقالوا ،كان خبريًا يف
االنتخابية! بلغ شأنًا
القوانني
ّ
رفيعًا ،يف هذه الصنعة ،أين
ِمنه عبدو سعد وكمال فغالي
وأقرانهم.
كان «داهش» حُي ّدد ،فض ًال عن
الرابح واخلاسر ،عدد األصوات
ُ
امل ّ
رشح! ِمن
اليت سيناهلا
أن مواهبه ،يف
األقدار
سخرية
ّ
هذا اجملال ،تألقت يف زمن
ّ
(األول).
الستني»
«قانون
ّ
جاءه آنذاك ،إىل منزله،
النيابية
املرشح لالنتخابات
ّ
ّ
ّ
عكار ،بشري العثمان ،طالبًا ِمنه
عن منطقة
الروحية» .كان عثمان برفقة زوجته،
«املساعدة
ّ
اليت بادرت إىل فتح موضوع االنتخابات مع
«داهش» الستطالع رأيه ،أو «رؤيته» مبعنى
أصح ،وشكواها أن التحضري لالستحقاق يأخذ
ّ
ّ
«املعلم» زائره
كله .يسأل
وقت العائلة
ُ
بد
املرشح« :أنت كيف شايف؟» .جُييب« :ال ّ
التحسب للمفاجآت»ّ .
تعلق الزوجة (عواطف)
ِمن
ّ
قائلة« :املال هو السالح الذي خُييفنا يف
رد عليها صاحب الدار« :اطمنئي يا
املعركة»َ .ي ّ
ّ
التنفس
سيدتي» .أمسك بيد الزوج ،طالبًا ِمنه
ّ
الروحية» .أخريًاَ ،يكتب
بهدوء ...وتبدأ «اجللسة
ّ
ثم يطويها،
«داهش» شيئًا على ورقة صفراءّ ،
للم ّ
رشح طالبًا ِمنه أال يفتحها وأن حيتفظ
ليعطيها ُ
بها يف حمفظته .غادر الضيفان .مل حيصل أن
تواصال بعد ذلك مع «داهش» إىل أن انتهت
االنتخابات .فاز بشري العثمان .أصبح نائبًا .خُيرب
«داهش» أحدهم ّ
أنه سيزور النائب العثمان،
قريبًا ،برفقة شخص امسه فريد أبو سليمان،
وأن هذا األخري سيطلب ِمن النائب فتح تلك
ّ
الورقة ليقرأ ما فيها .حَيصل هذا فع ًال .ذهبا إىل
منزل النائب ،ونقال له تهاني «الدكتور» بفوزه،
ثم قاال له ّ
إنهما ُيريدان تذكريه بأمر الورقة اليت
ّ
يتذكر مباشرة .طلب ِمن أحدهم أن
يف حمفظته.
حُيضر له احملفظة .أخرج النائب تلك الورقة،
صدق،
فتحها ،فقال بصوت ٍ
عال« :إن األمر ال ُي ّ
أما أن حُي ّدد (الدكتور
يا اهلل ،الفوز أمر معقول ّ
داهش) عدد األصوات اليت نلتها ،قبل أن
حتصل االنتخابات بأكثر ِمن شهر»! مل يكن ما
كتبه «داهش» على الورقة سوى الرقم .11856
بهذا العدد ِمن األصوات دخل العثمان اجمللس
النيابي.
هذه الرواية نشرتها «اللواء» قبل  53عامًا (عدد
أكدتها ،يف
 12حزيران  .)1964زوجة العثمان
ّ
رسالة الحقة ،مع بعض اإليضاحات .ليس العثمان
وحدهِ ،من السياسيني ،الذين كانت جتمعهم
عالقة خاصة مع «صاحب الكرامة» (كما كان
يقول الفنان الراحل أمحد زكي يف فيلمه البيضة
تعرض «داهش»
مرة ،عندما
ّ
واحلجر) .ذات ّ
اجلمهورية بشارة اخلوري،
ملضايقات ِمن رئيس
ّ
عائلية وخاصة ،قصده رئيس جملس
ألسباب
ّ
للتثبت ِمن أمر «اخلوارق».
النواب صربي محاده
ّ

«عرض عضالت» جنبالطي األحد
التقدمي
احلزب
يعمل
ّ
ٍ
حشد حزبي
االشرتاكي على
وطائفي غري مسبوق يف
الذكرى األربعني الغتيال
جنبالط.
كمال
مؤسسه
ّ
احلشد يف املختارة مبثابة
رسالة ،يريد النائب وليد
جنبالط توجيهها أو ً
ال إىل
الرئيس ميشال عون ،يف
غمرة البحث عن قانون
انتخابي جديد يرى جنبالط
أنه خاسر فيه ال حمالة
السيد
عشية عيد ميالد
ّ
ّ
املسيح العام املاضي،
زاد النائب وليد جنبالط
على هدايا نبيذ «كفريا»
من
جملموعة
املعتادة
والصحافيني،
األصدقاء
هدية /رسالة ،هي عبارة عن
ّ
«دي .يف .دي ».يؤرشف
بشارة
البطريرك
زيارة
الراعي إىل املختارة يف
آب  ،2016ملناسبة اختتام
ترميم كنيسة السيدة وإحياء
الذكرى الـ 15لـ»مصاحلة
اجلبل».
ومع أن رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي فقد
ّ
يف السنوات املاضية أكثر
من صديق ،كانوا مبثابة

هذه الزيارة ينقل تفاصيلها غازي براكس ،قبل
 43عامًا ،يف كتابه «معجزات داهش ووحدة
األديان» .بالفعل ،جنح «داهش» يف إدهاش
ومن حضر معه ِمن نواب ،مثل أديب
محاده َ
فرزلي ووديع شقري وحممد بك العبود .لقد قرأ
عن الذهب الذي كان يف خاطر محاده ،فطلب
ِمنه أن يغلق ّ
كفه ثم يفتحها ،فإذا بالذهب يف
ّ
كفه.
ليس البحث اآلن عن حقيقة «الدكتور داهش».
حركات «الباراسايكولوجي» (لمِ ن يراها كذلك)
علميًا .أجهزة
هذه أصبحت ِمن املاضي
ّ
االستخبارات وخمتلف أنواع «حركات القرعة» قد
أثقلت العامل ،قدميًا وحديثًا ،وجعلته يتثاءب ِمن
َ
«الداهشية»
امللل .ليس املقام اآلن للحكم على
ّ
ّ
وأتباعها ،مّ
وبكل ما حتتمل الفكرة
إنا لإلشارة،
انتخابية سخيفة يطرحها
ِمن سخرية ،إىل قوانني
ّ
القوم اليومِ ،من هنا وهناك ،تكاد جتعل البعض
يعرف عدد األصوات اليت سيناهلا ّ
كل مرشح
قبل االنتخابات« .داهش» كان يمُ خرق ،ولكنه
هو «داهش» يف النهاية ،مقبولة ِمنه ،لكن أن
(الطبيعيون يعين) ّ
كل
السياسيون
«يدهشنا»
ّ
ّ
ُ
يوم بقانون «داهشي» جديد! َمن ُيتابع «بازار»
القوانني املطروحة ،اليت نقرأ عنها يف اآلونة
األخريةَ ،يعرف مستوى اهلزل .مسلمون ينتخبون
مسلمني ،ومسيحيون ينتخبون مسيحيني،
وتفاصيل أكثر «كماخة» داخل التفاصيل،
ّ
فدرالية
«فضوها سرية» ولتكن
طيب
ّ
وهكذاّ ...
واضحة صرحية ال قناع فيهاِ .م َّم اخلجل؟ بعد ّ
كل
هذا هل ّ
مثة ما ال يزال خُي ِجل؟
ربمّ ا مل ينجح أحد يف معرفة حقيقة «داهش»
املؤرخ والكاتب األملعي هشام شرابي.
أكثر ِمن
ّ
التقاه يف سبعينيات القرن املاضي ،يف منطقة
األهلية كانت قد اندلعت.
الروشة ،واحلرب
ّ
كتب ذلك يف سريته اخلاصةَ .ف ِهم «داهش»
أن شرابي َف ِهمه ،فقال له« :أنا مل أكذب على
ّ
أحد .الناس ُتريد اهلرب .إىل املاضي .إىل
املستقبل .إىل العامل اآلخر .الناس ُتريد االتصال
باألرواح للخروج ِمن كابوس احلياة .الصوت
الذي يسمعونه ِمن عامل املوتى هو صوتهم».
ليت شرابي يعود إىل احلياة ،ويأتي جبليسه
«داهش» معه ،ليفضحا ،باألمساء واألرقام،
السياسية» يف بالدنا.
«الداهشية
وجوه
ّ
ّ

السياسية لديه ،كاللواء
«قرون االستشعار»
ّ
املدوي
يفسر وقوعه
حكمت الشهابي مث ًال ،مبا
ّ
ّ
يف رهانات خاسرة متتالية منذ ما بعد عام
ّ
املتجذر يف
 ،2001اّإل أن ابن البيت السياسي
اهلدية
تاريخ املنطقة مل يفقد حدسه ،فبدت
ّ
احمللية
استباقًا لعمق اخلطر اآلتي من املعادالت
ّ
واإلقليمية ،اليت أوصلت الرئيس ميشال عون
إىل قصر بعبدا.
قبل أيام من الذكرى األربعني الغتيال زعيم
تعج
«احلركة الوطنية اللبنانية» كمال جنبالط،
ّ
القرى الدرزية من عاليه والشوف واملنت األعلى
إىل راشيا وحاصبيا ،حبركة غري مسبوقة خلاليا
التقدمي االشرتاكي ومشايخ الدروز
احلزب
ّ
اجلنبالطيني.
وشد عصب حزبي ومذهيب،
ورشة حتشيد ودعاية
ّ
ٍ
حشد ممكن يف «يوم الوفاء لكمال
لتأمني أكرب
عشية
جنبالط» ،تشبه تلك اليت أوعز بها جنبالط
ّ
 14آذار  ،2005يوم ارتكب «خطيئة» وضع
املوحدين الدروز اللبنانيني بوجه سوريا،
طائفة
ّ
الدولة والدور اإلقليمي.
وفيما اتخّ ذ جنبالط يومها سوريا والرئيس
ّ
عدوًا حلشد مناصريه على دماء
بشار األسد
ّ
املرة
هذه
البيك
حياول
احلريري،
رفيق
الرئيس
ّ
«العدو»
السري على حافة اهلاوية يف حتديد
ّ
أو «اخلصم» ،ما دام أحد أبرز عناوين احلشد
التمسك مبصاحلة اجلبل،
صباح األحد املقبل هو
ّ
وما دام أحد أبرز أسباب احلشد هو «الصحوة
ّ
املتمثلة يف خطابات الوزير جربان
املسيحية»
باسيل ،ومقارنة الرئيس عون نفسه باألمري
فخر الدين املعين الكبري.
صل جنبالط ّ
كل
خالل األشهر الثالثة املاضيةَ ،ح َّ
امل ّربرات اليت تساعد زعيم طائفة على حشد
قواعده ،على أساس اخلوف من التهميش أو
اإللغاء ،وهي عناوين ّ
جذابة ،خصوصًا جلماعة
املوحدين الدروز .وبالتدريج ،ميكن
أقلية مثل
ّ
ّ
القول إن طرح النسبية يف قانون االنتخاب،
الذي من املفرتض أن يكون ضامنًا حلصص
«تهديدًا
اجلنبالطيون
صوره
األقليات،
ّ
ّ
وجوديًا» .وجنح االشرتاكيون يف تقديم العرض
شبه العسكري لـ»سرايا التوحيد» يف منزل
وهاب وكأنه رسالة تهديد
الوزير السابق وئام ّ
من سوريا وحزب اهلل لقواعد اجلنبالطيني يف

ّ
ثم أتت
قلب
الشوف ،وهو ليس كذلك طبعًاّ .
«الشحمة على الفطرية» بأزمة معمل آل ّ
فتوش
يف عني دارة ،وهو ما استطاع جنبالط أيضًا
ّ
لكنه
جتيريه يف ذات اجتاه «سرايا التوحيد»،
املرة ،بقرار منه ،إىل إيقاظ الرغبة
ذهب هذه
ّ
يف محل السالح بني الدروز ،حيث يناوب ما
ّ
ّ
مسلحًا ،بينهم مشايخ ،على
يقل عن 30
ال
ختوم معمل االمسنت املفرتض .هذه املرة ،مل
«ينفض جنبالط يده» ،خبالف ما فعل بعد وفاة
عزام قبل أشهر يف
القيادي االشرتاكي حافظ ّ
محل
يوم
زحلتا،
عني
دورة عسكرية تدريبية يف
ّ
املسؤول األمين االشرتاكي صالح البتديين
مسؤولية األمر أمام األجهزة األمنية وحزب اهلل،
ثم عزله ،علمًا بأن بيار ّ
فتوش ،لو َقِب َل بدفع
ّ
لسَّو َق االشرتاكيون ملعمل
«اخلوة» جلنبالط،
ّ
َ
صحي يف أعالي
االمسنت ،كما لو أنه منتجع
ّ
سوق تيمور جنبالط قبل
جبال لبنان ،متامًا كما ّ
أيام يف مقابلته مع «الشرق األوسط» لـ»الفلرت»
اجلديد يف معمل العائلة يف سبلني ،أو كما
شهيب ملشروع إقامة مطامر
سوق الوزير أكرم
ّ
ّ
النفايات يف ضهر البيدر قبل حنو عام .وال
ّ
شك يف أن مسألة خروج حماسب دار املختارة
السابق بهيج أبو محزة من السجن ،كما يقتضي
املسار القانوني والقضائي الطبيعي ،أعطى
نظرية استهداف الزعامة
مادة جلنبالط تدعم
ّ
ّ
والدور ،باإلحياء وكأن قرار إخالء السبيل يقف
خلفه عون ،وليس السياق القضائي.
وال ميكن إغفال «زحطة» باسيل األخرية قبل
أيام من حشد املختارة ،بنقضه أمرًا شبه ّ
متفق
عليه بني القوى السياسية واإلقليمية اليت
رعت اتفاق الطائف ،بأن رئاسة جملس الشيوخ
ّ
يتشكل كضمانة ملصاحل
(الذي من املفرتض أن
الطوائف يف حال إلغاء الطائفية السياسية) من
حصة الدروز .وبدت كلمات باسيل ،وقوله إن
ّ
حصة املسيحيني،
رئاسة جملس الشيوخ من
ّ
القطعة الناقصة يف «بازل» احلشد احلزبي
ّ
موفرًا
والطائفي الذي يسعى إليه جنبالط،
لألخري مادة ال يستهان بها يف أوساط القواعد
اجلنبالطية واملشايخ لزيادة التحريض .على
املقلب اآلخر ،يبدو باسيل مستفيدًا من خصومة
لشد عصب مسيحي مقابل يف اجلبل،
جنبالط،
ّ
يف غياب اخلصومة مع حزب القوات اللبنانية،
والـ»تفاهم» مع الرئيس سعد احلريري ومدير
مكتبه نادر احلريري.
يدرك جنبالط متامًا أن ما من مصلحة ألحد يف
الصدام بني الدروز واملسيحيني ،خصوصًا
يشدد على
يف قرى الشوف ،وهو ألجل ذلك
ّ
«املصاحلة» ،مستفيدًا من العالقة مع الراعي
ومتايز القوات اللبنانية عن التيار الوطين
عز فورة اإلعداد
احلر .أكثر من ذلك ،حتى يف ّ
ّ
ملهرجان األحد ،حيرص االشرتاكيون على عدم
استفزاز املسيحيني يف قرى الشوف ،حتى إنه
جرى اعتماد طرق فرعية لنقل املشاركني إىل
املهرجان ،عوض املرور يف القرى املختلطة أو
تلك ذات الغالبية املسيحية .وفيما مل ّ
تتضح
نية جنبالط يف حتويل املهرجان إىل احتفال
بعد ّ
أول
يكون
الذي
تيمور،
البنه
ة
رمسي
مبايعة
ّ
ّ
وريث جنبالطي يرث الزعامة من دون «معمودية
دم» ،كما مل ّ
يتضح بعد ما إذا كان تيمور قد
بات جاهزًا هلذا احلمل اآلن.
اّإل أن األكيد أن جنبالط لن يرفع السقف
السياسي خلطابه ،يف قراءة واقعية ملوازين
القوى احلالية ،اليت ختتلف كثريًا عن خطابات
«همروجة»  14آذار ،وسيكتفي باحلشد إليصال
الرسالة ...إىل «الغريم» يف قصر بعبدا.
ويبدو الفتًا أيضًا «االنفصام» يف املوقف
معسكري الصراع يف املشرق
السياسي حيال
َ
نيّ
ّ
بـ»القضية
غ
الت
شعارات
فق
تت
العربي ،إذ ال
ّ
الفلسطينية» و»احلركة الوطنية» اليت قادها
ّ
التزلف الذي أبداه
الراحل كمال جنبالط ،مع
تيمور للمملكة السعودية يف مواقفه األخرية،
يف ّ
ظل العالنية الزائدة للعالقات السعودية ــ
اإلسرائيلية.
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مــقاالت وتــحقيقات

أحـجية الـسلسلة :من يـع ّطل اإلقـرار؟
فاتن الحاج
ستقر سلسلة الرتب والرواتب أم
هل
ّ
سيجري تطيريها؟ بقي هذا السؤال
عالقًا يف نهاية يوم ماراتوني للهيئة
العامة للمجلس النيابي .ومع ّ
أنه جرى
حتديد جلسة ثانية صباح اليومّ ،
أن
إال ّ
بطء النقاش خلط األوراق و»خربط»
يعول
حسابات البعض الذي كان
ّ
على إقرار السلسلة أو ً
ال وفصلها عن
مشروع اإلجراءات الضريبية.
األجواء «اجلدية» اليت أشاعها بعض
اجللسة
دخوهلم
قبيل
النواب،
التشريعية أمس ،بشأن اتفاق معظم
الكتل النيابية على إقرار مشروع
سلسلة الرتب والرواتب وإجراء
تلب «أفضل املمكن»
التعديالت اليت يّ
من مطالب املعرتضني يف اخلارج ،مل
ترتجم داخل جدران القاعة العامة.
وعلى الرغم من أن اقرتاح تقديم
بند السلسلة املوضوع يف آخر جدول
األعمال حظي بأكثرية أصوات النواب،
ّ
أن الساعات األربع من النقاش
إال ّ
ً
املستفيض مل تغيرّ شيئا يف األحجية:
ستقر السلسلة أم سيجري تطيريها
هل
ّ
وإعادتها إىل املربع األول؟
تعمد الشرح واإلطالة بدا ملحوظًا منذ
ّ
اللحظة األوىل لبدء اجللسة املسائية
برئاسة نائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري ،حتى من جانب املشاركني
َ
قانوني السلسلة
مشروعي
يف إقرار
َ
واإلجراءات الضريبية يف جلسات اللجان
النيابية املشرتكة .وكانت النتيجة
التصديق على  5مواد فقط من أصل
 16مادة يف مشروع القانون اخلاص
باملواد الضريبية لتمويل السلسلة ،من
دون التطرق إىل مواد مشروع قانون
أقرت رفع
السلسلة .ومن املواد اليت ّ
معدل الضريبة على القيمة املضافة
( )TVAإىل  ،%11ورفع معدل رسم
الطابع املالي النسيب من  2باأللف إىل
 4باأللف ،ورفع رسم الطابع املالي
على السجل العدلي من  2000لرية
لبنانية إىل  4000لرية لبنانية ،ورفع
رسم الطابع املالي على الفواتري
واإليصاالت التجارية من  100إىل 250
لرية لبنانية ،ورفع رسم الطابع املالي
على فواتري اهلاتف بقيمة  1500لرية
لبنانية ،وزيادة رسم الطابع املالي
على رخص البناء  ،%1.5مع تعديل
يتعلق باستثناء األبنية املخصصة
بناء على
للصناعة من هذه املادة،
ً
اقرتاح وزير الصناعة وبعض النواب،
ومنهم أكرم شهيب ،وفرض رسم
إنتاج على االمسنت وقدره  6000لرية
عن الطن الواحد.
متبصرة»
حتذير من سلسلة «غري
ّ
وقبل البدء بالتصويت على مواد
سجل عدد من النواب
املشروع،
ّ
مالحظات عامة .فإقرار النائب روبري
غامن بأحقية السلسلة للمعلمني
واإلداريني والعسكريني مل مينعه من
التساؤل عن عدم تعرض إيرادات
ألي من أماكن الفساد
السلسلة
ّ
واهلدر يف الكهرباء واجلمارك والتهرب
الضرييب ووضع حلول ولو جزئية يف
هذا اإلطار جلهة ترشيد اإلنفاق.
وبدا نائب القوات اللبنانية جورج
ميا ً
ال إىل إقرار السلسلة
عدوان
ّ
وتأجيل البحث يف اإليرادات ،و»هي
مجيعها ضرورية» ،كما قال ،مقرتحًا
إعادة املشروع إىل احلكومة على
خلفية وحدة اإليرادات والنفقات،
أن سقف السلسلة (1200
وخصوصًا ّ
مليار لرية) وضع يف املوازنة .عدوان
رأى أنه حيق للرأي العام اللبناني أن

يعلم أن السلسلة ليست املشكلة،
بل اإلنفاق العام ،مستغربًا حتميل
السلسلة عبء اإليرادات ،باعتبار ّ
أنه
ال توجد إيرادات خمصصة للسلسلة
فحسب ،بل لتغطي كامل النفقات.
أما رئيس كتلة املستقبل النيابية
فؤاد السنيورة فوصف اجللسة بأنها
من أهم وأخطر اجللسات ،حمذرًا من
متبصرة
املوافقة على سلسلة «غري
ّ
كما حصل مع سلسلة القضاة وأساتذة
اجلامعة اللبنانية ،ال ترتافق مع امتالك
اجلرأة إلقرار إصالحات حقيقية تؤدي
إىل حتقيق النمو املستدام وإعادة
االعتبار هليبة الدولة وحتفيز القطاع
اخلاص ليقوم بدور أفعل يف احلياة
االقتصادية وتوفري عناصر احلماية
لالستقرار املالي والنقدي وإلغاء
مزاريب اهلدر ومكافحة الرشوة من
دون شفقة على أحد».
مشولية املوازنة
أيد ما
وزير املال علي حسن خليل ّ
جاء يف مداخلة السنيورة جلهة احلاجة
إىل اإلصالحات ،مؤكدًا أهمية أن
نكون دقيقني جلهة مشولية املوازنة
وإحداث التوازن بني قدرات الدولة
والنفقات ،مشريًا إىل «أننا مل ننتظر
أصحاب السلسلة ليتظاهروا حتى
نبادر إىل حتريك السلسلة ونغطي
احلد األدنى املقبول من حقوقهم
من دون إحداث تأثريات سلبية على
الوضع املالي والنقدي» .وبينما نفى
خليل عدم إمكانية إقرار السلسلة
من دون إيراداتها ،استغرب بعض
مداخالت النواب الرافضة لتوحيد
تقدميات الصناديق الضامنة ،قائ ًال:
«هل تعلمون أن يف لبنان  11منوذجًا
واالجتماعية
الصحية
للتغطيات
من صناديق التعاضد إىل تعاونية
املوظفني إىل الضمان االجتماعي،
إخل...؟».
رئيس حزب الكتائب النائب سامي
اجلميل جدد موقفه الرافض ملناقشة
ّ
املواد الضريبية خارج املوازنة،
مستغربًا الكالم الذي صدر على لسان
بأن هناك
وزير املال جلهة إقراره
ّ
فرد عليه خليل ّ
بأنه
سراقني حمميني،
ّ
أحال إىل القضاء كل من ُق ّدمت به
شكوى.
وأوضح النائب أكرم شهيب الذي
اعرتض على تقديم بند السلسلة يف
جدول األعمال على عدد من البنود
«أننا ما زلنا على موقفنا املبدئي،
وهو عدم السري بسلسلة ّ
إال بإيرادات
مضمونة».
ويف مناقشة الضرائب ،جدد عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
فياض رفض كتلته للضريبة على
القيمة املضافة من باب مبدئي
واقتصادي واجتماعي ،ومع رفعها
إىل  %15على الكماليات .وكذلك
اجلميل ،مشريًا إىل
فعل النائب سامي
ّ
التهرب الضرييب يبلغ مليارًا و600
أن
ّ
مليون دوالر.
وهنا اقرتح النائب أيوب محيد حتويل
هذا املعطى إىل إخبار للنيابة العامة.
ّ
إال أن عضو كتلة املستقبل النيابية
إن التجربة
النائب غازي يوسف قال ّ
تفيد بأن  TVAزادت مداخيل الدولة
ومل تزد األسعار ،ومل يكن هلا أثر كبري
على الطبقات الفقرية .وملا سئل وزير
عما إذا كانت إعفاءات املصارف
املال ّ
من هذه الضريبة ال تزال قائمة ،لفت
إىل «أننا مل نغري شيئًا سوى زيادة
وأقر بند رفع ضريبة القيمة
.»%1
ّ

املضافة
اعرتاض
السوري
الكتائب

من  %10إىل  ،%11رغم
نواب حزب اهلل واحلزب
القومي االجتماعي وحزب
والنائب خالد ضاهر.

نقاش مستفيض حول رسم االمسنت
حيزًا واسعًا من
البند األبرز الذي احتل ّ
النقاش دار حول الضريبة املتعلقة
برفع رسم االنتاج على االمسنت ،وما
إذا كان املواطن سيدفع هذه الزيادة،
ومدى قدرة وزارة الصناعة على إجبار
شركات االمسنت على عدم حتميل هذه
الضريبة لذوي الدخل احملدود .وأشار
وزير الصناعة حسني احلاج حسن
إىل أن من صالحية الوزارة مفاوضة
الشركات على سعر الطن ،لكنها ال
ومحل اجمللس النيابي
تضمن التجاوبّ .
املسؤولية يف حال رفضت الشركات
حتمل هذه الزيادة.
ّ
ومع أن احلاج حسن طالب بزيادة
الرسم على االستهالك حلماية هذه
الصناعة (مع التذكري بأن االسترياد
ممنوع) ،واقرتح أيضًا أخذ الرسم على
اإلنتاج ومن ثم إعادته عند التصدير،
إال ّ
أنه عاد والتزم يف التصويت موقف
كتلته بزيادة الرسم على االنتاج.
وقد ذهب عضو كتلة الوفاء للمقاومة
نواف املوسوي أبعد من ذلك ،حني
اقرتح رفع الرسم على االنتاج من
 6آالف لرية إىل  10دوالرات .وقد
أقرت الكتل النيابية هذه املادة ،ما
ّ
عدا كتليت اللقاء الدميوقراطي وتيار
املستقبل.
التحركات االعرتاضية
يف أثناء انعقاد اجللسة التشريعية،
كان األساتذة الثانويون ،واملدرسون
املعينون يف
يف التعليم األساسي
ّ
عامي  2010و ،2012ينفذون «اعتصام
املظالت» اعرتاضًا على املواد اجملحفة
يف مشروع السلسلة اليت تضرب
املوقع الوظيفي .املفارقة أن يصطدم
املعتصمون بشاحنات اعرتضت طريقهم
من اجلنوب والبقاع واجلبل إىل بريوت
ومل يعرفوا من حيركها ،هل هي نقابات
النقل أم أصحاب الكسارات واملرامل؟
وقد قدم بعض األساتذة يف اجلنوب
استقاالتهم من مكتب فرع الرابطة
مسوه قرارًا سياسيًا
احتجاجًا على ما ّ
مبنعهم من الوصول إىل ساحة رياض
الصلحّ .
إال أن رئيس رابطة األساتذة
الثانويني نزيه جباوي نفى أن يكون
مدبرًا« ،لكن من
هذا العمل مفتع ًال أو ّ
حق الزمالء أن ينفعلوا ضد من منعهم
من إيصال صوتهم».
على خط مواز ،انتفض أساتذة اجلامعة
اللبنانية وعلقوا الدروس ثالث ساعات،
احتجاجًا على توحيد الصناديق الضامنة
وإعطاء املوظفني اإلداريني زيادات
تضاهي الزيادات اليت نالوها يف
املقرة يف  .2012وقبلهم
سلسلتهم
ّ
اعرتض القضاة على خفض تقدميات
صندوق التعاضد وتقليص العطلة
القضائية.
ونفذ أيضًا االحتاد الوطين لنقابات
العمال واملستخدمني اعتصامًا حتت
شعار :دفاعًا عن لقمة العيش الكريم،
ومن أجل تصحيح األجور ورفع احلد
األدنى اىل  1,200,000ل.ل ،.ورفضًا
لقانون اإلجيارات التهجريي األسود،
واعرتاضًا على السياسات الضريبية.
وأعلنت رابطة األساتذة املتفرغني يف
اجلامعة اللبنانية اإلضراب يف مجيع
كليات اجلامعة ،واالعتصام صباحًا،
تزامنًا مع اجللسة التشريعية.

البلدية متّهمة بتحوير تقرير جملس البحوث العلمية
هديل فرفور

أقفلت بلدية بريوت حرج الصنوبر جمددًا.
تذرعت بتقرير صادر عن اجمللس الوطين
للبحوث العلمية يوصي بإقفاله نظرًا
اىل وضعه الدقيق ،إال أن األمني العام
للمجلس معني محزة قال إن «التوصية
حمصورة بفرتة املعاجلة وليس قبلها»،
الفتًا اىل أن «البلدية مل تبدأ املعاجلة
بعد»!
نشرت بلدية بريوت ،االربعاء تقريرًا
زعمت أنه صادر عن اجمللس الوطين
يتحدث عن «وجود نوع
للبحوث العلمية،
ّ
من احلشرات من فصيلة احلفار يف جذوع
األشجار املصابة» ،وحيذر من «الوضع
الدقيق الذي مير به احلرج من حيث سرعة
وكثافة اإلصابة وخطر تفاقم املشكلة يف
فرتة زمنية قصرية» ،ويقول «إن التدخل
ملكافحة هذا النوع من احلشرات هو أمر
طارئ» ،وخيلص اىل اقرتاح «إغالق
احلرج أمام الزوار ،على األقل يف فرتة
املعاجلة ،اليت ميكن أن متتد حتى نهاية
شهر حزيران ،وذلك حرصًا على سالمة
الزوار ،كون املعاجلة سوف تتضمن
استخدام مبيدات كيمائية تشكل خطرًا
على الصحة العامة».
بالفعل ،أقفلت بلدية بريوت حرج الصنوبر
يوم االحد يف اخلامس من الشهر اجلاري،
من دون أي سابق إنذار ،بل جرى االقفال
بشكل مفاجئ ،حيث جرى طرد الرواد منه
كما لو أن أمرًا طارئًا قد وقع ،وهو ما
طرح تساؤالت وشكوكًا حول طبيعة هذه
اخلطوة واهدافها الفعلية.
املفاجأة جاءت من االمني العام للمجلس
الوطين للبحوث العلمية ،معني محزة ،الذي
وصف ما نشرته البلدية على أنه تقرير
صادر عن اجمللس بـ»بيان البلدية»،
وقال يف حديث اىل إذاعة «صوت
الشعب» إنه «قرأ بيان البلدية ،وهو ال
يوافق على كل ما ورد فيه ( )...ألنهم
حاطني فيه اشياء مل نقلها» ،موضحًا:
«حنن قلنا هلم إننا على استعداد ألن
نقوم مبسح ،واملسح حيتاج اىل وقت،
وطلبنا منهم وقف العمليات اليت تقوم
بها البلدية ،ألن العمليات اليت تقوم بها
ال جتري يف الوقت املناسب وباملبيدات
املناسبة»ّ ،
ليتهم البلدية بأنها «نطت من
هذا الكالم اىل انو منسكر احلرج» ،نافيًا
أن يكون اجمللس قد طلب إقفال احلرج،
ومشريًا اىل أن هناك «أناسًا راحوا أكثر
مما ينبغي».
«األخبار» حاولت االستفسار أكثر من
محزة ،إال أنه اكتفى بالقول «إن التقرير
األولي الذي وضعه اجمللس ،كان واضحًا
ّ
جلهة توصيته بإقفال احلرج خالل فرتة
املعاجلة وليس قبلها» ،وقال إن «البلدية
مل تبدأ املعاجلة بعد» ،حمي ًال السؤال عن
سبب إقفاله قبل بدء املعاجلة اىل البلدية
نفسها.
إال أن محزة ،على الرغم من ذلك ،يرى
ضرورة لاللتفات اىل «أولوية احلفاظ على
أكثر من  500شجرة صنوبر» ،ويعترب ذلك
«أهم حاليًا من مسألة فتح احلرج أمام
زواره» ،واصفًا وضع األشجار يف احلرج
بـ»السيئ جدًا» .وركز على ضرورة النظر
ّ
اىل قضية احلرج من ناحية سالمة الرواد،
وبالتالي عدم االجنرار اىل «محاسة»
الراغبني يف ارتياد احلرج ،من دون أن
ينكر أهمية االستمتاع بارتياده.
حتى اآلن ،ليس واضحًا ما حيصل ،إال
أن الالفت هو تزامن خطوة إقفال احلرج
أمام الرواد جمددًا مع استئناف األعمال
ُ
«املستشفى امليداني» على املوقف
يف
اخللفي للحرج ،وهو ما أثار استياء العديد
من الناشطني ،الذين ّ
ذكروا بوعود رئيس
بلدية بريوت احلالي ،مجال عيتاني ،حول
عدم بناء املستشفى والسعي اىل إجياد
عقار بديل.
ما تظهره املعطيات ،أنه بتاريخ 2

شباط املاضي ،طلب حمافظ بريوت
زياد شبيب من اجمللس الوطين للبحوث
العلمية «تشخيص أمراض حاصلة على
بناء
أشجار الصنوبر يف حرج بريوت».
ً
على هذا الطلب ،وضعت إليز جنيم
ونبيل منر تقريرهما الفين «بعد إجراء
الكشف امليداني ،وأخذ عينات مباشرة
من املناطق ُ
املصابة ،واستشارة اخلرباء
الدوليني ُ
املختصني يف هذا اجملال».
توزع البلدية سوى صورة واحدة من
مل ّ
النسخة االصلية ،وهي عبارة عن كتاب
إحالة محزة للتقرير اىل حمافظ بريوت،
مؤرخ يف  1آذار اجلاري ،ويرد على هذه
ّ
«إن الوضع احلالي
الصفحة العبارة اآلتيةّ :
بتوسع
حلرج بريوت غري سليم وينذر
ّ
هدد بيباس كامل األشجار،
اإلصابة مما ُي ّ
إذا مل تعتمد آليات دقيقة وعلمية ومنهجية
للمعاينة واملعاجلة واملتابعة».
هل حصل تزوير للتقرير الفين املرفق مع
ّ
يشك فيه عدد من
هذا الكتاب؟ هذا ما
الناشطني املدافعني عن احلرج ،الذين
استندوا اىل حديث محزة اىل إذاعة
«صوت الشعب».
ماذا يف التقرير املذكور؟ يقول إن
الكشف امليداني أظهر أن سبب اليباس
يف أشجار الصنوبر ُ
املصابة هو «وجود
نوع من احلشرات من فصيلة احلفار يف
جذوع األشجار املصابة ،وبكمية ال تقل
عن  3يرقات 10/سم 2ومبراحل متعددة
من دورة حياتها»ُ .يعرف هذا النوع
من احلشرات مبهامجة األشجار الضعيفة
(اليت تعرضت لنوع من أنواع الـ،Stress
سواء من جراء التغريات املناخية أو من
العوامل املرتبطة باملمارسات احلقلية)
واألشجار األكثر نضجًا ،واليت هي أيضًا
يف مرحلة اليباس (الشيخوخة) ،إضافة
اىل تعرضها لتلوث اهلواء واجلفاف ،ما
جعلها أشجارًا ضعيفة عرضة أكثر هلذا
النوع من احلشرات.
ويضيف التقرير الذي نشرته دائرة
العالقات العامة يف بلدية بريوت« :نظرًا
للوضع الدقيق الذي مير به احلرج من
حيث سرعة وكثافة اإلصابة وخطر تفاقم
املشكلة يف فرتة زمنية قصرية ،فإن
التدخل ملكافحة هذا النوع من احلشرات هو
أمر طارئ وينقسم اىل مرحلتني :املرحلة
األوىل ،وهي اخلطوات اليت جيب اتباعها
على املدى القصري يف ظل غياب مسح
ميداني كامل لألشجار املصابة .ومرحلة
أخرى على املدى الطويل ملعاجلة املشكلة
وتفادي حصول كارثة بيئية تؤدي اىل
خسارة كامل األشجار يف احلرج».
تهدف املرحلة األوىل ،وفق التقرير،
للمشكلة بأقل
اىل معاجلة «سريعة»
ُ
األضرار املمكنة عرب استخدام مبيدات يتم
استخدامها بعد تعريف احلشرات والفصيلة
واألنواع ،على أن يتم القيام مبسح كامل
لكافة األشجار املوجودة يف احلرج،
«خصوصًا أن هذا النوع من احلشرات
ليس متخصصًا وممكن أن يصيب أنواعًا
خمتلفة من األشجار» .ويلفت اىل أنه عند
بلوغ الريقات مرحلة احلشرات الناضجة
املتوقع خالل شهر أيار ،فإن من شأن
ذلك أن يشكل خطرًا كبريًا على كافة
أجزاء حرج بريوت ،حيث بإمكانها أن تطري
وتهاجم األشجار غري املصابة حاليًا ،ما
يؤدي اىل استحالة السيطرة على الوضع
يف ما بعد.
أما املرحلة الثانية فهي «للمتابعة والقيام
بأعمال تهدف اىل الوقاية ،وتتضمن
دراسات معمقة حول احلرج مبختلف
مكوناته ،واقرتاح حلول بيئية للسيطرة
على الوضع يف السنوات املقبلة ،عرب
اقرتاح مبيدات بيولوجية يتم حتديدها
بعد القيام بالتجارب املخربية وامليدانية،
إضافة اىل ممارسات حقلية ميكن اعتمادها
للسيطرة على هذه اآلفة».
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
لعدم توافر العناصر اجلرمية والختصاص القضاء اإلداري

منع احملاكمة عن «سوكلني» و«سوكومي» و«دي جي
جونز» و«السيكو»

بعد حنو عام من التحقيقات اليت توالها قاضي التحقيق األول يف
بريوت غسان عويدات ،صدر القرار الظين مبنع احملاكمة عن شركات
«سوكلني» و»سوكومي» و»دي جي جونز» و»السيكو» يف الشكاوى
اليت تقدم بها كل من النائب سامي اجلميل ومجعية التعاون الدولي
حلقوق اإلنسان وبلدييت الغزيلة وعمار البيكات يف عكار والوزير السابق
وئام وهاب الذي عاد وتراجع عن شكواه يف معرض التحقيق يف
القضية.
وخلص القرار الذي أصدره عويدات االثنني اىل منع احملاكمة عن
الشركات األربع لعدم توافر عناصر اجلرم يف فعلهم والختصاص
القضاء اإلداري ،معتربًا يف حيثيات القرار أن ما يؤخذ على املدعى
عليهم إقدامهم على اقرتاف ضروب احليلة املقصودة يف تنفيذ
وجرًا
العقود واإلشراف على تنفيذها بقصد اإلضرار مبشاريع الدولة
ّ
للمنفعة اخلاصة وعلى تقاضي أموال من الصندوق البلدي املستقل
عائدة لبلديات مل تستفد من خدماتها وتقع خارج النطاق اجلغرايف
لعملها وعلى التصرف بأموال الصندوق الوطين املستقل ،مل يتبني
من التحقيقات إقدامهم على اقرتاف تلك األفعال اليت كانت ختضع
لرقابة السلطة اإلدارية ولقراراتها باإلضافة إىل أن العقود والتلزميات
املتعلقة بها حصلت نتيجة قرارات صادرة عن جملس الوزراء وعن
األجهزة اإلدارية التابعة له وعن الوزراء املعنيني .كما أن اإلنفاق من
أموال الصندوق الوطين املستقل هو بقرار صادر عن جملس الوزراء
ومل يطل سوى البلديات املستفيدة من عقود النظافة ،فض ًال عن أن
هذه التدابري هي أعمال إدارية نتجت إنفاذًا لقرارات السلطة اإلجرائية
والطعن بها خيرج عن اختصاص القضاء العادي ليدخل حصرًا يف
اختصاص القضاء اإلداري.
كما مل يتبني من التحقيقات قيام املدعى عليهم يف معرض تنفيذهم
للعقود قيامهم باالستيالء احتيا ًال على املال العام أو اإلضرار مبشاريع
الدولة أو غريها من اجلرائم املدعى بها فيقتضي منع احملاكمة عنهم
لعدم توافر عناصر اجلرم يف فعلهم.
وقد نفى كل من ممثل شركيت سوكلني وسوكومي نسيب راضي
شعبان وممثل شركة السيكو فانز حممد مكوك وممثل شركة دي تي
االوالن
جونز كمال جوزف أبو مسرا ،ما نسب اليهم يف الشكاوى ،وكرر َّ
اإلفادة اليت سبق أن أدليا بها أمام النيابة العامة املالية وأكدا مضمون
املذكرة اليت تقدما بها بواسطة احملاميان فؤاد شبقلو ومحادة محادة
عن شركيت سوكلني وسوكومي ،وبواسطة احملامي عبد الرزاق ممتاز
عن شركة السيكو ،وهم أبرزوا تقارير ومستندات تدحض ادعاءات
املدعني .وقد أوضح كل منهم طبيعة األعمال املوكلة اليهم من خالل
العقود اجملراة وتنفيذهم للقرارات الصادرة عن جملس الوزراء وقرارات
الوزارات املعنية وجملس اإلمناء واإلعمار.
وكان اخلبريان داني بو هدير وحممود مزهر ّ
كلفا خالل العام 2015
مبهمة االطالع على نظام شركيت سوكلني وسوكومي ومقارنتهما حبركة
األعمال اليت تقوم بها كل من هاتني الشركتني وبيان مدى تقيدهما
باملوجبات العملية املطلوبة منهما والتثبت فنيًا من قيامهما مبوجباتهما
العقدية وما إذا كان تنفيذ األعمال يرتافق مع أي خلل يؤدي إىل
هدر املال العام وذلك من الناحية الفنية والتدقيق يف القيود املالية
والتثبت مما إذا كانت األموال العامة املدفوعة للشركتني توازي قيمتها
األعمال املنفذة .ووضعا تقريرهما خلصا فيه أنه نتيجة الدراسة اليت
أجرياها تبني هلما أن الشركتني تقيدتا باملوجبات العملية املطلوبة
منهما وفقًا لنظامهما األساسي وقامتا بتنفيذ موجباتهما العقدية وتبني
هلما أنه وبسبب تزايد كميات النفايات منذ بداية العقد ومع تعذر
جملس اإلمناء واإلعمار عن تأمني األراضي امللحوظة يف العقد فقد قامت
الشركتان وعلى نفقتهما باالستثمار بتوريد وتركيب خطوط فرز وتنعيم
أولي وماكينات توضيب وتغليف جديدة الستيعاب الكميات اإلضافية
وكذلك بعملية تأهيل شاملة ومتكاملة لكافة التجهيزات اليت وضعتها
اإلدارة بتصرفهما وبتوريد آليات وجرافات ومولدات كهربائية جديدة
الستبدال تلك القدمية التابعة لإلدارة بعد أن متت أعمال تأهيلها ألكثر
من مرة .وأن حسابات الشركتني ممسوكة وفقًا لألصول احملاسبية
وقيودها معززة مبستندات مؤيدة .كما أن مجيع الضرائب والرسوم
القانونية املتوجبة على عمل الشركتني واملتمثلة يف رسم الطابع املالي
والضريبة على القيمة املضافة وضريبة الرواتب واألجور وضريبة غري
املقيمني وضريبة الدخل اخلاصة مبتعهدي األشغال العامة وضريبة
الدخل على األشغال اخلاصة باإلضافة إىل اشرتاكات الضمان االجتماعي
كانت تسدد وفقًا لألصول.
وقد أكد اخلبريان املذكوران خالل االستماع اىل إفادتيهما مضمون
تقريرهما وأوضحا أن اعرتاض البلديات كان يتناول الكميات ونوعية
العمل وليس اخللط بني النفايات احملسوبة على أساس الوزن وتلك
احملسوبة على أساس السعر املقطوع ،وأن االعرتاضات كانت تقدم لدى
جملس اإلمناء واإلعمار الذي كان يقوم بدوره بإبالغ سوكلني لتسوية
الوضع ،وبنتيجة ذلك ،وأنه ال ميكن اخللط بني النفايات احملسوبة على
أساس الوزن وتلك احملسوبة على أساس السعر املقطوع من دون
تواطؤ مع شركة دي جي جونز ،وأنهما مل يلمسا ذلك.
كما أجرى اخلبري احمللف حممد فتحة كشفًا على الطريق املؤدي إىل
مطمر الناعمة الصحي وخلص يف تقريره إىل القول إن مجيع األعمال

األساسية املناطة بشركة سوكومي منفذة إضافة إىل األعمال اإلضافية
اليت نفذتها الشركة من تلقاء نفسها وعلى نفقتها بدون أي مقابل
وأن األعمال منفذة بشكل جيد ووضعها سليم وحبالة جيدة وسليمة
بسبب حسن التنفيذ والتقيد باملواصفات الفنية على الرغم من مرور
املئات من الشاحنات احململة بأطنان النفايات .وأرفق بتقريره صورًا
فوتوغرافية وخرائط تثبت ذلك.
كما جاء يف إفادة رئيس جملس اإلمناء واإلعمار نبيل اجلسر ،أن اجمللس
تعاقد مع شركة دي جي جونز ملراقبة أعمال شركة سوكلني ،كما تعاقد
مع شركة السيكو ملراقبة أعمال شركة سوكومي ،ومع شركة Price
 water houseللتدقيق املالي ،وأن هذه الشركات تضع تقاريرها دوريًا
وعلى كل كشف يأتي معه تقرير من االستشاري املراقب .وأضاف أن
األعمال اليت قامت بها جمموعة أفراد هي جيدة جدًا بشهادة العديد
من اخلرباء الدوليني فأتى خرباء من هولندا والدامنرك والبنك الدولي،
وأضاف انه ال ميكن مقارنة سعر معاجلة النفايات يف لبنان مع سعر
معاجلة النفايات يف الدول اليت حتظى مبساحات شاسعة وصحارى.
وأكد أن األموال اقتطعت من الصندوق الوطين املستقل بناء لقرار
جملس الوزراء.
ويف ضوء قرار جملس الوزراء الذي قضى بإحالة امللف إىل جملس
شورى الدولة إلبداء الرأي يف مسألة مدى قانونية عقود جملس اإلمناء
واإلعمار املتعلقة بالنفايات املنزلية الصلبة يف بريوت الكربى وبعض
املناطق اجملاورة هلا ،أكد «شورى الدولة» ،أن العقود موضع البحث
نشأت صحيحة من الناحية القانونية ،وهي تؤتي مفاعيلها وأن إعالن
بطالن العقود اإلدارية يدخل يف اختصاص القضاء اإلداري دون
سواه.
وأفادت وزارة املالية أن بلدييت الغزيلة وعمار البيكات  -قضاء عكار
غري مشمولتني بالعقود املوقعة بني جملس اإلمناء واإلعمار وشركيت
سوكلني وسوكومي .وال يرد امسهما ضمن جداول البلديات املستفيدة،
لذلك ،مل تقتطع (سابقًا أو حاليًا) أية مبالغ من عائدات بلدييت عمار
البيكات والغزيلة  -قضاء عكار من عائدتاهما من الصندوق البلدي
املستقل وعائدات اهلاتف اخلليوي أيضًا ،وقد مت بالتالي حتويل كامل
مستحقاتهما إىل حسابهما يف مصرف لبنان  -فرع طرابلس.

هكذا بات سراج الدين زريقات ليلتني يف حظرية
قبل تهريبه اىل سوريا يف شباط 2016
داخل حظرية للمواشي تقع عند اطراف بلدة شبعا ،بات القيادي يف
كتائب عبداهلل عزام سراج الدين زريقات ليلتني مع اربعة آخرين
جمهولي اهلوية ،قبل ان يعود اىل الداخل السوري تهريبا عن طريق
فر من منطقة القلمون عرب جرود عرسال اثر اشتداد
جبل الشيخ ،بعدما ّ
املعارك يف املنطقة.
خالل هذين اليومني ،كان زريقات مع االشخاص اآلخرين الذين كانوا
ينادون بعضهم بااللقاب ،املالحق يف العديد من امللفات امام احملكمة
العسكرية ابرزها ملف»احداث عرسال ،»2اليت وقعت يف آب العام
جراء املسافة
 ،2014ميضي وقته يف النوم بسبب التعب واالرهاق ّ
الطويلة اليت قطعها من القلمون اىل عرسال فشبعا ،وكان يتحدث عن
وجوب االلتزام يف الصالة وتطبيق الشريعة االسالمية واالبتعاد عن فكر
داعش كونهم خوارج.
هذا ما نقله عنه املوقوفان حممد ه .الذي قام بتهريبه ،والسوري حسن
ع .الذي خّبأه مع االربعة اآلخرين ،وذلك اثناء استجوابهم امام احملكمة
العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل وحضور ممثل
النيابة العامة القاضي سامي صادر ،واصدرت حكما حبقهما قضى
بسجن االول عامني والثاني عاما واحدا ،فيما حكمت غيابا على اربعة
سوريني فارين بالسجن اشغاال شاقة مؤبدة.
ويف استجوابهما امس امام احملكمة ،نفى املتهمان معرفتهما السابقة
بهوية زريقات واآلخرين ،وهذا ما اكداه يف افادتيهما االولية يف البدء
امام االمن العام ،ليكشف حممده .بعد التوسع بالتحقيق معه بان «ابو
طالل» هو نفسه زريقات ،فيما افاد املتهم االخر انه زريقات بعد عرض
صورة االخري عليه.
وافاد املتهم حممد ق.انه قام خالل العام  2014بنقل ملك ع .شقيق
حسن ع .اىل احلدود من جهة جبل الشيخ بعد ان اقام وعائلته يف
شبعا منذ العام ،2013بغية تهريبهم اىل الداخل السوري عرب سيارة
من نوع بيك آب ميلكها املتهم وقد بقي على تواصل معه ،حيث طلب
منه يف شباط العام  2016نقل مخسة اشخاص اىل البلدة ،وانه فعال
قام بنقلهم اىل «غرفة للمواشي» تقع عند اطراف شبعا ،واقاموا فيها
ليومني ،ثم مت نقلهم اىل احلدود من جهة جبل الشيخ حيث دخلوا
االراضي السورية تهريبا ،نافيا معرفته بهويات هؤالء االشخاص.
ومل يقتصر تواصل املتهم مع الفار ملك ع .على نقل االشخاص
اخلمسة ،امنا كانا يتداوالن «بأمور النازحني ونشاط حزب اهلل يف
سوريا» .ويضيف املتهم حممد ه .انه اثر تلقيه االتصال من ملك طلب
منه االخري التوجه مع شقيقه املوقوف حسن ع .اىل طريق السدانة
الواقعة بني بلدتي كفرشوبا وشبعا بهدف نقل»مخسة سوريني قادمني
من كفرشوبا عن طريق سوق اخلان -راشيا الفخار -كفرمحام» ،وانه
بالفعل توجه برفقة حسن بواسطة سيارة البيك آب اىل ساحة بلدة شبعا
وطلب من االخري انتظاره كونه ال حيمل اوراقا وخوفا من اعتقاله على
حاجز للجيش اللبناني يف بلدة البيادر .واثناء الطريق ابلغه ملك ع.
عن وجود بيك أب لون ازرق ينتظره وبداخله الشبان ،وما هي اال ثوان

قليلة حتى صعد الشبان بسيارته ،ويف طريق العودة مل يكن يوجد
حاجز للجيش عند حملة البيادر بسبب العاصفة الثلجية فتوجه اىل شبعا
واتصل حبسن طالبا منه مالقاته اىل منزل االخري ،ثم عاد حممد اىل
منزله بعد تنفيذه املهمة ،وبعد ايام علم بان الشبان قد غادروا اىل
منطقة بيت جن عرب طريق جبل الشيخ متوجهني اىل درعا.
ويضيف املتهم بان «ابو طالل» كان يتحدث عن امور الدين وهو
شرعي ،ليعود ويقول بانه «اجملاهد سراج الدين زريقات قائد كتائب
عبداهلل عزام وقد وافقت على تنفيذ مهمة نقله كونب اؤمن مبعتقداته
الدينية واجلهادية».
وتابع املتهم يقول بانه قام بارسال صور سحبها عن «الفايسبوك»
الشخاص بينهم مسؤولون عسكريون يف سرايا املقاومة يف املنطقة
وارسلها اىل ملك وان ثالثة من هؤالء قد دخلوا اىل بيت جن واعرتفوا
بالتعامل مع حزب اهلل وان املدعو حممد د .ارسل عبوات ناسفة اىل داخل
بلدة بيت جن بهدف تفجري املساجد هناك واغتياالت تطال قيادات من
تنظيم احرار الشام .كما قام املتهم جبمع معلومات عن سوريني كانوا
يعملون امنيا لصاحل حزب اهلل .وافاد انه كان ينتظر اتصاال من ملك
ع .لنقل جمموعة ثانية من السوريني اىل بيت جن وذلك قبل اسبوعني
من توقيفه يف نيسان العام .2016
اما السوري حسن ع.فأفاد انه انتقل اىل لبنان مع عائلته العام 2013
فيما اشقاؤه ملك وسعد الدين ومعتز ويوسف التحقوا باجملموعات
املسلحة والسيما اجليش احلر .وقد مكث يف منزل والد املوقوف حممد
يف شبعا قبل ان ينتقل اىل منزل آخر .وقال عن شقيقه ملك انه يشغل
حاليا منصب قيادي عسكري يف تنظيم احرار الشام مبنطقة بيت جن
السورية .واضاف ان شقيقه اتصل به وطلب منه التواصل مع حممد ه.
لنقل مخسة شبان سوريني اىل شبعا .وبالفعل رافق حممد الذي انتظره
يف ساحة بلدة شبعا ثم ابلغ شقيقه عن جناح العملية ،وان الشبان
اقاموا لديه ليومني حلني فتح الطرقات بسبب الثلوج ثم حضر السوري
امحد كمال وقام بنقلهم سريا باجتاه نهر عني اجلوز -جبل الشيخ حيث
تسلمهم هناك السوري امحد املعقد الذي قام بتهريبهم اىل بيت جن.
ونفى املتهم معرفته بهوية الشبان اخلمسة امنا يعتقد ان احدهم كانوا
ينادونه بـ»ابو طالل» هو لبناني وكان املتحدث الوحيد بينهم عن
امور الدين وتطبيق الشريعة.وتابع يقول انه مت اختيار توقيت تهريب
الشبان الذين كانوا حضروا من القلمون عرب جرود عرسال بسبب وجود
عاصفة ثلجية مستغلني عدم وجود حواجز او دوريات للجيش.

صودف وجود ضابط يف بكفيا فأحبط عملية خطف
سوري
كشفت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا عن احباط
عملية حماولة خطف يف حملة بكفيا  -طريق حبرصاف يف الثالث عشر
من اجلاري ،حني اقدم  3أشخاص على حماولة خطف السوري م .ع22(.
عاما) الذي كان على منت سيارة نوع «ب أم» ،ويعمل يف جمال اجياد
فرص عمل ،بعد ان اعرتضوا طريقه على منت سيارة نوع «غولف» دون
لوحات ،غري انه متكن من اهلرب منهما ،مما دفع احدهما اىل اطالق
عيارين ناريني يف اهلواء ،يف حني كان شخصان آخران يقومان مبراقبة
العملية.
وقد صودف وجود احد ضباط املديرية يف احمللة املذكورة ،فتمكن
مبؤازرة دورية من «شعبة املعلومات» واخرى من فصيلة بكفيا من
توقيف م.ز.وضبط حبوزته مسدس حربي ،ومت حجز السيارة ،كما تبني
انه من اصحاب السوابق .وبالتحقيق معه من قبل فصيلة بكفيا يف
وحدة الدرك االقليمي ،اعرتف مبا نسب اليه باالشرتاك مع  4اشخاص،
مت توقيف اثنني منهم هما م .م .وش .م.
وقد اعرتف االول انه اقدم على هذه العملية بهدف اسرتجاع مبلغ مالي
كان قد دفعه ل م.ع.

عملية أمنية نوعية بني خلدة والسعديات
يف عملية امنية نوعية وسريعة ،متكنت «شعبة املعلومات» يف املديرية
العامة لقوى االمن الداخلي من إلقاء القبض على افراد عصابة مسلحة
قاموا باقتحام منازل ومؤسسات وشركات يف حمافظة جبل لبنان
وخباصة يف منطقة اقليم اخلروب ،حيث كانوا يعمدون اىل احتجاز
االشخاص وتهديدهم بالسالح او تكبيلهم ومن ثم سرقة االموال
واملصاغ واالشياء الثمينة والنادرة.
ومت توقيف افراد العصابة يف حمليت خلدة والسعديات،وهم
و.ع.وخ.ع.والسوري م.د .الذين اعرتفوا بقيامهم بتنفيذ  12عملية
سرقة بقوة السالح يف حمافظة جبل لبنان واربع عمليات يف مدينة
بريوت مشلت منازل وشركات بعد انتحاهلم صفة أمنية وترهيب
قاطنيها وتكبيلهم وسلب كل ما متكنوا من الوصول اليه من اموال
وجموهرات واغراض مثينة وبيعها واقتسام االموال يف ما بينهم.
ّ
ومت ضبط قسم من املسروقات داخل منازل عائدة للموقوفني يف
مناطق عرمون وديرقوبل والسعديات ،كما ّ
مت ضبط اوراق ثبوتية
مزورة وسيارتني كانتا تستخدمان من قبل املوقوفني بعمليات
لبنانية ّ
الرصد والسرقة.
واحيل املوقوفون على مفرزة بيت الدين القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية ،والعمل جار لتوقيف باقي املتورطني.
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مــناسبات

خــطوبة جـاكي شـرب ودانـيال صـقر وسط فرحة األهل واألصحاب

الخطيبان دانيال صقر وجاكي شرب مع والدي الخطيبة عيسى ولينا شرب

الخطيبان دانيال وجاكي مع والد الخطيبة عيسى وعميها جاك وماهر وزمالء يف العمل يف شركة Technal Aluminium

الخطيبان دانيال صقر وجاكي شرب مع عمتها عايدة وزوجها جاك سروجي

تــمت يوم السبت املاضي
خطوبة اآلنسة الحسناء
جاكي شرب والشاب
املهذب دانيال صقر وذلك
يف احدى القاعات يف
بالكتاون.
وكانت فرحة والدي
الخطيبني كبرية بهذه
املناسبة املميزة وخاصة
والدي الخطيبة عيسى
ولينا شرب وأعمامها جاك
والياس واسطا وعمتها
عايدة والعائالت ،وايضا
والدي الخطيب واخوته
واالهل وكذلك صديق وأخ
عائلة شرب ماهر درويش.

الخطيبان دانيال صقر وجاكي شرب مع والدي الخطيب يوسف وترييزا صقر

الخطيبة جاكي مع عمها قسطة شرب

ويف املناسبة قال والد
الخطيبة الصديق عيسى
شرب ،تعبريا عن فرحته
برؤية فلذة كبده ونور
عينيه كريمته جاكي وهي
تلبس خاتم الخطوبة،
هذا البيت الشعري:
من حدشيت دانيال صقر

ومن القدس جاكي شرب
قلبان التقيو بسدني
تا يقضو سوا العمر.
يتقدم عم الخطيبة
الصديق جاك شرب بأحر
التهاني من الخطيبني
ووالديهما متمنيا لهما
السعادة و ع قبال الفرحة

الكربى.
كما تتقدم أسرة الهريالد
بشخص رئيسها صديق
العائلة الزميل أنطونيوس
بو رزق بأحر التهاني من
الخطيبني واألهل.
ألف مربوك وعقبى
للفرحة الكربى.
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أدب وفـــن

أديب خمزوم يطرح يف حماضرة بعنوان «تباين املناخ اللوني يف العمل الفين»
سيدني -كوليت أسكندر سركيس
تعطي احملاضرة اليت ألقاها الفنان والناقد
التشكيلي أديب خمزوم ،يف املركز الثقايف
باملزة  -دمشق ،فكرة موجزة عن األثر املباشر،
لتأمالت اللون والضوء يف احمليط اجلغرايف
على اللوحة الفنية التشكيلية ،وحتدد خطة سري
املناخ البصري يف العمل الفين ،وتلك اإليقاعات
بدرجاتها املختلفة واملتبدلة يف الفصول األربعة،
هي اليت متنح اللوحة ،خصوصيتها النابعة من
رحابة املكان املكتنز بألوانه وأشكاله وعناصره
– على حد قوله .
ومما قاله يف حماضرته :املناخات اللونية احمللية
،سرعان ما حتولت من التسجيل االنطباعي
املباشر  ،إىل االستيحاءات غري املباشرة ،
اليت أخذت تطل ،يف لوحات بعض الفنانني
الرواد منذ منتصف مخسينات القرن املاضي ،
كإشارات لونية هلا عالقة بالذكريات املستعادة
،من وقائع العيش يف املدن والقرى السورية،
حيث بدأت االجتاهات التعبريية تفرض وجودها
لإليهام مبدى مشروعية إلغاء واقعية األشكال،
واإلبقاء فقط على جوهر احلركة الضوئية
البصرية ،اليت جتسد روح املناخ اللوني احمللي
. وهذا يعين أن تأثريات اللون البيئوي  ،مل
يشمل الفن الواقعي أو االنطباعي فحسب  ،وإمنا
تواصل أيضًا مع طروحات االجتاهات التعبريية
كافة ،وصو ً
ال إىل أقصى حاالت التجريد اللوني
،املستمد من عناصر الواقع يف جتلياته القادمة
من أمكنة حملية خمتلفة. فالفنان احلقيقي
ميتلك  ،حبساسيته البصرية والروحية النادرة ،
قدرات غري عادية ،على اكتشاف ألوان الواقع
وتبدالتها احلية ،وهو يشحن لوحاته بهذا املناخ
اللوني والضوئي اخلاص  ،القادم من اجللسة
املباشرة أو من معطيات الذاكرة  ،يف خطوات
تنقله من صياغة تشكيلية إىل أخرى  . جتاوز
يب هكذا يبدو املناخ اللوني
التصنيف الرتات 
احمللي مبثابة رمز النفتاح العني ،واإلحساس
بنضارة ألوان وأضواء وأنوار الطبيعة السورية
برموزها وعناصرها وأشكاهلا املختلفة ،فالعودة
إىل بريق اللون احمللي هي حماولة إلعادة اللوحة
إىل منطلقاتها األوىل ،ليس فقط كتشكيل
انطباعي ،وإمنا أيضًا كفن تعبريي وجتريدي
متوافق مع مجالية التبسيط الغنائي واهلندسي
.
وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل االحتماالت
اللونية غري املتناهية ،واليت ميكن أن حنصل
عليها يف رصدنا لتبدالت اللون  ،يف الفصول
األربعة حيث يأخذ اللون الون الواحد  ،حركة
تصاعدية أو تراجعية ،كلما اجتهنا من الغرب
السوري إىل الشرق ومن الشمال إىل اجلنوب
 ،فكيف إذا حاولنا رصد تنويعات وتبدالت
وحتوالت األلوان املختلفة ،يف الفصول األربعة
 ،يف كل منطقة من سورية  .وهلذا سأحاول
جتاوز التصنيف الرتاتيب التقليدي ،واعطي
اللوحة قيمة فنية ،مرتبطة مبدى قدرة صاحبها
على حتقيق اخلط التصاعدي اإلسلوبي ،املفتوح
على خصوصيات املناخ اللوني احمللي ،اخلاص
باملنطقة اليت يعيش فيها  ،أوالذي كان يغذي
ذاكرته البصرية والروحية من أيام طفولته
وحداثته ،ويرتك يف لوحاته البصمة اخلاصة،
حتى حني يغادر املكان ،أي يف اإلقامة
واإلغرتاب.
ألوان املدن الساحلية املعانقة ملدى وافق البحر
الفنان الساحلي احلقيقي والصادق يدخل ،
حتى يف لوحاته التجريدية ،يف احتماالت املدى
األزرق ،املتحول عرب إيقاعات وتدرجات اللون
الواحد ،واملعرب عن امتدادات األفق البحري يف
عمقه  ،ورحابة اتساعه ،يف أمواجه وشواطئه،
ومساحبه ومراكبه  ،واحتماالته .
ويف اإلقامة واإلغرتاب يبقى الفنان الساحلي،
مشدودا للمناخ اللوني املتوسطي ،فالرجوع اىل
مدى وأفق البحر  ،هو رجوع اىل الطفولة ،هو
فسحة إلستشفاف آفاق وحساسية اللون البحري

 ،هو هاجس ملعرفة مدى تأثري اللون والضوء
املتوسطي  ،وشفافية التمازج يف عوامل اللوحة،
مابني احلرارة والرطوبة ،الظالل واألضواء .
وحني تطغى العفوية يف معاجلة املادة اللونية،
وتغيب مالمح األشكال الواقعية  ،وتصبح
املساحات اللونية الواسعة فسحة للتشكيل
احلر باللون ،وصوال اىل التجريد اللوني  ،يعمل
الفنان على حتريك اللون احمللي بتلقائية وبغنائية
وبشاعرية وبدفق داخلي إنفعالي  ،تلك الدرجات
اللونية املتفردة اليت تشكل  -يف ضوء دراسيت
اخلاصة هذه  -جمموعة ألوان املناخ املتوسطي،
و كل ذلك يظهر الفنان الساحلي على عالقة
وثيقة بأضواء وألوان وأنوارالعامل البحري  ،حتى
حني يبتعد يف لوحاته عن التأويل الشكلي ،الذي
حييلنا اىل عناصر املشهد البحري ،ويدخلنا يف
إطار التجريد اللوني اخلالص ،ويف التجريد قد
يبدو الفنان أكثر طواعية يف اإلحياء بإيقاعات
اللون الساحلي .
والرموز التعبريية املبسطة لتكاوين الطبيعة
الساحلية والبيوت القدمية واملتحف ومرفأ
أرواد واملراكب واملقاهي الشعبية وجلسات
الصيادين ،تظهر يف احيان كثرية  ،حماوالت
الفنان الدائمة ،الستعادة طمأنينة العيش
يف األمكنة القدمية ،الغارقة يف شفافية
املاء والسماء يف الساحل السوري ،واملعربة
عن تداخل األجواء البحرية ،مع أشكال العمارة
الرملية املستوحاة من ذكريات العيش يف
املدن البحرية القدمية .
املناخ اللوني والضوئي اخلاص بدمشق ومبحيطها
الفنان الدمشقي أو القادم إليها واملقيم فيها
منذ سنوات طويلة ،يتنفس اهلواء الطلق من
أنفاس اليامسني ،ومن الزوايا األليفة للبيوت
الدمشقية ،املشرعة على النور ،من الداخل
واخلارج معا  .وزهر اليامسني الدمشقي ،هو
النموذج األمثل ،واملؤشر األول للعالقة الغريزية
 ،باألمكنة احلميمية .
ويتمسك الفنان الدمشقي بالفرح املنطبع يف
ألوان الورود والزهور الشامية ،ويرفض هجرة
مدينة اليامسني ،حتى يف أحلك الظروف احلياتية
واملصريية.
ولقد أطلقت اللوحة الدمشقية مناخًا لونيا
وثقافيًا خاصا ،استعاد احلنني إىل املناخ اللوني
يف األمكنة املنسية ،وساهم برتسيخ االعتقاد
اإلجيابي بأن ما جيري يف املدينة القدمية من
تشويه ،هو خرق فاضح للقيم احلضارية
والرتاثية.
املناخ اللوني يف مدن وسهول الشمال السوري
ترك املناخ اللوني القادم من تأمالت طبيعة
سهول وقرى الشمال السوري  ،اثره الواضح
على عدد من كبار الفنانني السوريني ،من خمتلف
املراحل واألجيال ،حيث ارتبطت تلك التجارب ،
منذ بداياتها ،بهاجس بيئوي وتطلع حيوي ،حنو
إشعاعات اللون احمللي ،أو حنو الوهج املتدفق
أللوان األرض يف قرى وسهول الشمال السوري
 ،ففنانو الشمال السوري كانوا يعيدون صياغة
املنظر الطبيعي واملعماري واإلنساني ،من خالل
تسجيل النغم اللوني احمللي  ،الذي يطل على
املساحة البيضاء ،كمؤلفات موسيقية بصرية
محيمة ،وكانوا يلتقطون إيقاعات املناخ اللوني
احمللي ،من خالل جوالتهم اليومية يف الطبيعة
أو يستعيدونه يف غربتهم ،من خمزون ذاكرتهم
لتأكيد نبض احلياة الشرقية واحمللية بشكل
خاص.
خصوصيات اللون املنتسب حلقول اجلزيرة
السورية لقد وجدنا احلضور القوي للمرأة
الريفية بلباسها الفولكلوري يف أعمال الفنانني
القادمني من اجلزيرة السورية  ،وما حتمله تلك
األزياء من الوان صرحية وزاهية  ،ونستطيع أن
نرى بوضوح تأثريات ألوان أزياء نساء اجلزيرة
السورية على الفن التشكيلي املعاصر  ،مع
اجتاه إلظهار إحياءات االنتماء إىل إشارات ورموز
وعناصر قرى وسهول اجلزيرة ،وحتوالت ألوانها

يف الفصول األربعة .
وقد تكون قراءتي لبعض أعمال
فناني احلسكة أو فناني اجلزيرة
السورية بشكل عام  ،حماولة للبحث
عن ارض الذكريات واالشارات
التارخيية وامليثولوجية ،واملشرعة
على احتماالت التدرج من اقصى
حاالت الدقة الواقعية ،إىل أقصى
حدود التعبري العفوي اإلنفعالي،
املقروء يف حركة االشكال املختزلة
واملختصرة واملمحية ،فوق جدران
األزمنة املنسية ،واليت متد جسورا
حنو املستقبل  ،يف حوارها السحري
امليثولوجي .
تأثريات ألوان احلجر البازليت يف اللوحة اجلنوبية
البد من تفسري معامل اهلواجس اجلمالية ،املرافقة
ملسار صياغة االيقاعات اللونية ،القادمة من
رؤية ألوان احلجرالبازليت ،ومن ارتباط فناني
اجلنوب السوري ( وخاصة فناني السويداء )
بتكاوين الطبيعة والريف واحلقول اليت احتضنت
طفولتهم وفتوتهم وشبابهم.
وهذا يعين أن إحساس الفنان جبمالية األحجار
البازلتية املرتاصة أو املرتاكمة فوق بعضها
البعض يف املدن والقرى واحلقول ،جعلت
فناني اجلنوب السوري يرتبطون بدون أدنى
شك ،بلونية حملية منتمية إىل املكان ،بالرغم
من اختالط هذه اللونية بالتأثريات البصرية
املتنوعة.
وهذه ميزة تنسحب على معظم أعمال فنانني

السويداء  .واحلركات اللونية اليت حتقق بعض
اإليهامات التجريدية  ،غالبا ما تبقى مفتوحة
على احتماالت تبدالت الوان احلجر البازليت ،اليت
يكتشفها الفنان حبساسيته البصرية احلية
ويدجمها بتداعيات التقنيات احلديثة .
وهكذا جاهرالفنان اجلنوبي السوري ،ومنذ
بداياته بهواجس التغين حبب األرض ،وساهم
يف إجياد املناخ الذي يقام فيه كل يوم
معرض فين أو أكثر ،لتشكل يف جمموعها الوجه
احلقيقي املشرق للنهضة التشكيلية السورية
احلديثة .وتعامل مع اللوحة كنغم لوني غنائي
حملي التقط من خالله بعفوية وبتلقائية ألوان
احلجر البازليت وضوء األرض السورية ،اليت
أحبها ورفض هجرتها ،حيث بقيت مطبوعة يف
خميلته وظاهرة يف لوحاته .
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نظر ٌة ٌ
باكية على مسرح بغداد ...ماراً به
مرور احلزانى

هشام البستاني ورفيق
جمذوب :جتسيد «اخلراب»

جواد غلوم  -ايالف
يف االول من آذار  /مارس مطلع شهر الربيع
كما يقال لكنه بقي خريفا جهما امام أنظاري
إذ شاءت الصدف ان أقصد شارع السعدون
وسط بغداد ألمر ما مستخدما الطرق الفرعية
للشارع بسبب الزخم اهلائل يف السيارات
واخلناق املروري الذي اعتدنا عليه كل يوم
فوقعت عيين على بناية مسرح بغداد
تقريبا،
ْ
ّ
خرسًا
العتيد ،وليت
عيين عميت وسكت لساني َ
وشرد ذهين خب ًال وهالين ما رأيت من أكوام
ِ
رصيفه حتى اصبحت
النفايات واالزبال قبالة
وكرا ومالعب للقطط السائبة والكالب الشاردة
ومبولة للعابرين من السكارى واملتشردين ،
ْ
وكم كان ذلك املشهد مؤثرا مؤملا وأنا استعيد
تلك االيام الباهرة اجلمال يوم ّ
كنا نرتاد هذا
املسرح الراقي بعروضه املنتقاة من قبل فرقة
املسرح الفين احلديث والذي كان يوما ما صرحا
كبريا لنشر الوعي الثقايف والفن االصيل املمتع
واملفيد .
امام هذا املشهد املخزي قد يفقد اإلنسان
حدا
توازنه وتبلغ به الصالفة وسالطة اللسان ّ
وصب اللعنات تلو اللعنات
بعيدا من اهلجاء
ّ
ِّ
وكل
على مسؤولي الثقافة والسينما واملسرح
من ال يعبأ بإرثنا الفين الراقي وكل من يقتل
نوستاجليا العقول النيرّ ة اليت أمتعتنا زمنا مضى
وقدمت فنا مسرحيا عمل على تثقيفنا وأزاد من
أفق وعينا .
ميل هلذا الفكر
أقول مبلء فمي دون خجل أو
ٍ
أو ذاك ؛ أال يستحي مسؤولو الثقافة يف بالدنا
حينما يروا تلك املشاهد املؤذية واليقومون
ٍ
شيء ُينهض هذه الصروح الثقافية
بعمل
؟  ....ومادور امانة بغداد عندما يصل اىل
امساعها صراخ املثقفني واملهتمني بالفن
اجلميل بضرورة العناية والرعاية هلذه األمكنة
روادها وأبهجت
الثقافية اليت طاملا سحرت ّ
قلوبهم بعروضها الرائعة مثل « بغداد االزل
اجلد واهلزل» و «النخلة واجلريان «
بني
ّ
ومسرحيات صاموئيل بيكيت وفولتري وموليري
وشكسبري وهنريك أبسن وغريهم الكثري الكثري
مما يصعب حصره ّ
؟؟!! وكانت تلك املسرحيات
زادنا وزوادتنا يف إثراء عقولنا وصقل نفوسنا
.
ضر لو قامت امانة بغداد بالتنسيق والتشاور
ما ّ
مع وزارة الثقافة باستمالك مثل هذه املرافق
الثقافية بغية اعادة تأهيلها وجعلها مزارا
ملريدي الثقافة او متحفا يقصده املهتمون
ّ
وان ّ
نفضل ان نعيده مسرحا حديثا
كنا
باملسرح ْ
يعيد جمده السالف بعروضه الثرية كما كان
قبال؟!
يؤملنا أملا شديدا ان نرى مثل هذه الصروح
يتم ختريبها
اإلبداعية واألضرحة الثقافية ان
ّ
املتعمد حتى
املروع ورمبا
وإهماهلا بهذا الشكل
ّ
ّ
مكبا للنفايات ومرمى
اصبحت واجهته وأرصفته ّ
للمزابل واألوساخ يف مكان كان يوما ما مركز
ِ
بألقه وملعانه .
إشعاع ثقايف يزهو
اما آن لكم ايها املسؤولون والفنانون العاملون
يف مؤسسة السينما واملسرح ان تعيدوا شيئا
من االلق الغائب وتعيدوا وقع خطوات يوسف
الرماح وخليل شوقي
العاني وزينب وناهدة ّ
فياض وعبد اجلبار عباس ومي شوقي
وفاروق ّ
وغريهم مما التسعفين الذاكرة ان أعددهم
ألنهم كثرة كاثرة من مبدعي العراق وفنانيه
وهي تطأ عتبة هذا املسرح العريق اليت علت
ّ
وأطلت على اجلريان باكية حزينة
خنلته العراقية
ونهتم بها
مند هلا االيادي لنرعاها
تتوسل ان ّ
ّ
ونعيد تأهيلها .
يد ْر يف َ
ْ
خلدكم ايها الساسة ان املسرح
أمل ُ
هو دعامة احلياة الثقافية واول عتبة من عتبات
الوعي الثقايف لشعب يريد ان
االرتقاء يف
ّ
يكون ناضج الفكر  ،سليم العقل ؟ ْ ،
أمل تدركوا
يارعاة الثقافة والقائمني عليها ماقيل مرارا وما
ترتدد دائما يف اذهاننا تلك املقولة الصائبة

اليت اصبح يدركها حتى العامة من الناس قبل
زمرة املثقفني« :أعطين مسرحا متقدما راقيا
أعطيك شعبا مثقفا»؟!
أخشى انين رمبا أنفخ يف ِقربة خمرومة اذ ال
أحد يصغي اىل ما نقول وتذهب نداءاتنا سدى
والتصل اىل أذان من يعنيهم االمر فقد جرحت
حناجرنا من شدة الصراخ واملطالبات املشروعة
دون ان نلمس اهتماما ولو بسيطا مبوروثاتنا
الثقافية مثلما مت نسيان مسرح الرشيد الذي
طلال َ
ظل َ
ّ
ِ
خبناقه الركام وينوء
وأثرًا مهمال يضيق
باالنقاض الثقيلة وال احد خيفف من مآسيه
عزها وتألقها
ويعيد خشبة املسرح اىل سابق ّ
لوال املبادرات الشبابية الفردية اليت عملت على
تنظيفه ورفع االنقاض عنه متهيدا لتأهيله يف
املقبل القريب .
تصور خميب لآلمال عن احلال
لدي
ومع ان
ّ
ّ
اليت آلت اليه بناية مسرح بغداد لكن رؤييت
كانت تنحو حنوا اخر واختيل يف سريرتي ان
هذا املسرح هو اكروبولس عراقي عريق تتعمد
معاول اجلهل والتخلف على إبقائه خربة للتهكم
عليه وابتذاله باعتباره وكرا ملمارسة اشكال
يتخيلون يف عقائد وأوهام دينية
احلرام كما
ّ
الفن عمومًا .
ضيقة االفق جتاه
ّ
ً
طمس
صراحة ودون مواربة أو
أجل فلنقلها
ٍ
للحقائق ؛ هكذا ينظر الساسة ومثقفو آخر
زمن ان التمثيل على خشبة املسرح يعترب من
احملرمات اليت تشغل االنسان عن ذكر اهلل وعن
إدائه لطقوسه الدينية ؛ وبدال من ان يعزم
الفرد على مشاهدة مسرحية تعكس حياته فمن
االفضل له – كما يتخيلون – ان يشاهد التشابيه
ّ
الطف وما ميثله نفر من الناس
عن واقع معركة
يف الساحات ايام عاشوراء عن بعض تفاصيل
االحداث اليت وقعت يف ارض كربالء .
يردون
وأهجس بني هؤالء الساسة واملعنيني ّ
على مطالباتنا الكثرية بقوهلم  « :فما حاجتكم
ايها املتلهفون ان تعيدوا اعمال كباركم ابراهيم
جالل وسامي عبد احلميد وقاسم حممد وجعفر
السعدي ويوسف العاني وفاروق فياض ومقداد
عبد الرضا وناهدة الرماح وزينب وغريهم من
املخرجني واملمثلني وتستعيدوا ماكتبه ّ
كتابنا
االوائل وتكرروا أنشطة فنيينا من كبار املبدعني
االول ؟؟ .
َ
لست وحدي من يقول اننا االن يف مرحلة ظالمية
ومساء فهل
مكفهرة طاغية يف العراق أرضا
ً
رقي
مسعتم ان مسرحا تنويريا راقيا عمل على
ّ
مكبا للنفايات وخربة
افكارنا زمنا طويال يغدو
ّ
تشمئز النفوس والعيون من النظر اليها ؟ .
كيف ميكن ان تتحمل انظاركم ايها املسؤولون
الثقافيون ان تروا بناية مثل مسرح بغداد وهي
بناية بسيطة غري باهظة التكاليف لو سعيتم اىل
إعمارها ويسهل تنظيفها وتأهيلها بقدر بسيط
من املال وغري مكلف ليعيد املسرح نشاطه
من جديد خاصة ان اكثر ممثلينا يَّ
يمُن نفسه
ان يرتقي منصته ويعيد ولو شيئا بسيطا من
ملعانه واشراقته االوىل .
يا سادتي املسؤولني الثقافيني هنا يف بالدي
املبتالة بكم ؛ أمل تزوروا اوروبا ومعظم العامل
املتمدن قبال وتروا ان مسارح صغرية تأسست
منذ عشرات العقود ومنها ابنية متواضعة
شيدت منذ القرن التاسع عشر وقبله مل تزل
ّ
تقدم عروضها اىل االن ومنها من اصبحت
ّ
مزارات ثقافية يؤمها السواح والوفود الثقافية
 ،فما الضري ان حتذوا حذوهم وتتعلموا كيف
والفن وأضرحته اجلليلة رعاية
تولون االدب
ّ
ً
وصيانة ال ان تكتفوا بالعناية ألضرحة
واهتماما
البارين  ،وشتان
أوليائنا الصاحلني وأئمتنا
ّ
مابني أئمة الفن والثقافة ومن يعمل على تنوير
عقولنا ورفدنا باملتعة والفائدة واالرتقاء وبني
من ُيظلم نفوسنا وأرواحنا ويستعبد عقولنا
ُ
والظالمة
والتحجر واجلهالة
يف سجون االثنية
ّ
العقائدية .

عمان | عندما يشتبك سرد هشام البستاني
( )1975مع رسم رفيق جمذوب ( ،)1971ستكون
النتيجة «اخلراب» بشكل مل تروه من قبل ...مرآة
ملا حيدث اليوم على رقعة العامل العربي .قبل
أيام ،احتضن «املركز الثقايف امللكي» يف عمان
«اشتباكًا» سرديًا تشكيليًا ممسرحًا قدمه الكاتب
والقاص االردني ،والتشكيلي اللبناني األردني
ّ
ٌ
رؤية لنهايةWelcome ...
حتت عنوان ««اخلراب:
.»2017
على اخلشبة ،قدم البستاني سرده املسكون
بالغموض والبالغة واجلرأة اليت حتاكي لغة الشارع
حينًا وتصعد إىل مصايف الشعر يف أحيان أخرى.
وعلى موسيقى كلمات البستاني ،رسم جمذوب
لوحته التشكيلية اليت كانت حتاكي ما يسرده
البستاني من مزيج واقعي سوداوي خمتلط
بالفانتازيا والسوريالية.
يف مشاركته األوىل مع البستاني واألوىل أيضًا
على املسرح األردني ،مل يفلت جمذوب سيجارته
طوال رمسه ومل يلتفت إىل اجلمهور كأن تلك
الرمسات مقتبسة من «ذاتي اليت ترفض الوقوف
حتت الضوء» .جاءت كابوسية غاضبة ،باحثة عن
اشتباك جديد مع الواقع املزري والبشاعة اليت
حتيط بهذا الواقع.
والقاص هشام البستاني ،فهذا
أما الكاتب
ّ
االشتباك مل يكن األول من نوعه .يف عام ،2012
قرر إدخال الفنون األخرى ،ليس يف كتابته
فحسب ،بل أيضًا إىل خشبة املسرح .إشراكه
فنانني ومغنني وراقصني يف مشروعه ،ساعده
على نقل النص من الصفحة إىل املسرح ،فيما
جعله إدخال الفنون التشكيلية والسينما إىل
كتابته ،يتعلم منهما كيفية التحكم بالزمان
واملكان والفراغ.
لطاملا اشتبك البستاني مع الواقع ومشكالته،
وجمموعته «عن احلب واملوت» ( )2008اليت حظيت
حبفاوة نقدية وإقبال كبري ،كانت األكثر بالغة
ً
وقوة يف مواجهة الواقع .ما مييز البستاني عن
أبناء جيله هو قدرته على االخنراط يف العمل العام
بشغف .هو أمني سر «منتدى الفكر االشرتاكي»
يف األردن ،وأحد مؤسسي «التحالف الشعيب
العربي املقاوم» ،وناشط يف جلان مقاومة التطبيع
واحلريات .شارك كمنظم ومتحدث يف العديد من
املؤمترات واملنتديات العربية والعاملية املناهضة
للهيمنة والعوملة واإلمربيالية .وقد اختارته جملة
ّ
الكتاب العرب اجلدد،
«إينامو» األملانية أحد أبرز
ونشرت ترمجة لقصص له باألملانية ضمن العدد
اخلاص بـ «األدب العربي اجلديد» (شتاء .)2009
وقد اختارت جملة «وورلد ليرتيتشر توداي»
األدبية األمريكية قصته «التاريخ ال يصنع على
هذه الكنبة» لتكون ضمن ملفها املخصص لنماذج
خمتارة عامليًا من القصة القصرية جدًا عام . 2012
كذلك احتفى القسم اخلاص باألدب املرتجم يف
جملة «ذي سانت آنز ريفيو» األدبية األمريكية
بقصته «كوابيس املدينة» ،فنشرت القصة
مرتمجة عام .2012
ذلك التشابه بني افكار البستاني وجمذوب
والتقارب الكبري بني السرد والرسم التشكيلي،
أضفيا رونقًا مجي ًال على هذا االشتباك الذي كان
يعكس يف كل زوايا املسرح ،جزئية من واقعنا،
وطبيعة الوضع الراهن يف جمتمعاتنا وحياتنا
اليومية اليت ّ
يلفها السواد واملآسي والدمار.

فراس السعدي

املغرب يركب «موجة» ...التع ّدد واالختالف
عبد الرحيم الخصار

الرباط | بعد سنوات من احلياة املوزعة بني اليونان
وسويسرا وبلجيكا وفرنسا ،عاد الشاعر حممد
مقصيدي (مواليد  )1979إىل املغرب ،حام ًال فكرة
ثقافية يتوخى عربها دفع عربة النقاش الفكري
واإلبداعي بالبالد حنو وجهات أخرى أكثر شساعة.
َ
بوركة املنشغل بقضايا
التقى بصديقه عز الدين
النقد والتشكيل ،وكانت قناعاتهما وأفكارهما
منسجمة ،ثم انطلقت املوجة يف أوىل خطواتها،
ومببادرة من االثنني ،مبشروع اجمللة اليت حتمل
االسم ذاته ،وكان حمور العدد األول بعنوان
«اإلبداع يف مواجهة داعش» .تعاقبت امللفات
عرب أعداد اجمللة ،وكانت تيماتها :اجلسد والدين
والفن ،الثقافة والسلطة ،احلب واملوت ،الفن
واحلرية ،اإلرهاب ،املنفى ،حرية املرأة...
تبدو املرجعية العلمانية واضحة يف مشروع
«املوجة» ،بل إنها تشكل أحيانًا اخلطاب الفكري
املباشر الذي يتوسله ّ
كتابها ،سواء يف أعمدتهم
ومقاالتهم على املوقع واجمللة ،أو يف حواراتهم
مع الصحافة ،أو عرب ما ينشرونه من تدوينات يف
صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل.
َ
وبوركة ّ
كتاب وباحثون آخرون
التحق مبقصيدي
مثل حممد العياشي ،وعبد اللطيف بن اموينة،
ورشيد فجاوي ،وحممد شيكي ،وناصر السوسي،
وعبد الواحد مفتاح ،ومن اخلارج الناقدة الفرنسية
اإليطالية كاميال مريا سديرنا ،وتعاون معهم ّ
كتاب
من جامعات فرنسية وإيطالية وكندية ،فض ًال عن
ّ
كتاب املغرب والعامل العربي.
ّ
وحتمسوا هلا ،إذ رأوا
التف كثريون حول التجربة
ّ
فيها أفقًا جديدًا يسعى إىل القطع مع كالسيكيات
أن
الفعل الثقايف يف البالد ،بينما رأى آخرون ّ
إمكانيات التجريب والتجديد ستكون حمدودة،
وبالتالي قد تكون «املوجة» اجرتارًا ملوجات
سابقة .توالت املواضيع الفكرية والثقافية
العديدة على املوقع ،وكانت يف الغالب تفتح
بالفعل نقاشًا جديدًا وجريئًا ،وتعود من حني آلخر
إىل إضاءة النقط املشرقة يف التاريخ العربي
واإلسالمي ،وانتقاد ما كان فيه من عتمة .عاب
بعضهم على «املوجة» تقاطعها أحيانًا مع مواضيع
ّ
تطلعهم ،ورمبا ما يربر
وأحداث تبدو دون مستوى
اهتمام املوقع يف خالل فرتة من الفرتات بالظواهر
االجتماعية والسياسية العابرة رغبة القائمني عليه
يف استقطاب مجيع األطياف بغية تشكيل قاعدة
عريضة لـ «املوجة».
حتمس كثريون للتجربة ،وبدا هلم أنها تتقاطع
مع نظرتهم إىل الثقافة واحلياة العامة ،فيما
رأى آخرون فيها أقالمًا مأجورة تسعى إىل ختريب
«األمة» بأفكارها اليت تدعو إىل االختالف وتنبذ
أحادية الفكر.
يف تصريح لـ «األخبار» عن رهان التجربة وأهدافها،
يقول حممد مقصيدي« :حناول أن نرمي حجارة يف
املياه الراكدة ،غامرين كل شيء باألسئلة :اللغة،
األسلوب ،األسالف ،األفكار ،اخلياالت ،األحالم...
لسنا من أنصار القطيعة مع املاضي ،ولسنا من
دعاة العكس ،حنن نسري يف املوجة وكل ما نعرفه
عما حيدث يف هذا العامل ،يف
أننا غري راضني ّ
خمتلف اجملاالت» .ويضيف« :كثريون قالوا لنا
إننا سنخسر ،كانوا يستغربون أنين عدت من أوروبا
ألستثمر يف مشروع أدبي وفين يف املغرب .كانوا
يرونه ضربًا من اجلنون ،لكنين كنت أؤمن مبا
أقوم به ،وما زلت .لقد مررنا بأوقات عصيبة،
منر بها بني الفينة واألخرى ،لكننا اليوم
وحيدث أن ّ
أحسن من البدايات بكثري .لقد ختلى عنا كثريون
يف الطريق ،شركاء ومبدعون أحيانًا لألسف ،بل
مل يفهم بعض الشركاء أنفسهم طبيعة املوجة
ونزلوا من املركب .لكننا سعداء جدًا اليوم بتلك
العقبات ،ألنها جعلتنا نعيد التفكري ونبين املوجة
بشكل أفضل».
َ
بوركة ،فريى أن الشرط املدني
أما عز الدين
منطلق أساسي حلركة «املوجة»« :املدنية هي
لتعايش آمن،
الركيزة األساسية اليت نتكئ عليها
ٍ
حيث يتساوى الكل داخل نظام عادل ومسامل
ودميقراطي .وما الدميقراطية بال مدنية؟ إنها
دميقراطية معطوبة» .ويضيف« :ال ندعي حكمة
ما أو قوة خارقة ،لسنا «سوبرمان» .حنن ذوو
رؤية متحمسة لبناء غد ندعو إليه كل القوى اخلالقة
املؤمنة مبدنية الدولة ،والباحثة عن سبيل إلصالح
احلداثة واملستقبل املعطوبني .نبسط أيادينا كل
البسط إىل كل من يريد أن يضع يده يف يدنا غاية
يف البناء ال اهلدم من أجل اهلدم».
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كــتابات

عالمات استفهام توضح مدى اختالفات شاسعة

الشعر املصري اكثر بهجة وخلودا من الشعر العراقي!
عبدالجبار العتابي  -ايالف
ليس من باب املشاكسة او االثارة ان نتأمل
ما جاء به شعرنا العربي وخاصة يف بلدين
امتلكا شعراء كبارا على تارخيهما الطويل ،وهو
امر حمري ان خيتلف الشعر ،فهذا يشرح صدره
بالفرح وذلك باحلزن ،وذلك يعمل على ختليد
روائع اثاره وايام شعبه وهذا ال مير عليها اال
باشارات.
يعتقد شعراء وباحثون عراقيون على ان
الشعر العراقي واملصري خمتلفان من ناحية
تناول احلضارة اليت يتميز بها البلدان لصاحل
الشعراء املصريني الذين ارخوا او خلدوا
رموزهم التارخيية بقصائد كبرية متكاملة وليس
عرب اشارات متفرقة كما فعل اغلب الشعراء
العراقيني ،ووضع البعض االسباب وراء
هذا ،فيما اكد هؤالء الشعراء والباحثون على
متيز الشعر العراقي باحلزن على عكس الشعر
املصري الذي كان بهيجا ،وقد اشاروا اىل
الظروف البيئية والسياسية اليت خلقت هذه
االختالفات على الرغم من وجود شعراء كبار
يف االمتني العراقية واملصرية وتشابههما يف
احلضارة والرتاث.
ومع ان املوضوع يتحمل قدرا كبريا من النقاش
فال ندعي ان ما قيل نهائي ،بل من املمكن
القول ان باب النقاش يظل مفتوحا.
سأبدأ باالديب احملامي طارق حرب الذي
رسم مشاكسته بشكل الذع وذهب يشري اىل
ان الشعر العراقي خيتلف اختالفا كبريا عن
الشعر املصري ،فقال :حنن منتاز حبضارة سابقة
للحضارة الفرعونية ،شعراء مصر ومنهم امحد
شوقي على سبيل املثال خلدوا (آمون) و (رع)،
و (نفرتييت) و(كليوباترا) و (الكرنك) ،فيما جند
ان اي شاعر من الشعراء العراقيني ،احملدثون
منهم والسابقون ،مل يذكر لنا (الزقورة) او
(انوانليل)( ،شبعاد) او املعبد ،الحظ الفرق،
فمن مل يدغدغ املشاعر ليس بشاعر ،هل حصلت
دغدغة ام كل شعرنا انصرف اىل (اللطميات)،
اىل (الفراقيات) ،بينما شعر الفرح والبهجة
والسرور والسعادة نفتقده ،لذلك جتد ان
الشعر العامي طاغ ومقبول لدى الكثريين النه
كله بكاء ،تصور ان يف (الطور الشطراوي)
يقول (ال..الالال ،الالال) تصور العناد يبدأ بـ
(الال) ،مبعنى انه يريد ان يقول لالخر ال تتكلم،
كل كالمك كذب ،ال اريدك ان تتحدث وال اريد
ان احدثك ،الحظ الطغيان واالستبداد العقلي.
واضاف :كل شعرنا وكل اطوارنا بعيدة عن
الشعر العام ،واال ..جد لي قصيدة فرح او
سرور ،شعرنا يفتقد اىل هذا ويفتقر شعراؤنا
اىل هذا ،هم تكلموا يف امور كبرية ولكن
ال تصل اىل القدسية اليت اتسم بها الشعر
املصري مثال او اىل قدسية القصائد اخلالدة
المحد شوقي ،جمال املقارنة او املوازنة بني
االمرين هو (هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا
ملح اجاج) فشعرنا العراقي ملح اجاج.
اما الشاعر جواد كاظم غلوم ،فقد اكد على انشغال
الشاعر العراقي بالشعارات العروبية ،وموضحا
حلالة احلزن السائد يف الشعر العراقي ،فقال:
برع الشاعر املصري يف ختليد ارثه احلضاري
واعتد بكليوباترا وانبهر
اذ تغنى بالكرنك
ّ
بالنيل وواديه بينما الشاعر العراقي انشغل
بذاته وحاجاته االساسية الشخصية ومنهم من
انشغل بالشعارات العروبية ومل يصل مبوروثاته
العريقة لبالد مابني النهرين وكأنه غري معين
برتاث اور وبابل واشور وقلما جند شاعرا عراقيا
سرح خبياله يف حضارة سومر مثال واعتلى
مدارج اجلنائن املعلقة ووصفها مبسرحية شعرية
والفنان عمل اوبرا باهرة مثلما عمل املصريون
يف التغين باوبرا عايدة.
واضاف :وألننا سليلي ارض السواد فقد ظللنا
نبكي ويغالبنا احلزن حتى احتفاالتنا ممزوجة
مبسحة األسى نتذكر مآسينا يف كربالء البكاء
يتصور املرء ان اعيادنا اجلميلة
والنحيب ،هل
ّ

نقضيها يف زيارات متواصلة اىل املقابر بينما
بقية الشعوب مترح وترقص يف اعيادها وتزهو
بكرنفاالتها وحشودها وهي توزع الورد على
املتجمهرين ،يبدو ان الفرح اليليق بالعراقي
سواء كان شاعرا او مغنيا او سامعا الننا النكاد
خنرج من حرب حتى ندخل اخرى ونقدم هلذه
احلروب اضاحي من خرية اوالدنا وتفيض بالدنا
بااليتام واالرامل ،حنن الحنب سوى املدافن
وكل تراثنا االدبي والفين مليء بالنحيب
واحلسينيات املبكية
فيما كان الشاعر الدكتور حسني القاصد يشري
اىل اقرتاب وابتعاد ،وقال :يف االثار فاالمر
مشرتك ويصل حد التشابه بل قد يتفوق العراقي
احيانا ،ودليلي على كون االمر مشرتكا هو كون
مرا يف صراع بني كونهما امتني االمة
البلدين ّ
املصرية واالمة العراقية،وحني يكون الشاعر
املصري شاعرا لالمة املصرية يلجأ للرتاث
واحلضارة الفرعونية ،وحني ينتمي لالمة العربية
فيكون للقومية ويركز على الرتاث االسالمي
واخلالفة العربية السيما االموية والعباسية ،ويف
العراق هنا الشعراء الذين اهتموا باالرث البابلي
واذا اعتربنا املتنيب شاعرا عراقيا فالعراق سباق
لتناول االرث البابلي والرافديين كون املتنيب
قال  /مانال اهل اجلاهلية كلها شعري والمسعت
بسحري بابل ،وجتد عند السياب متوز وعشتار
وقصائد كثرية ،لكن سطوة االرث احلسيين جعل
من الطف مهيمنة ثقافية على الشعر العراقية
واضاف :ميكن القول ان الشعراء العراقيني
تناولوا ارثهم باشارات عابرة ألن احلزب
الشيوعي مل يستلم سلطة كونه احلزب الوحيد
املهتم باالرث الرافديين،اما البعث فيهتم
باالرث القومي ،ولعل ظهور اجلواهري وهيمنته
الطويلة وتنقله بني اليسار والقوميني فضال
عن تنقله بني السالطني وكونه املقابل المحد
شوقي ،فان اجلواهري اسس خلدمة الشعر
العباسي ،وعلى حد تعبري استاذي حممد حسني
االعرجي فان الشعر العباسي عراقي !! ومن هنا
جند االرث العروبي مهيمنا وصاحلا لالستهالك
السلطوي السيما ان القرن العشرين كان
مشابها للعصر العباسي من تقرب الشعراء
للبالط وألن البعث المييل للثقافة الرافدينية
ويبحث عن عمق عروبي ،كانت فكرة العروبية
اكثر من الرافدينية حضورا ،مع هذا ولو بقي
السياب حيا حتى بعد حتوله القومي لكان هناك
شعر عراقي مهتم بالرتاث الرافديين ،وهنا جتدر
االشارة اىل التفاتة سامي مهدي يف كتابه
االخري اىل ظاهرة الشعراء التموزيني وهم الذين
تناولوا متوز الرتاث وليس متوز اسم الشهر
امليالدي.مع ذلك كله ،جتد يف هذا الوقت
قصائد تدعو للعراقية بل تؤسس اىل ان كل
شيء يعود عراقيا ،ومنها قصائد كاظم احلجاج
واخرين
وتابع :اما احلزن فهو نابع من اثنني ،االمر
االول كون الشعر العراقي يكاد يكون جنوبي
املسكن وهذا اليعين املفهوم الضيق الطائفي
بل اعين ان بيئة مثل اهلور هي االغزر شعرا
فضال عن بقية حمافظات اجلنوب ،وحبكم االحوال
االجتماعية والسياسية والطقوس احلزينة
املوروثة من (نعاوي ) وما اىل ذلك ،فضال
عن العذابات اليت عاشها ابناء هذه احملافظات
منذ امللكية وحتى هذه اللحظة ،كل هذا جعل
قصائدهم اشبه بدموع راقصة وليس هناك اكثر
دليال من تداخل احلان اللطميات واالغاني.
من جهته علل اباحث والناقد الدكتور مسري
اخلليل االسباب وراء هذا التباين ،فقال :الشاعر
العراقي مشغول بأحزانه،مبتاعبه ،مشغول
حبرمانه ،مبعنى ان الشاعر املصري توفرت
له ظروف االنفتاح واحلرية ،الناس عرب الزمن
ليس لديهم الطغيان الذي عندنا ،حتى يف زمن
امللكية مل يكن لديهم مثل هذا ،بينما االنسان
العراقي يعاني ،لذلك جند ان الشعراء العراقيني

كتبوا مالمح ،والقصيدة التارخيية جيب ان تكون
ملحمية ،شعراؤنا كتبوا مسرحيات شعرية ذات
بعد تارخيي مثل (مشسو) او (االسوار) ،وهناك
بعض القصائد اليت اخذت منحى سردي او
مسرحي ،وانا اعزو السبب اىل ان شعراء مصر
توفرت هلم فرص اكثر من الشعراء العراقيني
الذين يعانون من هم احلرمان ومن هم القيود
السياسية.
واضاف :طول عمره الشاعر العراقي هذا
حاله ،وما زال يعاني اىل حد االن من مشكلة
احلرية،والشاعر العراقي ال يقل شأنا ولكن
الشهرة سببها النشر ووسائل االعالم ،فمصر
متقدمة باجلانب االعالمي على العراق،
وتابع :انا اظن ان القصائد اليت تستحضر
التاريخ حتتاج اىل نفس طويل ومن ثم يراد
هلا حرية نفسية داخلية ،فالشاعر العراقي اذا
اراد ان يكتب ملحمة فيكتبها عن املرأة اليت
يتمنى ان يراها ويلتقي بها ،واعتقد ان هذه
عنده هي مشكلته احلقيقية ،ثم ميكن القول ان
بعض الشعراء مل يثقفوا انفسهم تارخييا ،وهذا
واحد من االسباب ،الن التاريخ يهيء له املادة
العلمية ،هذا صحيح ،ولكن الكتابة عنها ليست
سهلة ،هكذا اظن واهلل اعلم.
اما الشاعر والباحث الدكتور خليل حممد ابراهيم
فأدىل برأيه قائال :هذه قضية الميكن حلها
ببساطة وال االجابة عنها بكلمات ،االسطورة
العراقية معروفة يف الشعر العراقي وحتتاج
اىل احباث كثرية مع ان النقد اهتم بها ونبه
عليها ،لكن املعضل اننا افضل حمطمني
للنجوم ،فال نعرف ما اذا كان هذا الذي نقوله
صوابا او خطأ ،لنأتي بالشعراء ونسأهلم عما
كتبوه عن بابل واكد وسومر وملحمة كاكامش
والفكر االشوري والعربة احلربية وعن شبعاد
والكثري من امللوك وامللكات مثل مسري اميس
وما اىل ذلك ،هذه نقطة ،والنقطة االخرى من
الذي استشرف هذه املسائل ودعا اىل الكتابة
عنها؟ ،انت ترى انهم يف كثري من االحيان ويف
الكثري من املهرجانات ،تنشأ اوبريتات وتبدأ
بالكالم عن سومر وتنتهي اىل عصرنا احلاضر،
هذا يدل على ان هناك من كتب ويكتب يف
االمور التارخيية.
واضاف :متى ساد الفرح يف العراق حتى
نطالب الشاعر بأن يفرح ؟ متى وقف اجملتمع
او الدولة اىل جانب الشاعر حتى يفرح او حتى
يقدم الفرح ،لكي تطلب مين ان افرح البد ان
تبهجين ،ما الذي فعله اجملتمع لشاعر عراقي
كي يبتهج ،بل ماذا فعل اجملتمع لنفسه حتى
يبتهج ابناؤه فيبتهج الشعراء ؟ ،انظر اىل
اغلب اشهر السنة اهلجرية ،انها يف اغلبها لطم
وعزاء ،اين جتد الفرح؟ ،هل عندنا مهرجانات
للفرح ،فاملهرجانات اليت نشيدها حتاربها وزارة
الثقافة ،ماذا ميكننا ان نفعل ،هل نشكر وزارة
الثقافة على انها تذبح الشعر والشعراء ؟ ،من
هناك اعطين فرحا اعطك فرحا ،لكن ان غمرتين
باحلزن وغسلتين به فماذا تريد مين وماذا افعل.
انا لست من االرهابيني الذين يرفعون عليك
السالح ولكن ال تطالبين ان ال احزن وال تطالبين
ان اقول انك خمطيء ،وانا هنا ال اتكلم عن
وزارة الثقافة يف الوقت احلاضر ،انا اتكلم
عن الشعر يف العراق عرب العراق وعرب التاريخ،
فالتاريخ يعطي حزنا شديدا يف العراق.
وتابع :اغلب قادتنا يقتلون ،فإن كان القائد
والرئيس واملسؤول يقتل فماذا يفعل املواطن
العادي وكيف يثق مبجتمعه ،كيف ينشد الشاعر
للفرح ،ومع ذلك حنن نقول كثريا للفرح ولكن
من الذي يستمع ،فالقصيدة اليت القيتها يف
مهرجان اجلواهري االخري كانت مبتهجة ،فمن
الذي استمع اليها ومن الذي سألين كيف قلتها
ومن الذي نشرها ،حينما ال يستطيع الشاعر ان
يقدم منجزه فال تستطيع ان تقول عنه كالما ال
ينبغي ان يكون مقيدا وحمددا.

(الرحلة رقم )2017
نصف الكأس اململوء اندلق يف

جوف الغريب

والنصف الفارغ ختتبئ فيه أنفاس

العاصمة

يف عربة الرحلة  2017املتجهة
صوب املسرح
َ
ذقون األدمغة طويلة
حيث
ُ

ِ
ِ
عثرات
حيصون
املشهد
وأرباب
َ
ُ
الدمى
ُ
مصري
شاهد عيان على
والغربال
ُ
ِ

الزجاج

الزجاج الذي ّ
القوم
حكيم
حطمه
ُ
ِ
ِ
يف أضلع الصمت خلف الستار
ُ
سمع
عربدة
سكان اللحظة ُت ُ
ِ

َ
ِ
فراغ حزين
الضحك يف قعِر
مثل
ٍ
َ
عرض
ومثل الكذبة الشاطرة يف
ٍ
غشيم

ُ
شكل النهاية؟
ما

ِ
ريق األمس
وأحلان
ُ
الالزمة مبتلة ِب ِ
اجلميل؟
ّ
ٍ
إفراغ الكأس
تعج ُل يف
كل
خطوة ّ
ِ

ليسدل الستار أخريًا
َ
للرسم على
ويتفرغ فنانو الليل
ِ
ِ
شغاف املنامات
على الكؤوس

ِ
الشراشف

وعلى

الوحيدين

اليت

تسرت
ُ

شكل نقطة
وتتكور الدروب على
ِ
ُتنهي ُف ُ
جاءتها املسرحية
ليبقى النهار البعيد
يف ذمة احلياة.
(وحيدة)

وحيدة..

كجزيرة جتهل لغة البحر
**

حزينة..
كأي

ٍ
ساقية

املائي..

أضاعت

نسبها

يف ازدحام القحط
**

َ
درويش يف دمي ..
وألف
كأني
ٍ
ُ
طواف ُ
احل ِ
حر النشيج..
فاة على ّ

ليزا خضر
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مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

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

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

25 صفحة

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Permanent Visas
*Temporary Visas
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Citizenship
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Visa Cancellation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
*Deportation
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
<‹ñi<Ìäâˆπ]
Call
us today to find out what
we can do for you.
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
Úèœb‰ﬂ
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
FFF

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages *Commitments *Funerals
Tel/Fax: 03 9391 0686

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
Mb: 04
احلليب1794
السيدة ديانا9650
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للفتيات 10 ..قواعد عليك اتباعها يف إتيكيت الرسائل اإللكرتونية
رمبا يكون إرسال الربيد اإللكرتوني
مهمة يومية تقومني بها ،لكن هل
ِ
فكرت مرة إن كنت تقومني بهذه
املهمة بشكل صحيح أم ال؟ الرسائل
اإللكرتونية اليومية تعرب عن عاداتك
وسلوكياتك وطريقة تعاملك مع
األشخاص ،واملثري للدهشة أن هذه
الرسائل هلا إتيكيت خاص.
 .1البد أن تقومي بكتابة حتية وخامتة
يف كل الرسائل اإللكرتونية اخلاصة
بالعمل.
 .2إذا طلبت شيئًا من شخص ،البد
أن تضعي يف مقدمة الرسالة «من
فضلك» أو «رجاء» ،ويف اخلتام
كلمة «شكرًا».
 .3تأكدي من ردك على مجيع
اإلمييالت اليت تأتي لك يف الربيد
الوارد حتى لو بكلمات بسيطة أو
كلمة «شكرًا» ،فعدم طلبهم منك
الرد ،ال يعين أن ال تقومي بالرد.
 .4حافظي على تنظيم الرسالة
اإللكرتونية بشكل بسيط ،أي قومي
بتقسيمها على هيئة فقرات حتى
تسهل قراءتها دون أن يتشتت
املرسل إليه.
 .5إن أردت الرتكيز على نقاط
ما يف اإلمييل ،ميكنك كتابتها خبط
عريض.

 .6جتنيب التحدث بشكل عام يف
الرسائل الربيدية ،بل كوني مباشرة
يف طلبك ،فال حاجة إىل تبادل العديد
من الرسائل لتوضيح ما تريدينه.
 .7تأكدي من كتابة كلمة «السيد/

السيدة» قبل كتابة اسم من ترغبني
باإلرسال إليه.

على اهتمامك باملادة املراد إرساهلا
وتركيزك على التفاصيل.

 .8ال تقومي بإرسال أي رسالة من
غري كتابة عنوان هلا؛ ألن العنوان
حيفظ الرسائل من الضياع ،كما يدل

 .9ال تضعي أي اسم مستعار «اسم
الدلع» يف الربيد اإللكرتوني ألي
شخص تقومني مبراسلته.

 . 10يف الرسائل اليت ختتص
مبناسبة معينة ،تأكدي من إضافة
«أمتنى لك عطلة سعيدة» أو كلمات
تليق باملناسبة.
فهذه اجلملة البسيطة تعطي انطباعًا
رائعًا.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

نادين الراسي تعلن فسخ خطوبتها وال يزال العريس جمهول اهلوية

خصصت املمثلة نادين الراسي وقتًا
ّ
ّ
كل أسئلتهم يف
للمعجبني ،وأجابت عن
دردشة مباشرة عرب “انستقرام” من دبي ،
حيث حتدثت عن أعماهلا ومشاريعها املقبلة،
وغريها من املواضيع االخرى.
نادين أعلنت ألول مرة يف سؤال خاص للزميلة
“سيدتي نت” أنها قامت بفسخ خطوبتها من
حبيبها الذي ال يزال جمهو ً
ال ،مشرية إىل
أنه “الزال يربطها عالقة صداقة معه ،وهو
الشخص الذي سيفضل إىل جانبها ،حتى لو
أراد كل واحد أن يكمل حياته لوحده”.
نادين اعرتفت ألول مرة أن مسلسل
“الشقيقتان” الذي يعرض هلا حاليًا عرب
“ ”LBCأدت دورها فيه باحرتافية عالية،
كاشفة عن إطاللة قريبة هلا مع هشام حداد
يف برنامج “هلون وبس” الذي يعرض على
احملطة نفسها.
الراسي أشارت إىل أن “أكثر ما يستفزها هو
اإلستخفاف بذكائها ألنها تشعر أن هذا األمر
إهانه هلا” ،مشرية إىل أن “أي شخص حياول
كسرك وتدمريك عليك أن تكون على قدر
املسؤولية لتتخطى هذه املشكلة اليت وقعت
بها مبساعدة اهلل” .كما أكدت أنها “ال تنزعج
من النقد الذي تتلقاه ولكنها تتضايق من
قلة األدب الذي يتخطاها البعض”.
وكشفت نادين أن “الكوميديا تليق بها
ولكنها مل جتد بعد املسلسل الذي يليق
لتخوض هذه التجربة من جديد” .كما أعلنت
أنها تندم على جتربة “لو ما انقطعت الكهربا”
رغم أنه حصد عدد مشاهدات كبرية” .وعن
وصف أحدهم هلا بـ”وحشة الشاشة” قالت
نادين إن “هذه الكلمة كبرية ويا رب أكون
أستحقها”.
ومل خيل اللقاء من التطرق إىل أغنية كليب

مرييام كلينك وجاد خليفة األخرية ،حيث
جددت نادين رفضها هلذا الفن ،الفتة إىل
أن “كلينك على ما يبدو أرادت أن تنقل لنا
رسالة ما بأن تقوم بتوعيتنا أن الفن هكذا
أصبح ،ولكن نشكر وزيري العدل واإلعالم
اللذين حتركا لردع كلينك عن حتقيق ما
تريده”.
وردًا على سؤال ،حول فن هيفاء وهيب قالت
نادين“ :أقدر فن هيفاء وهي كانت حالة
والتزال ،وهيفاء مل تصدر أي أغنية حتمل
إحياءات جنسية وأوجه هلا معايدة مبناسبة
عيد ميالدها يوم أمس” .وعن الفنانة ليال
عبود وصفت صوتها بأنه مجيل وقالت:
“حنن فخورن بكل من يقدم فنًا مجي ًال”.
وحول ما ترتديه من مالبس قالت إنه “ليس
من املهم أن تكون ثياب الفنان تتخطى آالف
الدوالرات ،ميكنه أن يبدو مبظهر مجيل من
خالل صرف مبلغ ضئيل ،موجهة رسالة للذين
ينفقون الكثري من املال على إطالالتهم” :ال
ٍ
شيء فيك ،حتى ال جتد
ثيابك أغلى
جتعل
َ
ً
مما ترتدي!”.
أرخص
ا
يوم
نفسك
َ
ّ
وحول عمليات التجميل ،كررت الراسي
التأكيد من جديد أنها مل جتر إال “بوتوكس”
وفيلري لشفاهها و”.”Hollywood smile
ردت على قصة ابن شقيقها الفنان جورج
كما ّ
الراسي وعالقتها بطليقته جويل حيث أكدت
أنها حتبها والعالقة جيدة معها ،وجورج أب
ومن حقه أن يرى ابنه ،لكن الطفل موجود
مع والدته وهذا حقها ،رافضة الدخول يف
املزيد من الكالم حول هذا املوضوع ألنه
شأن جورج وجويل فقط”.
وختمت لقاءها بقوهلا أنها مدمنة على
التمثيل ،وأنها سعيدة بقضاء فرتة نقاهة
يف دبي كونها غري معتادة على هذا األمر”.
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فــن

الكوميديا السورية تعود إىل املنافسة والرهان على هذا املسلسل

عبد املنعم عمايري ودجى حجازي يف مسلسل كعب عالي
رنا االبيض يف مسلسل كعب عالي

يزن السيد ودانا جرب يف مسلسل سنة اوىل زواج

النوعية
عانت الكوميديا السورية خالل السنوات األخرية ،فقدان
ّ
قدمها الكاتب
احملّببة من االعمال الكوميدية ،باستثناء االعمال اليت ّ
ممدوح محادة و املخرج الليث حجو ،واليت ّ
حققت جناحًا كبريًا وكان
أخرها مسلسل “ضبوا الشناتي” ،باإلضافة إىل مسلسل “دنيا” جبزئه
الثاني ،للنجمتني امل عرفة و شكران مرجتى.
سايكو و الرهان األكرب
ويف هذا العام حتضر الكوميديا السورية بعدد جيد نسبيًا من ناحية
ّ
ولعل يف
إن هناك مخسة أعمال كوميدية لغاية اآلن،
الكم ،حيث ّ
ّ
مقدمتها مسلسل “ سايكو “ ،من تأليف وبطولة النجمة السورية امل
ّ
عرفة ،و إخراج كنان صيدناوي ،بينما يشاركها البطولة فادي صبيح
و أمين رضا و نظلي الرواس ألول مرة يف ادوار الكوميديا ،وجنوم
لبنانيون منهم روال شامية و ماريو باسيل.
أن مسلسل “ سايكو “سيكون الرهان األكرب يف الكوميديا
ويبدو ّ
ان “أمل” حققت النجاح يف كل
هذا العام كما جرت العادة ،حيث ّ
أن أمل اليت
األعمال اليت كتبتها وادت دور البطولة فيها ،يف حني ّ
حتضر يف العمل من خالل مخس شخصيات خمتلفة ،ستؤديها خبمس
إطالالت خمتلفة.

نادين تحسني بيك يف هواجس عابرة
محمد حداقي يف بقعة ضوء

بقعة ضوء والرهان على التجديد
يف هذا العام خيرج إلينا بقعة ضوء جبزء جديد حيمل الرقم  13وهذه
املهمة للمخرج فادي سليم ،الذي حاول مع الشركة
املرة ُأسندت
ّ
َ
احلالة
ان
املنتجة استقطاب
الكم األكرب من جنوم العمل ،ولكن يبدو ّ
ّ
ُ
العمل خالل سنوات عرضه األوىل ،مل تعد كما
اجلماهريية اليت حققها
كانت ،فهل يستعد بقعة ضوء بريقه هذا العام؟.
الكاتب و املخرج واملنتج يف رهان جديد
يضيع موسم 2017
لن
غازي،
بدوره الكاتب واملخرج و املنتج فادي
ّ
من يده ويصر على احلضور يف كل موسم ،حيث حيضر هذا العام
مبسلسل “جنان نسوان “ وبعد ان جنح باستقطاب عبد املنعم عمايري
يف املوسم املاضي ،جنح هذا املوسم باستقطاب دمية قندلفت
توجه لفادي غازي ،ام
ووائل رمضان ،فهل تستمر االنتقادات اليت ّ
إن يف جعبته شيئًا جديدًا يريد تقدميه ،حيث يتناول املسلسل قصة
ّ
زوجني يدخل الشك اىل حياتهما ،بعد أن تقوم إحدى صديقات الزوجة
بإخبارها عن خيانة زوجها هلا ،ونتابع خالل حلقات العمل سعي الزوجة
ملالحقته بهدف التأكد من حقيقة األمر.

فادي صبح وصفاء سلطان يف بقعة ضوء
نظلي الرواس يف مسلسل سايكو

سنة اوىل زواج ملخرج جديد
مواضيع خالفات الزوجني لن تغيب عن الكوميديا السورية هذا
املوسم ،وذلك من خالل عمل آخر هو “سنة اوىل زواج” من بطولة
يزن السيد و دانة جرب و مرح جرب و تولني البكري ،يتناول املواضيع
اليت حتصل بني الزوجني يف السنة األوىل من العالقة الزوجية،
والعمل من إخراج ميان إبراهيم يف اول جتربة إخراجية له.
كعب عالي بشخصيات افرتاضية
العمل الكوميدي األخري هلذا املوسم هو مسلسل “ كعب عالي “ للمخرج
ميشال ملكيان ،ويشارك يف بطولته جنوم من سوريا ولبنان ،ومنهم
عبد املنعم عمايري ،وعالء قاسم ،وكرم شعراني ،ورنا االبيض،
وفايز قزق ،و زهري رمضان من سوريا و فادي ابراهيم من لبنان .
واملسلسل كوميدي تدور أحداثه يف مكان وزمان افرتاضيني ،حيث
تدور قصة العمل حول امرأة مجيلة ،تسكن مع عائلتها االرستقراطية
ضمن أحد األحياء ،لتكون بذلك احملور الرئيسي الذي ترتكز عليه
باقي شخصيات هذا احلي.
هواجس عابرة أول املنتهني
وكان مسلسل “هواجس عابرة” اوىل األعمال اليت انطلقت بالنسبة
قصص جمموعة من األشخاص القاطنني يف
للكوميديا ،حيث يتناول
َ

كاريس بشار وطالل مارديني يف هواجس عابرة
بقصص ال ختلو من الطرافة واملواقف
بناء واحد بالعاصمة دمشق،
ٍ
الكوميدية ،وشارك يف بطولة العمل كل من كاريس بشار ،وفادي
صبيح ،وجيين اسرب ،و نادين حتسني بيك ،وحممد حداقي ،و امحد
األمحد ،وريم زينو وآخرون .
إذا ً ستة اعمال تنوعت يف مواضيعها ليبقى القاسم املشرتك األكرب
بينها انها تنتمي للصنف الكوميدي ،فهل ستنجح يف الرهان على
إن بعضها سيجين من الكوميديا امسها فقط
كسب املشاهدين ،ام ّ

جيني اسرب ونور صعب يف هواجس عابرة
و جينح حنو التهريج .
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من هــنا وهــناك

سبعيين يرتدي مالبس نسائية غسل الصحون  14عاماً فأصبح إذا كنت متزوجاً ..ال تذهب
إلسعاد والدته!
شريكاً بأفضل مطعم بالدمنارك! اىل هذه البلدان والسبب..؟

على مدى السنوات الـ  14املاضية ،دأب عجوز صيين يف عطلة
نهاية كل أسبوع على ارتداء مالبس نسائية للرقص وتسلية
السياح يف إحدى احلدائق.
وعلى الرغم من أن لي ينغالي ( 74عامًا) حيب جذب االنتباه إليه،
إال أنه يقول إنه يرتدي املالبس النسائية فقط إلدخال السعادة
على قلب والدته العزيزة البالغة من العمر  96عامًا ،واليت طاملا
كانت ترغب بأن يكون لديها ابنة ،لكنها مل ترزق سوى باثنني من
الذكور ،حبسب موقع أودييت سنرتال.
وعندما بلغ لي الستني من عمره ،قرر أن حيقق أمنية والدته،
وارتدى مالبس نسائية براقة ،باإلضافة إىل استخدام مساحيق
التجميل ،وخرج ليستعرض مهاراته يف الرقص كالنساء يف
الشارع ،ومنذ ذلك الوقت اعتاد على فعل ذلك كل أسبوع.
وقال لي يف مقابلة أجريت معه قبل عامني« :أفعل ذلك من أجل
والدتي ،فهي مل ُترزق بابنة ،وأريد أن أجعلها تشعر بالسعادة،
من خالل ارتداء مالبس نسائية ،وأنا سعيد بارتداء هذه املالبس،
وأرغب أن أجعل اآلخرين سعداء يف نفس الوقت».
ومل يسبق للسيد لي الزواج ،ومل يكتب له أن يكون أبًا أيضًا،
بل ومل حيصل على عمل ثابت طوال حياته ،حيث ميضي معظم
وقته يف العناية بوالدته .ويف األيام العادية يرتدي لي املالبس
الرجالية ،لكن مع نهاية كل أسبوع يقوم بطالء أظافره ،ويضع
األقراط واألساور واخلوامت ،ويتجول يف املدينة لتسلية السياح
والتقاط الصور برفقتهم.

ملاذا ال تبتسم عارضات األزياء؟

واحد من أرقى
أصبح عامل غسيل الصحون يف مطعم «نوما» ،وهو
ٌ
املطاعم الدمناركية يف العامل ،شريكًا يف املطعم بعد عمله به طوال
 14عامًا.
ِ
فقد ُأ ِ
ترقية «علي سونكو» ،املهاجر اإلفريقي الذي
عل َن عن قرار
يبدو من امسه مسلمًا والذي عمل كادحًا يف مطبخ مطعم نوما منذ
وو ِ
حفل يف
ص َف بأنه أيقونة نوما ،خالل
ٍ
افتتاحه يف عام ُ 2003
ِ
يوم للمطعم يف موقعه القديم
لالحتفاء بآخر
العاصمة كوبنهاغن
ٍ
املطل على حبر البلطيق بضاحية كريستيانشافان ،وفقًا ملا ذكرت
صحيفة الغارديان الربيطانية.
ويعتزم املطعم ،الذي صنفته جملة  Restaurantالربيطانية كأفضل
مطعم يف العامل ألربع مرات ،باإلضافة لتبوئه هذه املرتبة  3مرات
يف قائمة  San Pellegrinoكأفضل  50مطعم يف العامل ،االنتقال إىل
ٍ
ٍ
ٍ
حضرية يف كانون األول .2017
كمزرعة
جديد وإعادة افتتاحه
موقع
ٍ
ويف بوست حظي بآالف الاليكات واملشاركات على موقع فيسبوك،
قال الطاهي رينيه ريدزييب ،الذي يدير املطعم ،إن اإلعالن عن
مشاركة سونكو له يف عمله اجلديد يعد «واحدًا من أسعد حلظات
تقدير لعمل سونكو الدؤوب
مبطعم نوما» ،وقال إن ذلك
عمله
ِ
ٌ
واالبتسامة اليت ال تفارق وجهه.
حفل مبناسبة انتقال مطعم نوما« :ال
وقال ريدزييب ألصدقائه يف
ٍ
شخص مثل علي يف املكان.
يقدرون قيمة وجود
أعتقد أن الناس ِّ
ٍ
ال تفارقه ابتسامته مهما كانت الظروف اليت يواجهها أطفاله الـ
.»12
من أين جاء؟
من جانبه ،وصف علي سونكو ،الذي انتقل إىل الدمنارك منذ 34
عامًا بعد أن هاجر من بلده األم ،غامبيا ،ليعمل مزارعًا ،وظيفته يف
املطعم بـ»األفضل على اإلطالق».

حني ترتدي ثيابا فاخرة ،مثل اليت يرتديها عارضات األزياء يف
معارض عاملية مثل أسبوع نيويورك للموضة ،هل سرتسم ابتسامة
على وجهك من دون استئذان؟
األرجح أن اجلواب سيكون نعم.
لكن هل طرحت على نفسك يوما السؤال التالي :ملاذا ال تبتسم
عارضات األزياء أمام اجلمهور؟ وملاذا تظهر العارضات بوجوه
عبوسة؟
األمر ليس صدفة ماكرة ،بل هو شيء خمطط له ومقصود ،حسب
عدد من عارضات األزياء .أما السبب الرئيسي فهو أن املصممني
يريدون أن يركز اجلمهور على اللباس ،الذي يتم عرضه وليس على
يشوش ذلك على تركيز املتابعني.
ابتسامة العارضات ،حتى ال
ّ
وتقول العارضة السلوفاكية كالرا ،البالغة من العمر  18عاما،
«أثناء العرض أحاول أن أفكر يف أشياء حزينة ،مثل قطيت اليت
دهستها حافلة».
إذن األمر يتجاوز عدم التبسم إىل تعمد التفكري يف أشياء حزينة
لقمع أي ابتسامة حمتملة.
وتروي العارضة السابقة فيكتوار ماسون دوسري ،يف كتابها عن
عروض األزياء «مذكرات عارضة» ،اإلرشادات اليت تلقتها من
املشرفني عليها يف مهنتها.
وكتبت «تعلمت أن أخفض رأسي قليال ،وأن أرفع عيين قليال
ألحصل على نظرة قاتلة ،وأن أمسح عن وجهي كل مالمح التعبري،
وخصوصا أال أبتسم ،ألبدو منفصلة عن العامل العادي».
ويرى العارض الفرنسي ماتيو فيو 22« ،عاما» ،أن السبب يف
ذلك بسيط جدا ،فاملصممون «يريدون أن يعرضوا األزياء وليس
وجوهنا ،فإن ابتسمنا قد جنذب األنظار إلينا ،ال إىل املالبس».

هناك عدة وجهات سياحية كانت سببًا يف افرتاق عدد كبري من
األزواج بعد زيارتهم هلا.
ونشرت وكالة  Sunshineالسياحية ،دراسة غريبة عن هذا املوضوع،
حيث قال اخلرباء يف الوكالة« :لقد أجرينا عدة استطالعات للرأي
مشلت أكثر من ألفي سائح ممن سافروا عن طريق شركتنا ،لقد
تبني أن أكثر الوجهات السياحية اليت تسببت هلم مبشاكل مع
الشريك هي املكسيك ،فباالطالع على األرقام اليت حصلنا عليها
من اإلحصائية تبني أن  %21من األزواج أو العشاق انفصلوا عن
بعضهم بعد زيارتهم للمكسيك».
وكان املركز الثاني من قائمة األماكن اليت اعتربت سيئة بالنسبة
للدراسة جاءت جزيرة إيبيزا اإلسبانية ،ويف املرتبة الثالثة جاءت
الربتغال ورابعا مجهورية كابو فريدا األفريقية ،أما املرتبة اخلامسة
فقد احتلتها جزيرة النزاروت اإلسبانية.
كما نوه اخلرباء إىل أنهم وخالل استطالعاتهم تلك قاموا بسؤال
السياح عن أكثر األماكن اليت تركت عندهم انطباعات إجيابية بعد
سفرهم إليها مع الشريك ،وعلى رأس تلك األماكن جاءت جزيرة
تنريفي اإلسبانية ،ويف املركز الثاني جاءت إيطاليا وتلتها قربص
ومن بعدها جزيرة مايوركا اإلسبانية.

أرادت أن خترب صديقتها عن أمر عاطفي
خطري ...فلمن وصلت الرسالة النصية؟

وقال سونكو ملوقع  BTالدمناركي« :ليس بوسعي وصف مدى
سعادتي بالعمل هنا .يوجد هنا أفضل األشخاص الذين ميكن العمل
ٌ
بالغ .ومهما كان
باحرتام
جيد للجميع .يعاملونين
معهم وأنا
صديق ٌ
ٍ
ٍ
ما أقوله أو أطلبه ،فهم موجودون من أجلي».
وأضاف ريدزييب ،الذي حصل مطعمه أيضًا على جنمتني من دليل
ميشالن لتقييم املطاعم واألماكن السياحية حول العامل ،أنه َّ
خطط
ٍ
جبهد بني جدران
شخص اختار العمل
ملفاجأة فريق العمل «بإشراك
ٍ
املطعم» .وباإلضافة إىل سونكو ،سيصبح الو رخيرت ،مدير اخلدمات
باملطعم ،وجيمس سربيدبوري ،أسرتالي اجلنسية الذي عمل مديرًا
شركاء يف مطعم نوما أيضًا.
للمطعم منذ عام ،2009
ً
وأكد ريدزييب أن والده ،امسه «علي» أيضًا ،وعمل يف غسيل
الصحون حني وصل إىل الدمنارك كمهاجر من مقدونيا.

أرادت شابة تدعى «زوي» أن خترب صديقتها عن مدى القلق الذي
تشعر به حيال مواعدتها لشابان يف الوقت عينه.
ولكن ما مل تالحظه زوي هو أنها قامت بإرسال الرسالة النصية عن
طريق اخلطأ اىل صديقها «جوردان» الذي تربطها معه عالقة غرامية
كانت قد بدأت منذ سنتني.

منعوه من التأشرية
واحتل سونكو عناوين الصحف يف عام  2010عندما منعته مشكالت
ّ
تلقاها
شدة غضبه ،نشر جوردان صورة للرسالة اليت
يف التأشرية من السفر إىل لندن مع بقية فريق عمل نوما الستالم ومن
ّ
جائزة أفضل مطعم يف العامل من جملة .Restaurant
وغرياملوجهة إليه على صفحته اخلاصة على موقع التواصل
ّ
االجتماعي تويرت.
فعل هلذا املنع ،ارتدى ممثلو مطعم نوما قمصانًا حتمل صورة
وكرد
ٍ
ً
نوما
حصل
وعندما
لزميلهم.
ا
تقدير
للجائزة
تسلمهم
خالل
سونكو
جاهدا
يعمل
كان
أنه
فيه
ذكر
بتعليق
الصورة
جوردان
وأرفق
ً
على نفس اجلائزة بعد مرور عامني ،كان سونكو يف لندن إللقاء طوال األسبوع كي يصطحب «زوي» يف إجازة إىل والية فلوريدا
خطاب قبول اجلائزة.
ّ
تلقاه باملقابل بعد عالقة دامت سنتني
مستنكرا ما
األمريكية،
ً
معها.

ُيشار إىل أن اسم مطعم نوما  ،Noma -الذي يشتهر بقائمة
مأكوالت بديعة مستوحاة من األطعمة احمللية لدول مشال أوروبا ،وتفاعل الكثري من مستخدمي موقع تويرت مع تغريدة جوردان و
ستمد من كلمتني دمناركيتني وهما  ،nordiskوتعين دول الشمال
ُم
ٌ
قدموا له الدعم معتربين أن التصرف الذي قامت به زوي سيء
ّ
األوروبي وكلمة  ،madوتعين الطعام.
وغري أخالقي.
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مــن هــنا وهــناك

التلفزيون أسوأ على أطفال
الفقراء ..هذا ما يفعله بهم!

 3ماليني دوالر لصاحب «ملك مجال
اإلبل» ..وهذه املواصفات املطلوبة!

عادة ما يطلب األطباء من اآلباء أن حيدوا من وقت مشاهدة أطفاهلم
للتلفزيون ألنه قد يتداخل مع التعليم وتطور اللغة .واآلن تشري
دراسة أمريكية إىل أن تأثري التلفزيون على استعداد األطفال
الفقراء للمدرسة قد يكون أسوأ مقارنة بأقرانهم من امليسورين.

أكثر من  30ألف إبل وناقة جتتمع يف العاصمة السعودية الرياض
 19آذار يف واحدة من أهم املسابقات اليت تعنى باإلبل يف اخلليج
العربي ،حيث حيصل صاحب أمجل ناقة على جوائز مادية مرتفعة
حيث تبلغ اجلائزة األوىل قرابة  3ماليني دوالر.

وفحص الباحثون نتائج اختبارات  807أطفال بني اخلامسة والسادسة
من العمر مت تقييم مهاراتهم األساسية يف بداية مرحلة احلضانة
مثل العد والتعرف على احلروف وتصنيف املكعبات وفقا للنمط
والشكل .كما فحصوا أيضا استمارات استقصاء مألها اآلباء عن
الفرتات اليت يقضيها أطفاهلم كل يوم وهم يشاهدون التلفزيون
أو شاشات أخرى.

وقد أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان امللك عبد العزيز ملزاين اإلبل
عن جمموعة جوائز الفائزين واليت تصل إىل  114مليونًا و 600ألف
ريال إمجالي مجيع األلوان وسينال الفائزون باملركز األول مبلغ
عشرة ماليني ريال ،فيما سيخصص مبلغ  800ألف للمركز الثاني،
و 700ألف ريال للمركز الثالث.

وبالنسبة لألطفال الذين كانت أسرهم تتمتع بأعلى مستوى للدخل
مل تكن هناك أي عالقة بني املدة اليت يقضيها األطفال يف مشاهدة
التلفزيون وأدائهم يف االختبارات.
وربطت الدراسة بني زيادة وقت مشاهدة التلفزيون واخنفاض
بسيط يف نتائج االختبارات للتالميذ الذين جاؤوا من أسر ذات
دخل متوسط وهو ما يقدر بنحو  74ألف دوالر سنويا ألسرة مؤلفة
من أربعة أفراد.
وبالنسبة لألطفال الذين اقرتبت دخول أسرهم من خط الفقر أو
بلغته ،وهو حنو  21ألف دوالر سنويا ألسرة مؤلفة من أربعة أفراد،
فقد كان لديهم اخنفاض واضح يف نتائج االختبار عندما شاهدوا
التلفزيون لفرتات طويلة يوميا.
وقال أندرو ريبنر كبري الباحثني يف الدراسة وهو باحث يف
علم النفس والتعليم يف جامعة نيويورك عرب الربيد اإللكرتوني
«مشاهدة التلفزيون لوقت أطول من الالزم ،ويف هذه احلالة أكثر
من ساعتني يف اليوم ،مت ربطه سلبيا بتطور القدرات احلسابية
ومهارات أداء املهام التنفيذية اخلاصة بالسعي لتحقيق األهداف
مبا يشمل االنتباه والذاكرة العاملة واملرونة املعرفية».
ويف العام املاضي أوصت األكادميية األمريكية لطب األطفال أال
يتعدى وقت مشاهدة األطفال قبل سن املدرسة الساعة يوميا
اخنفاضا من ساعتني يف إرشادات أصدرتها يف .2001
وأوصت األكادميية اآلباء مبشاهدة التلفزيون مع أطفاهلم وإطالعهم
على برامج «جيدة النوعية» فقط.
وقال ريبنر إن من احملتمل أن بعض االختالفات بشأن كيفية تأثري
فرتات مشاهدة التلفزيون على االستعداد للمدرسة بني األطفال
األغنياء والفقراء قد يفسرها املضمون الذي يشاهده األطفال.
وقالت الدراسة اليت أجراها ريبنر وزمالؤه ونشرت يف دورية
(ديفيلومبينتال آند بهيفريال بيدياتركس) إن األطفال الذين مشلتهم
الدراسة شاهدوا التلفزيون ملدة  2.2ساعة يف املتوسط.
لكن مل تتوفر للباحثني معلومات عن نوع الربامج اليت شاهدها
األطفال وال الظروف احمليطة بهم أثناء املشاهدة.

والسؤال املطروح ما هي مواصفات اإلبل اجلميل؟ اإلجابة على
لسان املتحدث الرمسي باسم املهرجان الدكتور طالل الطريفي
وهي على الشكل التالي:
يتم تقييم اإلبل مبا متلكه من مجال طبيعي غري مفتعل ،ويتم
تقسميها حبسب لونها وساللتها.
جيب أن تغطي الشفتان األسنان.
حجم الرأس والذي جيب أن يكون كبريًا.
طول الرقبة واليت جيب أن تكون رفيعة وطويلة.
شكل وحجم العينني.
طول الرموش ،طبعًا كلما كانت أطول كانت فرصة الفوز أكرب.
األنف جيب أن يكون عريضًا وطوي ًال.
شكل األذنني ،وشكل ومكان سنامها.
شعر اإلبل جيب أن يكون جمعدًا.
األقدام الطويلة.
وبعد وصول اإلبل إىل موقع املزايني يتم فحصها قبل انطالق
املهرجان خبمسة عشر يومًا يتحقق من سالمة اإلبل املشاركة من
األمراض.
ويتميز املهرجان هذا العام بالسماح للنساء حبضوره ،بعد أن كان
األعوام املاضية حكرًا على الرجال فقط ،حيث مت ختصيص مدرجات
للعائالت.

هبوط اضطراري لطائرة ...والسبب املرحاض!

هبطت طائرة نقل تابعة لشركة الطريان اهلندية «سبايس
جيت» اضطراريا بسبب «رائحة سيئة للغاية» من املرحاض
اخرتقت قمرة القيادة ،حبسب هندوستان تاميز.
وحطت طائرة بوينغ  ،737اليت كانت متجهة من بنغالور إىل
دهلي ،وعلى متنها 184راكبا ،يف «حيدر أباد» بسبب حالة
طوارئ.
وقال ممثلون عن شركة الطريان« :اضطرت طائرة سبايس
جت إىل تغيري مسار الرحلة «إس جي  »192من بنغالور إىل
دهلي ،ليعاد توجيهها إىل حيدر أباد بسبب وجود رائحة كريهة
جدا قادمة من املرحاض ،ووصلت قمرة القيادة».
وقد مت تنظيف املرحاض وقمرة القيادة وتهويتهما جيدا يف

زوجان يرتديان مالبس متشابهة
يومياً منذ  37عاماً

دأب زوجان يابانيان على ارتداء مالبس متماثلة بشكل يومي
على مدى  37عامًا منذ بداية زواجهما ،ليحظيا بشعبية كبرية
مؤخرًا على مواقع التواصل االجتماعي إنستغرام بسبب هذه
العادة الفريدة.
ولطاملا ألقت وسائل اإلعالم الضوء على أزواج مثل جاسنت
تيمربلك وبريتين سبريز ،وكيم كارديشان وكايين ويست،
ألنهم حيبون دومًا ارتداء مالبس متطابقة ،لكن الزوجان
اليابانيان اللذان ميلكان حسابًا باسم بون بون  511على
إنستغرام تفوقا على اجلميع يف هذا اجملال.
وحظي الزوجان بشعبية كبرية على املوقع ،حيث يتابع حسابهما
أكثر من  75ألف شخص ،يشاهدون بشكل يومي الصور اليت
ينشرانها ،وهما يرتديان زيًا موحدًا ،حبسب ما ذكرت صحيفة
ديلي ميل الربيطانية.
وتظهر الصور اليت ينشرها الزوجان وهما يف العقد السابع
من العمر ،أنهما ليسا من عشاق املوضة احلديثة بالضرورة،
حيث ارتدت الزوجة يف إحدى الصور تنورة يزيد عمرها عن
 20عامًا ،لكنهما يفضالن عالمات جتارية معروفة مثل يونيكلو
وكومي دي غاركونز.

هل تعلم ملاذا جيب قتل احلصان اذا
إنكسرت ساقه؟
بالرغم من ان عظام االحصنه خفيفة الوزن جدًا اال انها قوية
جدًا لتتحمل اوزانهم ولكنها خفيفة ليستطيع اخليل العدو
سريعًا لذا ،ولسوء احلظ ،قد تتحطم العظام عند تعرضها
للكسر يف بعض احلاالت.
وان ما يزيد االمر سوءا هو ان العظام اخلاصة بأطراف احلصان
قبل ان تنكسر تلتوي مما يتسبب حبدوث تشوه دائم حتى
وان مت معاجلة الكسور ،و حسب ما نشرت صحيفة الغارديان:
«حتى لو أمكن مجع العظام املكسورة من جديد ،سينتهي األمر
بعظمة شديدة االلتواء بعد الشفاء».
وعند كسرالعظام والتوائها فان اجللد ايضًا يتمزق هذا ليس
السبب الوحيد الذي يزيد من صعوبة العالج بل إنه يؤثر على
تدفق الدم احملدود الواصل إىل اجلزء السفلي من القدم ،مما
يضعف إمكانية العالج و فرص جناحه.

مطار حيدر أباد ،لتصل الطائرة فيما بعد إىل دهلي متأخرة
ساعة عن موعدها.

لذلك فان قتل احلصان عند انكسار ساقه هو امر مبثابة املوت
الرحيم حتى وان متت معاجلة الكسور فانه ال يقوى على العيش
بعدها اليام.
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تتـمات

امللك سلمان من الصني...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
الشؤون الداخلية للدول ،وسباق التسلح ،وصدام الثقافات».
وقال امللك سلمان خالل جلسة حمادثات رمسية عقدها مع رئيس
الصني شي جينبينغ ،يف قاعة الشعب الكربى يف بكني أمس
االول االول« :إن هذا حيتم على اجملتمع الدولي بذل املزيد من
اجلهد والعمل املشرتك ملواجهة هذه التحديات ،ومبا يعزز األمن
والسلم الدوليني».
وأوضح أن تشكيل اللجنة السعودية -الصينية رفيعة املستوى
سيكون مبثابة إطار لالرتقاء بالعالقات بني البلدين إىل مستوى
الشراكة االسرتاتيجية.
ورحب الرئيس الصيين خبادم احلرمني الشريفني يف بالده ،الفتًا
إىل أن «الزيارة تعكس مدى اهتمام امللك سلمان البالغ بتطوير
العالقات بني البلدين».
وأكد حرص بالده على تعزيز العالقات مع اململكة وتطويرها إىل
أعلى املستويات ،مشريًا إىل أن بكني تعد زيارة خادم احلرمني
الشريفني فرصة مهمة للدفع بالعالقات الثنائية االسرتاتيجية
الشاملة.
وشهد العاهل السعودي ورئيس الصني توقيع  35اتفاقًا بقيمة
تتجاوز  65بليون دوالر ،تضمنت درس إنشاء مفاعل نووي عالي
احلرارة يف السعودية ،وشركة لتصنيع طائرات من دون طيار،
إضافة إىل مذكرة تفاهم بني شركة «أرامكو السعودية» و «نورث
إنداسرتيز غروب» (نورينكو) الصينية للبحث يف إقامة مشاريع
للتكرير والكيماويات يف الصني ،كما اتفقت الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) ،اليت تدير جممعًا للكيماويات مع
«سينوبك» الصينية يف تيانغني على تطوير مشاريع برتوكيماوية
يف الصني والسعودية.
وحبضور امللك سلمان ،وقع مسؤولون من وزارة التجارة واالستثمار
يف السعودية ونظريتها يف مجهورية الصني برنامج تعاون يف
جمال التجارة واالستثمار ،يشمل توسيع التبادل التجاري وتنميته
واالستفادة من اإلمكانات املتوافرة يف البلدين لتحقيق التعاون
املشرتك يف اجملال التجاري.
وقال خادم احلرمني خالل حضوره حفلة املنتدى االستثماري
السعودي -الصيين« :حنن نهتم بأن يكون لنا مصاحل وملن يعمل
معنا مصاحل كذلك ،وأنا سعيد بهذه الزيارة ،وإن شاء اهلل تكون
فيها زيادة خري للعالقات بني بلدينا يف كل اجملاالت».
ويف وقت الحق ،شدد امللك سلمان بن عبدالعزيز على أن
«اململكة كانت وال تزال معرب طرق بني الشرق والغرب ،وملتقى
حضارات» ،موضحًا يف كلمة خالل حضوره والرئيس الصيين
حفلة اختتام معرض «طرق التجارة يف اجلزيرة العربية روائع
آثار اململكة العربية السعودية عرب العصور» يف متحف الصني
الوطين يف بكني ،أن «جهود الصني ومشاركة اململكة يف بناء
احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري تعززان
العالقات التجارية بني الشرق والغرب ،وتزيدان من التفاعل بني
احلضارات».
إىل ذلك ،أوضح نائب وزير اخلارجية الصيين تشانغ منغ يف
تصرحيات صحافية ،أن مذكرات التفاهم وخطابات النوايا اليت
جرى توقيعها قد تتجاوز قيمتها حنو  65بليون دوالر ،وتشمل
مجيع اجملاالت ،من الطاقة إىل الفضاء ،مضيفًا« :الرئيس شي
جينبينغ وامللك سلمان صديقان قدميان».
وزاد« :التعاون الفعال بني الصني والسعودية حقق بالفعل
إجنازات كبرية ،وينطوي على إمكانات هائلة».
واىل جانب مذكرات التفاهم اليت اتفقت عليها احلكومتان،
وقعت شركات سعودية وصينية  21اتفاقًا تشمل استكشاف
فرص االستثمار يف النفط والبرتوكيماويات والتجارة اإللكرتونية
والتعاون يف أسواق الطاقة املتجددة.

بوتني ينوه بدور...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
على حي برزة مشال شرقي دمشق ،بالتزامن مع أنباء عن إعدام
مجاعي نفذه موالون لعائلتني شرق حلب.
ّ
تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء
وأكد بوتني خالل مراسم
األجانب ،بينهم سفراء تركيا وتونس وقطر وإسرائيل ،على أن
تقسم شركاءها إىل كبار وصغار ،بل مستعدة إلطالق
موسكو «ال
ّ
حوار متكافئ وتعزيز التعاون البناء على أساس االحرتام املتبادل
مع كل دولة».
وأشار إىل الوضع يف منطقة الشرق األوسط ،ويف سورية
خصوصًا ،مؤكدًا أن روسيا «تعارض حماوالت زعزعة العالقات
الدولية ،والوضع احلالي يف حاجة إىل معاجلة ،على الصعيدين
اإلقليمي والدولي ،ما يتطلب التحلي بضبط النفس واحلكمة
ّ
وذكر بأن «الدور النشط لروسيا وتركيا ساهم
واملسؤولية».
بقدر كبري يف وقف األعمال القتالية بني اجليش واملعارضة
املسلحة».
ونقدره عاليًا،
وزاد« :نعرف الدور الذي لعبته تركيا يف ذلك،
ّ
وهو مسح بالشروع يف عملية التفاوض السلمية حول سورية يف

آستانة».
وأضاف بوتني أن لقاءه األخري مع نظريه الرتكي رجب طيب
أردوغان ،شهد نقاشات لـ «خطط مستقبلية يف سياق حماربة
اإلرهاب يف سورية والتسوية السياسية يف هذا البلد».
وجددت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا انتقاد موقف
املعارضة املسلحة اليت قاطعت اجلولة الثالثة من اجتماعات
آستانة .وقالت إن قرار املقاطعة كان مببادرة من طرف ثالث مل
حتدده .واعتربت موقفها «غري مربر وغري مقنع ومؤشرًا إىل عدم
رغبة املعارضة يف تسوية املشاكل القائمة».
لكنها أعربت عن ارتياح لـ «فشل جهات دفعت املعارضة السورية
إىل مقاطعة املفاوضات األخرية يف آستانة يف تقويض عملييت
املفاوضات يف آستانة وجنيف» .يف إشارة إىل غياب الفصائل
املسلحة عن املفاوضات قبل التحاق وفد تقين منها أمس االول
إلجراء مشاورات مع وفود البلدان الضامنة للهدنة واليت بقيت
يف عاصمة كازاخستان.
وأكدت أن مفاوضات آستانة «متواصلة وهي تساعد على وقف
إراقة الدماء يف سورية ،والبحث عن حلول سياسية على أساس
قرار جملس األمن الرقم .»2254
وافاد «االئتالف» يف بيان ان هيئته السياسية حبثت يف إسطنبول
أمس «عددًا من األوراق اليت جيري العمل عليها اليت تتضمن
مسارات التفاوض اليت أعلن عنها املبعوث اخلاص ستيفان دي
ميستورا ،اليت تشكل جدول أعمال اجلولة اجلديدة من التفاوض»
يف  23اجلاري.
إىل ذلك ،نفت «هيئة حترير الشام» اليت تضم «فتح الشام»
(النصرة سابقًا) مسؤوليتها عن تفجريي دمشق االربعاء،
بالتزامن مع إدانة «جيش اإلسالم» و «أحرار الشام» التفجريين
اللذين أسفرا عن سقوط عشرات القتلى من املدنيني ،يف وقت
واصلت القوات النظامية هجومها على أحياء دمشق باجتاه الغوطة
الشرقية.
وكانت «حترير الشام» تبنت هجومني انتحاريني ضد عناصر
«الدفاع الوطين» التابعني للقوات النظامية وزوار شيعة يف
العاصمة السورية و 4هجمات ضد موقعني أمنيني.
وقال «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» إن «القوات النظامية
واصلت قصفها بالقذائف والصواريخ مناطق يف أطراف حي
تشرين وأخرى عند األطراف الشرقية للعاصمة ،وسط استمرار
االشتباكات العنيفة يف حماور ببساتني برزة وأطراف حي تشرين،
بني القوات النظامية واملسلحني املوالني هلا من جانب وفصائل
معارضة من جانب آخر».
وأعلن اجمللس احمللي يف برزة البلدة أن القوات النظامية أقامت
سواتر ترابية وفرضت حصارًا على احلي «ما يعتري جرمية حبق
اإلنسانية وخمالفًا للقرار .»2254
وتابع أن «مسلحني موالني للنظام أقدموا على تنفيذ عملييت
إعدام مجاعي يف شكل منفصل يف ريف حلب الشرقي ،كان
ضحايا األوىل عائلة مؤلفة من رجل واثنني من أبنائه ممن كانوا
يعملون يف حمطة اخلفسة لضخ املياه سابقًا ،إضافة إىل ثالثة
أطفال و 17من أحفاده ،جرى إعدامهم بعد اختطافهم يف منطقة
حبابة قرب اخلفسة ،فيما جرت عملية اإلعدام الثانية حبق عائلة
أخرى مؤلفة من رجل وابنه وحفيده الطفل من قرية معارضة كبرية
وفتى آخر كان برفقتهم».

ترامب خيوض معركة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

االقتصادية من أصول مصرية دينا حبيب باول ملنصب نائب
مستشار األمن القومي األمريكي .وتكون بذلك أرفع شخصية من
أصول عربية يف إدارة ترامب.
ومن أبرز مهمات باول اجلديدة ،مسؤولية اإلشراف على
االسرتاتيجية والتنسيق بني األجهزة الديبلوماسية والعسكرية
واالستخباراتية .وهي ستعمل بشكل مباشر مع مستشار األمن
القومي هربرت ماكماسرت.
وسبق أن عملت باول ،املقربة من إيفانكا ترامب ،يف إدارة
جورج بوش ،وبعدها يف شركة «غولدمان ساكس» .وهي تتحدث
العربية بطالقة وحضرت غداء ترامب مع ولي ولي العهد السعودي
األمري حممد بن سلمان.
وحظي تعيينها برتحيب من احلزبني ،علمًا أن معظم القرارات
الواجب اختاذها ،متر على مساعد مستشار األمن القومي قبل أن
تصل إىل وزير اخلارجية أو وزير الدفاع ومن ثم إىل الرئيس .كما
رشح ترامب أمس االول باتريك شانهان ،وهو نائب رئيس شركة
«بوينغ» ،لتولي منصب نائب وزير الدفاع.
وأمر قاضيان يف والييت هاواي وماريالند أمس االول ،بوقف
تنفيذ احلظر الثاني على دخول الوافدين من مخس دول شرق
أوسطية ،قبل ساعات من املوعد املقرر لبدء سريانه .واعتربا أنه
خيفي متييزًا ضمنيًا ضد املسلمني.
ومثل ذلك أحدث ضربة قانونية جلهود اإلدارة حلظر اهلجرة .وانتقد
ترامب حكم احملكمة ،وقال إنه «جيعلنا نبدو ضعفاء» ،وذلك بعدما
وقع احلظر بصيغته املعدلة ،للتغلب على مشاكل قانونية واجهها
األمر التنفيذي الصادر يف كانون الثاني (يناير) املاضي ،والذي
سبب حا ً
ال من الفوضى يف املطارات وأدى إىل احتجاجات كبرية
قبل أن يوقف قاض يف واشنطن تنفيذه الشهر املاضي.
وقال القاضي ديريك واتسون يف حكمه ،إنه يف حني أن األمر مل
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خيص اإلسالم بالذكر ،فإن «من يتابع املسألة مبنطق وموضوعية،
يستنتج أن األمر التنفيذي صدر بغرض ازدراء ديانة بعينها».
وخالل جتمع حاشد يف ناشفيل ،وصف ترامب أمر حظر دخول
املهاجرين واملسافرين املعدل بأنه «نسخة خمففة» من األمر
األول .وقال« :أعتقد أن علينا العودة إىل األول وأن منضي يف
طريقنا حتى النهاية ،وهو ما كنت أريده من البداية».
ووصف ترامب قرار القاضي بأنه «جتاوز قضائي مل يسبق له
مثيل» ،وأكد عزمه على متابعة القضية لـ «أقصى حد» ،مبا يف
ذلك احملكمة العليا األمريكية .ويعين ذلك دخول اإلدارة يف
معركة قضائية طويلة إلعادة تنفيذ احلظر.
كما بدأ ترامب خوض معركة أخرى مع الكونغرس للموافقة على
خفوضات جذرية يف برامج احتادية ،يف الوقت الذي يسعى إىل
تعزيز اإلنفاق على الدفاع والبدء ببناء جدار على احلدود مع املكسيك
وإنفاق مزيد من األموال على ترحيل املهاجرين السريني.
ومبوجب امليزانية الفيديرالية املقرتحة ،فإن العديد من اجلهات
ستخسر متويالت ،وخصوصًا وكالة محاية البيئة ووزارة اخلارجية،
علمًا أن املوازنة تزيد اإلنفاق العسكري بـ 54بليون دوالر.
كما تلحظ املوازنة املقرتحة ختصيص متويل هذا العام لتغطية
مشرتيات التكنولوجيا العسكرية ،على غرار املقاتلة «أف »35 -
وأنظمة طائرات بدون طيار وزيادة حجم مواقع احتجاز املهاجرين.
ومن املرجح أن ينظر الكونغرس يف الطلبات اإلضافية حبلول 28
نيسان املقبل ،حني تنتهي صالحية التمويل االعتيادي القائم،
وتعهد الدميوقراطيون التصدي هلا.
كما تواجه خطة ترامب إلجياد بديل لـ «أوباما كري» عراقيل كبرية
يف الكونغرس ،ما يقلل من احتماالت املوافقة عليها خالل الشهر
اجلاري بسبب اعرتاضات من داخل احلزب اجلمهوري.
مسودة املوازنة األمريكية خماوف يف
يف الوقت ذاته ،أثارت
ّ
األمم املتحدة من تراجع فاعلية جهودها ،خصوصًا بالنسبة إىل
عمليات حفظ السالم.
وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش ،إن اخلفض
احلاد يف مساهمات الدول يف متويل األمم املتحدة ميكن أن يقوض
جهود إصالحها ،مؤكدًا التزامه اإلصالح وحرصه على أن تؤدي
املنظمة الوظائف املوكلة إليها بفاعلية.
وأبدى غوترييش استعداده «للبحث مع الواليات املتحدة وأي
دولة أخرى يف كيفية ترشيد اإلنفاق يف األمم املتحدة لتحقيق
األهداف والقيم املشرتكة بيننا» ،علمًا أنه مل يتمكن حتى اآلن
من لقاء ترامب.

البابا فرنسيس :أصلي...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
خصوصًا يف سورية وفلسطني والعراق ،والعمل الذي يقوم
به لبنان ملواجهة اإلرهاب ،الفتًا إىل أن «اللبنانيني ،مسيحيني
ومسلمني ،موحدون يف التعاطي مع هذا اخلطر».
تكون فيه من تراكم حضاري
كما أكد أن لبنان غدا من خالل ما ّ
مسيحي– إسالمي منوذجًا يصلح لدول وأنظمة عدة إضافة إىل
أن التعاون اإلسالمي– املسيحي يؤهل لبنان ليكون مركزًا حلوار
احلضارات واألديان.
وأشار إىل مشاركة لبنان يف مؤمتر األزهر الشريف «للمساهمة
يف تغليب لغة االعتدال اليت ميثلها هذا املقام ،والذي يواجه بقوة
لغة التطرف وتشويه صورة اإلسالم احلقيقي».
ويف بريوت شهد اجمللس النيابي خالفات حادة يف جلستني
صباحية ومسائية أمس االول ،يف اليوم الثاني من اجللسة
التشريعية لبحث واردات وضرائب من أجل متويل سلسلة
الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام والعسكريني واألساتذة
ُيفرتض أن تتضمنها موازنة هذا العام اليت سينهي حبثها جملس
الوزراء اليوم .وبدأت مناقشة الضرائب أول من أمس لضمان
الواردات مقابل تكاليف حتسني أوضاع املستفيدين من السلسلة،
فاعرتض عدد من النواب ،منهم نواب حزب «الكتائب» ،على
هذه الضرائب ،وكذلك نواب من «حزب اهلل» على رفع الضرائب
والرسوم ،معتربين أن متويل السلسلة اليت ترتب زيادة يف عجز
اخلزينة ُيفرتض أن يتم بوقف اهلدر والفساد يف اخلزينة.
ومحل نائب رئيس الربملان فريد مكاري ،الذي ترأس اجللسة
ّ
ثم رفعها احتجاجًا على بعض املداخالت« ،املزايدين» ورئيس
«الكتائب» النائب سامي اجلميل مسؤولية االلتفاف على السلسلة
وإلغائها ،حمي ًال إقرارها إىل اجتماع برئاسة رئيس الربملان نبيه
بري األسبوع املقبل.

وقال رئيس احلكومة سعد احلريري« :أتينا بروح إجيابية لنقر
السلسلة وهناك حماولة حقيقية لضرب السلسلة ،فيما العائالت
كانت تنتظر إقرارها وهي يف ذمة الذين أطلقوا اإلشاعات».
ورد اجلميل على اتهام مكاري ،مشددًا على أن نواب حزبه 4
وليسوا هم من فرطوا اجللسة ،وعلى حقهم يف االعرتاض على
الضرائب ،متسائ ًال« :هل ممنوع علينا املعارضة؟».

وشهدت بريوت حتركات متفرقة أمس االول وقبله من قطاعات
أبرزها أساتذة اجلامعة اللبنانية احتجاجًا على خفض التقدميات يف
السلسلة وعلى الزيادة يف الضرائب .وتظاهر حمازبو الكتائب و
«الوطنيني األحرار» ،فيما نقلت وسائل التواصل االجتماعي أرقامًا
عن زيادة الرسوم غري واردة يف املوازنة سببت لغطًا دفعت
احلريري اىل مطالبة وزيري العدل والداخلية مبالحقة خمتلقها.
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مــتفرقات

جناز السنة لراحة نفس
املرحوم احملامي فواز حرب

قـداس وجـناز

انتقلت اىل رحمته ت��ع��اىل املأسوف
عليهما

املرحومة يوال الدرجاني

زوج��ة يوسف جميل ال��ش��اغ��وري من
كفرحبو

ي��ق��ام ج��ن��از السنة ل��راح��ة نفس
املرحوم

املحامي فواز حرب

نهار األح��د الواقع يف  26آذار يف
كنيسة مار شربل بانشبول ،الساعة
 11صباحاً.
والفقيد الغالي هو شقيق الدكتورة
ترييزا حرب من تنورين.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء.
الدعوة عامة

واملرحومة أديبة قربصي

أرملة املرحوم الياس جميل الشاغوري من
كفرحبو.

يقام قداس وجناز لراحة نفسيهما اليوم السبت
الساعة الخامسة مساء يف كنيسة القديس مار
نقوال للروم االرثوذكس يف بانشبول.
وتم تقبل التعازي عن نفس الفقيدتني الخميس
والجمعة (امس االول وامس) يف هول كنيسة مار
نقوال من الساعة الـ 6مساء حتى الـ  9ليال.
الداعون يف اسرتاليا :ابنة املرحومة يوال بارتا
زوج��ة نبيل جربايل وعائلتها ،جميل ودانيا
الشاغوري والعائلة ،بسيم ديب والعائلة،
نسيمة زوجة خليل الحصني والعائلة ،منى
زوجة الزميل انطونيوس بو رزق والعائلة.
وعموم عائالت الشاغوري ،الدرجاني ،قربصي،
جربايل ،ديب ،وجميع اهالي كفرحبو ورشعني
وبيرتومني يف الوطن واملهجر.
لنفسيهما ال��راح��ة ولكم من بعدهما طول
البقاء.
الدعوة عامة.

ارتفاع ضغط الدم وطرق عالجه
ممارسة الرياضة واالهتمام بنظام غذائي صحي من األمور األساسية
اليت جيب اتباعها لتجب اإلصابة مبشكلة ضغط الدم وتبعاتها .إذ
يشكل خطرًا على صحة القلب واألوعية الدموية .لكن هل من طرق
جديدة للمحافظة على معدل ضغط الدم منخفضا؟
يعلم اجلميع بأن البنية الصحية اجليدة تنعكس إجيابيًا على صحة
القلب ،غري أن البعض فقط ينصرفون إىل اتباع محية غذائية صحية
وممارسة الرياضة ،حرصًا على سالمتهم وجتنبًا لإلصابة باألمراض
ومشاكل ضغط الدم على وجه اخلصوص اليت قد تؤدي إىل مشاكل
يف القلب والشرايني.
أجريت يف أمريكا مؤخرًا دراسة حول ارتفاع ضغط الدم ونسبته
الطبيعية ،إذ ُأعتمد سابقًا على نسبة  ،90/140كنسبة طبيعية ،مبعنى
أن النسب األعلى منها تعين وجود مشكلة (ارتفاع ضغط الدم)،
ومن ناحية أخرى يتساءل األطباء والباحثون عما إذا كانت هذه
النسبة صحيحة أو من األفضل استبداهلا بنسبة جديدة .80/120
على ضوء هذه املشكلة ،أراد برنامج صحتك بني يديك الذي تبثه
قناة  ،DWمتابعة حالة أحد األشخاص الذين يعانون من مشكلة
ارتفاع الضغط ،واالطالع على تطوراتها أو إمكانية العالج ،فالتقى
الربنامج براينر بيندر ( 50عامًا) ،الذي اكتشف إصابته بارتفاع ضغط
الدم أثناء عملية جراحية له يف األوردة العام املاضي .فقد بلغ
ضغط دمه  . 105/150وقال لربنامج صحتك بني يديك موضحًا
أسباب اضطراب ضغط الدم لديه« :لقد اتبعت نظامًا غذائيًا غري
صحي مما أدى إىل ارتفاع يف الوزن ،واقتصر نشاطي الرياضي
على فصل الصيف دون الشتاء ،كما عملت يف أوقات كان علي
اجللوس فيها أكثر من التحرك ،إضافة إىل تناول املزيد من الكحول
يف جلسات السمر مع األصدقاء».
خيضع راينر لعالج ضغط الدم منذ حوالي  6أشهر ،والنتائج اليت
تظهرها املوجات فوق الصوتية تبني تضخمًا يف عضالت القلب،
لكن اخلمسيين يظهر نتائج جيدة يف متارين االجهاد واتباعه نظامًا
صحيًا عاد بنتائج إجيابية .لكن طبيب القلب ،بروفيسور د .يواخيم
إرليش ،املشرف على حالته ،ال يزال غري راض عن معدل ضغط
دمه البالغ  95/130يف حالة االسرتخاء .وأوضح الربفيسور إرليش،
للربنامج« :هدفنا الوصول إىل نسبة  ،80/120وقد حققنا تقدمًا يف
خفض ضغط الدم ،لكن حسب النتائج ال بد من االستمرار يف العالج
يف األدوية للوصول إىل النتائج املرجوة».
طرق العالج
كما أشار الربفيسور إىل أهمية التقليل من تناول الكحول واحلرص
على تناول الغذاء الصحي من مكونات طازجة كاخلضار والفواكه
وبالتأكيد عدم تناول اللحوم يوميًا ،إضافة إىل ممارسة الرياضة
وختفيف الوزن.
ولعل اللجوء إىل الطرق التقليدية اليت كانت تعتمد يف األزمنة
القدمية تفيد يف حالة كحالة راينر أو غريه ،إذ أثبت الباحثون أن
الطريقة القدمية بالعالج بالفصد ،أي إراقة الدم ،تساعد على خفض
مستوى ضغط الدم املرتفع .وخضع للتجربة  290شخصًا ،نصفهم
مصاب بارتفاع ضغط الدم .وتربع املشرتكون  4مرات يف السنة
بالدم ،لتظهر النتائج اإلجيابية املفاجئة بنهاية الدراسة.
كما أوضح ميشائيل ياتلر ،أخصائي جتارب ومراقبة طبية لربنامج
صحتك بني يديك« :من تربعوا بالدم  4مرات تأثروا إجيابيًا ،فمن
كان ضغطهم قبل الدراسة  ،100/160أصبح بعد سنة من التربع
بالدم  .90/145كما متكن بعض املشاركني يف الدراسة من التوقف
عن تناول األدوية ،إذ استمر التأثري اإلجيابي لعدة أسابيع بعد
الدراسة .وأظهرت الدراسة أن من يعانون من السمنة الزائدة
أيضًا ،استفادوا من هذه الطريقة ،فقد تبني أن جزءًا ممن يعانون
من ارتفاع نسبة الدهون بالدم استفادوا من سحب الدم بشكل
دوري.

تقرير %50 :من وفيات القلب والسكتة
الدماغية بسبب الوجبات السريعة

كشفت دراسة علمية حديثة أن الوجبات السريعة تسبب نصف
مجيع الوفيات النامجة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية
والسكرى من النوع  2فى الواليات املتحدة األمريكية.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

ووفقًا ملوقع صحيفة «ديلى ميل» الربيطانية،
أوضح الباحثون أن الوجبات الغنية بالصوديوم
واللحوم املصنعة وليس بها الفواكه واخلضراوات
واحلبوب الكاملة تسهم بشكل خاص فى زيادة
األمراض القلبية.
وحذر الباحثون من أن هذه العادات الغذائية
ليست فقط تؤثر على صحة القلب فقط ،لكن
أيضا تشكل مشاكل صحية كبرية وزيادة األعباء
االقتصادية.
وفى آخر دراسة وجد الباحثون أن جمموع النفقات
الطبية فى الواليات املتحدة وصلت إىل  80مليار
دوالر ،والتى كانت تنفق على األدوية.
ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة
تافتس األمريكية بفحص بيانات من السجالت
الصحية الوطنية وحتليل النظام الغذائى لتقدير
معدل الوفيات الوطنية بأمراض حمددة.
ودرس الباحثون معدل الوفيات النامجة عن
أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكرى
من النوع  2فى عام .2012
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صــحة وغذاء

اللنب حيد من التوتر والكآبة؟

كلية الطب يف جامعة فريجينيا األمريكية
قام باحثون من
ّ
بدراسة اكتشفوا من خالهلا أن تناول اللنب له فعالية يف
معاجلة الكآبة.
امللبنة « »Lactobacilluوهو نوع من بكترييا
وحيتوي اللنب على
ّ
اللنب املفيدة للجسم.
واكتشف الباحثون بعد خوض التجارب على الفئران املخربية
أن هذه البكترييا تساعد على ختفيف ضغط الدم ونسبة التوتر
ً
وأيضا اإلكتئاب.
ً
امللبنة تؤثر على نسبة مستقبل
أيضا إىل أن
وأشارت الدراسة
ّ
الكينورينني يف الدم وهو ناتج أيضي مرتبط باإلصابة
بالكآبة.
ووجد العلماء أن نسبة الكينورينني ترتفع كلما اخنفضت نسبة
مما يؤدي إىل ظهور عوارض الكآبة بشكل
امللبنة يف اجلسمّ ،
ّ
ملحوظ.
وقال الباحثون إن هذا اإلكتشاف سيساعد األطباء على معاجلة
مشاكل الصحة العقلية عرب املنتجات الطبيعية من دون اللجوء
إىل األدوية.
وذكر األطباء أن نسبة األشخاص املصابني بالكآبة مرتفعة حول
العامل وأشاروا إىل اآلثار اجلانبية املتعددة اليت تتسبب بها
األدوية املعاجلة هلا.

اخلمرية تقضي على الشعر األبيض..
وهذه طريقة االستخدام

للخمريه فوائد عدة التعد وال حتصى ،ويوجد منها عدة أنواع فمنها
اخلمريه الفورية ،واخلمرية اجلافة.
فوائد اخلمرية:
*اخلمرية حتتوى على العديد من املعادن مثل احلديد والزنك.
*اخلمرية غنيه بالربوتينات واالمحاض االمينية.
* اخلمرية غنية جدا بعنصر الكروميوم الذي لديه مفعول السحر يف
القضاء على النوع الثانى من مرض السكري.
*واخلمرية ليها الكثري من القدرات العالجية عند مزجها مبواد اخرى مثل
الكالسيوم والفيتامينات اآلخرى.
وللحفاظ على شعر قوي وصحي البد من وجود التغذيه الصحيحة التى
حتتوي على ثالثية فيتامني “ب”وهما ( محص البانتوثينيك  ،ومحض
بارا-امينو بنزويك) جبانب احلديد والنحاس ،وان نقص تلك العناصر
سوف يؤدي اىل ظهور الشعر االبيض يف الرأس جبانب ضعفه.
وقد اجتهت الواليات املتحدة االمريكية يف تصنيع كبسوالت حتتوي
على اخلمرية بعد أجراء عدة حبوث وأكتشاف فوائدها للبشره والشعر
وللجسم عامة.
والغريب يف االمر ان اخلمرية ال متنع شيب الشعر فقط بل ايضا تعيد
الشعر االبيض اىل لونه الطبيعي ايضا وعالجه.طريقة االستخدام:
ميكنك أستخدام اخلمريه البرية عن طريق شربها صباحا  ،وهي لديها
القدره على القضاء الشعر االبيض ومنع ظهوره جبانب بعض الفوائد
العامه للجسم.
اما بالنسبة لالقراص فيتم تناوهلا مرتني يوميا قبل الوجبه الغذائيه
بنصف ساعة ،وال جيب تناوهلا بعد الوجبة ملن يعانون السمنة ،وتوجد
أقراص تسمى اقراص اخلمرية متوفرة يف مجيع البالد.

هل تعلم ماهي الغدد الصماء يف اجلسم وما
هي وظائفها؟

احلياة_ الغدة النخامية .الغدة الصنوبرية .الغدة الدرقية .الغدد
اجملاورة للغدة الدرقية .البنكرياس .الغدة الكظرية .املبيض.
اخلصية .هل تعلمون ما القسم املشرتك بني هذه الغدد؟ إنها
تنتمي إىل عائلة الغدد الصماء.
والغدد الصماء عبارة عن أنسجة متخصصة ال متلك قنوات
لطرح املواد الكيماوية اليت تصنعها ،بل تصبها مباشرة يف
الدم بواسطة شبكة غنية من األوعية الدموية الدقيقة .وتعمل
مجيع الغدد الصماء بشكل متناغم مع بعضها بعضًا ،بالتعاون
مع اجلهاز العصيب الذي يلعب دورًا بارزًا يف إفراز بعض
اهلرمونات.
هنا الوظائف املتعلقة بهذه الغدد:
 الغدة النخامية ،وتقع يف أسفل املخ يف قاع اجلمجمة ،وتعدمن أهم الغدد على اإلطالق على رغم ضآلة حجمها ووزنها
الذي ال يتعدى نصف غرام .وتتوىل هذه الغدة وظائف عدة،
أهمها:
 تطرح هرمون النمو املسؤول عن الطول ،وميلك هذا اهلرمونأعقد تركيب كيماوي ويتألف من  188محضًا أمينيًا.
 حتدد سن البلوغ. تفرز هرمون الربوالكتني وهرمون األوكسيتوسني املسؤولنيعن در احلليب من الثديني.
 تصنع اهلرمون املضاد إلدرار البول الذي يتحكم بكميةالسوائل وبرتكيز األمالح يف البول والدم.
 تطرح اهلرمونات احلاثة للغدد األخرى ،مثل اهلرمون احلاثللغدة الدرقية ،واهلرمون احلاث للغدة الكظرية ،واهلرمون
املنبه للجريب .وهرمون تلوين اجللد امليالنني.
 الغدة الصنوبرية .اعتقد العلماء طوي ًال بأن هذه الغدةعدمية الفائدة ،لكن تبني يف ما بعد أنها تفرز هرمونًا امسه
امليالتونني الذي ميلك تأثريًا كبريًا على اجلسم ،إذ يزيد من
نشاط الكائن احلي ،ويقوي العضالت ،ويساعد يف مكافحة
اجلراثيم والفريوسات ،وخيفف من وطأة عوارض السفر الطويل
والبعيد ،وحيمي من خطر األمراض القلبية الوعائية.
 الغدة الدرقية ،وتقع يف مقدمة الرقبة ،وهي تطرح هرمونالتريوكسني الضروري جدًا للحياة ،إذ يتحول معظمه يف الدم
إىل هرمون يدعى ت 4وإىل هرمون آخر يسمى ت ،3ويدخل
األخري إىل قلب اخلاليا مرتبطًا يف داخلها مبستقبالت خاصة
يشرف من خالهلا على بناء الربوتينات وعلى حتديد وترية
العمليات االستقالبية.
 الغدد جارات الغدة الدرقية ،وهي أربع صغرية تستوطن يفحماذاة الغدة الدرقية من اخللف ،وتتوىل اإلشراف على تنظيم
مستوى الكلس والفوسفور يف الدم ويف العظام من خالل
عملية تنظيم امتصاص الكلس من األمعاء وإخراجه بواسطة
الكلى.
 البنكرياس ،وهو غدة خمتلطة ،جزء منها ميلك قناة ،أما اجلزءاألخر فال يوجد فيه قناة ويطلق عليه اسم خاليا النغرهانس
اليت تصنع هرمون األنسولني الذي ينظم مستوى السكر يف
الدم من خالل تسهيل عملية عبوره إىل داخل اخلاليا.
 الغدة الكظرية ،وتقع أعلى الكلية ،وتطرح اهلرموناتاآلتية:
 هرمون الكورتيزول ،ويتم طرحه بكثافة يف أوقات الشدةالنفسية أو البدنية من أجل مواجهة الظروف الطارئة وبالتالي
التكيف مع الوضع اجلديد.
 هرمون الذكورة التيستوستريون ،فاجلميع يعرف أهمية هذااهلرمون يف ظهور شعر اإلبط والعانة كأول عالمة من عالمات
البلوغ.
 األدرينالني أو هرمون الغضب ،وأهميته معروفة يف عمليةالتحدي ،إذ يتم إفرازه عند الشعور باخلطر أو باخلوف من أجل
تهيئة اإلنسان ملواجهة املواقف احلرجة أو للهرب منها.
 املبيض ،ويفرز هرمون األنوثة األسرتوجني املسؤول عنالعالمات الثانوية املميزة للنساء مثل منو الثدي وحدوث العادة
الشهرية.
 اخلصية ،وتطرح هرمون الذكورة التيستوستريون الذييعطي العالمات املميزة للرجولة مثل اللحية والشارب وخشونة
الصوت.
إن اهلرمونات اليت تطرحها الغدد الصماء تعمل يف أماكن خارج
األمكنة اليت تصنع فيها ،ومتلك هذه اهلرمونات وظائف حمددة
هدفها تأمني سالمة أداء األعضاء ،وتفرز اهلرمونات بنسب
معينة وفقًا الحتياجات اجلسم كله .وبعض اهلرمونات يؤثر
بسرعة فائقة ،مثل هرمون األدرينالني ،يف حني أن البعض
اآلخر بطيء التأثري يعمل على فرتة زمنية طويلة ،مثل هرمون
النمو واهلرمونات اجلنسية.
هناك أمراض تصيب الغدد الصماء وتؤدي إىل اضطرابات
ترتبط باهلرمونات اليت تفرزها .وتتظاهر هذه األمراض
بعوارض شتى نوعية وغري نوعية .ويف شكل عام إن أمراض

الغدد الصماء خماتلة ومضللة ال تفصح عن حاهلا بشكل مباشر.
وجيب الشك بوجود مرض يف الغدد الصماء يف حال الشكوى
من املظاهر اآلتية:
-

قصر القامة.
زيادة يف الوزن ومسنة.
شعور بالتعب واإلرهاق.
حتمل الطقس البارد.
عدم ّ
تورم الوجه وتغري مالحمه.
االكتئاب وضعف الذاكرة والنسيان.
انتفاخ العينني أو جحوظهما.
التورم يف مقدمة العنق.
الربود أو العجز اجلنسي.
جفاف اجللد وخشونته وتقصف الشعر.
زيادة الشعر أو اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء.
مشـــاكل على صعـــــيد اإلنـــجاب لدى الـــذكــــور واإلناث.
آالم يف املفاصل والعضالت.
تيبس املفاصل والعضالت.

إن املشكالت املرضية الناجتة من الغدد الصماء كثرية ومتغرية،
بعضها ميكن تشخيصه بسهولة ،يف حني أن بعضها اآلخر حيتاج
إىل مزيد من التحريات للوصول إىل التشخيص الصحيح ،ألنه
متى عرف السبب فإن العالج متوافر ويعطي نتائج طيبة.
يف املختصر ،تقوم الغدد الصماء بوظائف مهمة ال ميكن للعقل
البشري أن يتخيلها ،وهي تعمل على مدار الساعة يف صنع
اهلرمونات الضرورية إلرساهلا إىل الدم مباشرة بناء على نداء
واحد هو نداء اجلسد لتحقيق التنسيق بني األعضاء وتأمني
التوازن الداخلي.

ال ترموا هذه القشور أبدا...
ففوائدها ال حتصى
يعرف اجلميع الفوائد العديدة اليت حتتويها اخلضار ،ويف جزء مهم
منها ختتبئ معظم تلك الفوائد إال أننا نقوم برميه ونقضي وقتا
طويال وممال يف ذلك.
وقال خرباء الصحة ملوقع ديلي ميل إنه ال جيب تقشري اخلضار ،إذ
وجدوا أن معظم الفوائد الصحية ختتبئ يف القشرة ،وبتقشريها
حنرم أجسادنا منها.
وقالت أخصائية التغذية ماري جني ديرتوير إن «القشرة حتتوي
على الكثري من األلياف خاصة غري القابل للذوبان منها ،وخصوصا
حني تكون القشرة ملونة».
ومن هذه اخلضراوات املهمة البطاطس واجلزر واخليار.
أما اخليار ذو القشرة الداكنة فيحتوي على غالبية املواد املضادة
لألكسدة ،باإلضافة إىل فيتامني .K
وحتتوي قشرة البطاطا على املزيد من املواد الغذائية كاحلديد
والكالسيوم والبوتاسيوم واملغنيسيوم ،وفيتامني  B6وفيتامني
.C
ويقوم الناس بتقشري اخلضار خوفا من املبيدات واملواد الكيميائية
اليت قد تكون موجودة على القشور ،ولكن الغسيل اجليد هلا يقي
من هذه املواد نهائيا.
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WA Election 2017: Mark McGowan says WA economy is top priority

Mark McGowan and his family walk along the Rockingham foreshore after his stunning election victory last
night. Picture: Mogens Johansen

NEW WA Premier Mark
McGowan says his top
priority is to get the state’s
budget under control, accusing the Barnett government of “appalling” financial management over
the past eight years.
A smiling and relaxed Mr
McGowan fronted the media on Sunday, just hours
after leading Labor to a
landslide win over the
two-term Barnett Liberal
government.
“It’s one of those happy
surprises in life that sometimes comes along,” he
said of winning about 40
of the 59 seats.
“I think the scale of the
swing shows how people
really wanted a fresh start
and a change.”
But Mr McGowan was focused on how his government would tackle the
challenges ahead.
“We have a serious financial situation in Western
Australia and a serious
economic situation,” he
told reporters in his home
suburb and electorate of
Rockingham.
“We’ll go through budget
and cut out any wasteful
expenditure.”
He and his treasury team likely to include an Australian first with Yamatji man
Ben Wyatt as treasurer would get started as soon
possible.
There were no magic bullets and it would take “a
long, long, long time” to
pay down the debt racked
up over the past eightand-a-half years.
According to Liberal pro-

jections, state debt is
headed for $41 billion but
Labor costings forecasts
reining it back to just under $40 billion by 2019/20
and returning a modest
surplus to the budget.
“You have to deal with it
over time. It should never
have been allowed to get
out of control as it has.”
Labor is pushing ahead
with its planned Commission of Inquiry to find
out exactly how the onceboom state fell into such
dire financial trouble, probing government contracts
and “secretive” deals to
explain cost blow-outs.
Mr McGowan said his cabinet, which is constitutionally restricted to 17 ministers despite the enormous
size of his parliamentary
team, would be unveiled
late this week or early next
week.
He refused to comment on
speculation former state
transport minister and federal MP Alannah MacTiernan would be parachuted
onto the front bench.
“I’ll have a large role in the
cabinet selection process
and I expect we’ll have a
very good quality cabinet.”
He joked it could be standing room only in the caucus room, given the party
may end up with as many
as 41 MPs.
The ‘it’s time’ factor
weighed on the Liberals
but Labor also ran a good
campaign, he said.Mr
McGowan overcame critics within his own party
who said he didn’t have

the x-factor to be premier
after Mr Barnett defeated
him in 2013, which culminated in a disastrous
and short-lived leadership
challenge by former federal minister Stephen Smith
last year.
Labor made $5 billion in
promises during the campaign including $2.5 billion for the bare bones of
the ambitious Metronet
rail system and won despite not really offering an
obvious path out of the record debt and deficit.
Mr McGowan reaffirmed
that stopping the controversial Roe 8 project was
one of his first priorities
but didn’t commit to when
the bulldozers would go,
only saying the government would follow the letter of the law in negotiating out of the contracts.
LABOR’S TOP 35 PROMISES
Sell naming rights Perth
Stadium and Perth Arena
Keep Western Power in
public hands
Tear up the list of occupations that fast-tracks overseas workers to WA
Ensure local companies
get a bigger share of work
on government projects
Construction on the Metronet Morley to Ellenbrook
line to start in 2019
Start work on Metronet
Thornlie to Cockburn line
in 2019
Cancel the Perth Freight
Link
Ban fracking in the South
West, Peel region and
metropolitan area
$60 million Meth Border

Mark McGowan at a press conference after his stunning election victory last night. Picture: Mogens Johansen
night. Picture: Mogens Johansen

Force within WA Police
$28 million upgrade for
Osborne Park Hospital
Freeze on TAFE fees
Foreign Buyers Surcharge
on residential property
purchased by foreigners
Build first Medi-hotel at
Fiona Stanley Hospital
Removal level crossings
at Denny Ave, Caledonian
Ave, Oats St and Wharf St
Ban alcohol ads on public
transport
Manufacture railcars locally
Police stations in Armadale, Cockburn and
Ellebrook to stay open
24/7
Canning Vale, Forrestfield
and Belmont police stations stay open until 7pm
Introduce maximum life
sentence in prison for
meth traffickers
Establish urgent-care clinics at major hospital emergency departments
$167 million expansion of
Joondalup Health Campus
Inquiry into high cost of
interstate flights
Perth Modern School to
become a local intake
school
Open new academic-select school at Perth City
Link by 2020
$50 million to modernise
Balcatta Senior High
School
Build 10 primary schools
in outer suburbs
Invest $40 million to transform Ocean Reef Boat

Harbour

$125 million to ease congestion on Wanneroo Rd
and surrounding suburbs
Establish Commission of
Inquiry into “secret government deals”
Invest $425million into
tourism
Put 300 Education Assistants back in classrooms
Use Royalties for Regions
funds to fix country roads
Cut government advertising by $20million each year
Reduce senior executive
service positions by 20 per
cent
Reduce the number of government agencies by 20
per cent.

Driver furious after council fines him
for stopping to check parking signs

A MELBOURNE man says
he is furious after being
slapped with a $155 parking fine for simply pulling
over to check the street
signs.
Jack Otte was looking
for a parking spot on
Maroondah Highway in
Ringwood so he could
buy medication for his
sick mother from Chemist Warehouse at 4.07pm
on February 2.
Mr Otte said he pulled over
for less than a minute in
front of Dakota nightclub
to read the parking signs
to see where he was allowed to park.
“I had a quick read of
the parking signs, which
specified it was a clearway, so I left immediately
and found a car park elsewhere,” he said.
“A couple of days later
I was absolutely gobsmacked to receive a
$155 fine from Maroondah Council.”
“I had to look twice when
I opened the letter because I couldn’t believe
my eyes.”
He said he was unfairly
fined because he didn’t
park in the spot or get out
of the car.
“I’m so furious about all
of this because it really
hurts when you’re trying

to do the right thing and
then you get stung with a
huge fine.
“A person needs to be
given the chance to read
the road signs as there
was no other possible
way I could have stopped
on Maroondah Highway
to check them.”
Mr Otte said he received a
response from the council denying his request to
have the fine waived.
“I’m just so gutted by the
whole experience and I
really want the council
to reconsider their decision,” he said.
“I really hope that this
doesn’t happen to someone else as it’s just awful.”
Maroondah Council Mayor Tony Dib said stopping anywhere along the
fenced section of Maroondah Highway west
of Ringwood St was not
permitted for any length
of time.
“This area is a designated clearway and under
Road Safety Road Rules
2009 section 176, vehicles are not permitted to
stop in these areas due
to the dangerous impact
that parking in this location has on traffic flow,
especially at busy time
periods,” Cr Dib said.
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Business urges Gladys Berejiklian to act on stamp duty growth

Gladys Berejiklian is being urged
to address stamp duty growth
Photo: Michele Mossop

The NSW Business
Chamber is urging Premier Gladys Berejiklian
to address stamp duty
growth as she and Treasurer Dominic Perrottet
prepare to unveil housing
affordability measures in
the June budget.
In its mid-term report card
on the NSW government’s
performance in five areas
identified before the 2015
election and two others,
chief executive Stephen
Cartwright notes Ms Berejiklian has taken over
as Premier “with NSW
performing strongly”.
Berejiklian holds firm on
Sydney council mergers
Premier Gladys Berejiklian has defended her
government’s decision
to keep Sydney council
mergers while abandoning those in regional
parts of the state.
“However, there’s still
plenty of unfinished business the government
needs to address,” Mr
Cartwright says in the
report, to be released on
Tuesday.
The report says that stamp
duty rates and thresholds
have not changed since
1986 and the bill on the
median Sydney house is
approaching $50,000.
“Given the Premier has
already identified housing affordability as a key
issue, and that the economic costs of collecting an additional dollar of
stamp duty is around 80¢,
steps must be taken now
to ensure that growth in
stamp duty does not con-

tinue to erode the competitiveness of the NSW
tax system,” the report
says.
The chamber gives the
NSW government an
overall score of eight out
of 10.
A string of surpluses in
the forward estimates
has led to a mark of nine
out of 10 for responsible
budget management, particularly due to the government’s moves to rein
in expenses growth.
The funds that flowed
from the partial lease of
the electricity network received the same score in
the area of infrastructure
delivery.
For red tape reduction
the government received
an eight out of 10, citing
the performance of Service NSW centres.
Its lowest score, six out
of 10, was in the area of
energy security and pricing. The chamber says
that between 2010-16, on
average NSW gas users
suffered price increases
of “around 40-50 per
cent”, with prices forecast to rise.
A score of seven out of 10
was delivered for making
the tax system more competitive, reforming local
government and improving senior schooling.
The chamber says the
$750,000 payroll tax
threshold is the third-lowest in Australia and payroll tax is “significantly
higher than other states,
such as Victoria”. It wants
a $1 million threshold.
Despite positive changes
to the HSC, the report
says NSW “has continued to neglect the critical area of careers advice
within schools”.
The report praises the
government’s
council
mergers agenda, but calls
for a reduction in councillor numbers, introduction
of popularly elected mayors statewide and a new
Local Government Act.
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Energy security fears trigger action on power supply

Tesla founder Elon Musk. Photo: AP

Pemier Daniel Andrews is
promising to keep Victoria’s electricity supply “as
affordable, resilient and
secure” as possible, amid
warnings that households
are being dudded by power retailers fattening their
profits.
Power prices too high:
Grattan Institute
Tony Wood of the Grattan
Institute says the electricity market is failing
consumers: that we are
all paying too much for
power.
With the government under political pressure over
power prices and energy
security, the Premier has
appointed himself chair
of a new cabinet taskforce – which will meet for
the first time on Tuesday
– as part of a push to keep
power supplies as cheap
and reliable as possible.
The taskforce’s first meeting coincides with a report
by the Grattan Institute
that claims competition
in electricity retailing has
failed to deliver what was
promised: lower prices
for consumers.
Nowhere has this failure
been worse than in Victoria, “the state with the
most retailers and the
longest experience of
deregulation”, the report
says.
Its authors, Tony Wood
and David Blowers, estimate that Victorians
would save $250 million
a year if the profit margin
of electricity retailers was
the same as for other retail businesses.
Household electricity bills
have doubled in the past
decade, partly because of
heavy investment in the
electricity grid in state’s
such as NSW.

“But the steep price rise
in Victoria is unjustified
because, unlike NSW and
Queensland, it has not
had to cover major new
investment in poles and
wires,” the report says.
Not only are households
paying more than they
need to, but the way energy retailers advertise
their discounts is at best
confusing and at worst
misleading, and even if
a household takes advantage of a discount, it
may end up paying much
higher prices when the
discount period expires,
Mr Wood said.
In the UK, criticism of the
confusing array of market
offers prompted the industry regulator there to
force power companies
to simplify their offers,
which resulted in the lowest price offers disappearing, Mr Wood said.
The chairman of the Essential Services Commission in Victoria, Dr Ron
Ben-David has warned for
years now of the fact that
electricity prices in Victoria had moved higher in
tandem with other states,
with the profit margin expanding to as much as
four times that of NSW or
Queensland retailers.
“Either competition is
not effective or retailers
are extracting economic
rent,” Mr Ben-David said
in a speech as long ago
as 2013.
“Victoria may have the
most competitive market
... but is it efficient?”
Among other things, the
committee – which will
also include Special Minister of State Gavin Jennings, Treasurer Tim Pallas, Energy Minister Lily
D’Ambrosio and Industry

Minister Wade Noonan
– wants to maintain Victoria’s base load energy
capacity as it moves away
from brown coal as its
chief energy source.
Mr Andrews said a mature
debate about energy security was needed.
“Our focus is on keeping
Victoria’s diverse energy
system as affordable, resilient and secure as possible, particularly during
peak periods and extreme
weather events,” he said.
It is believed that Victoria could be set to follow
South Australia’s lead on
large-scale solar power
generation, with an investigation of battery storage

to shore up the state’s
base-load power capacity,
providing a buffer against
periods of extreme demand.
“We may yet see fairer
prices,” the Grattan Institute report says.
“We may yet see innovation. But if not, government will have no choice
but to return to price regulation.”
Prime Minister Malcolm
Turnbull met with Tesla chief executive Elon
Musk, above, on Sunday
to talk about battery storage as a solution to what
some see as a looming
energy security crisis.

Opposition Leader Bill
Shorten says the latest
employment figures showing a jump in the jobless
rate and a record number
of underemployed people
are “disturbing”.
The unemployment jobless rate unexpectedly
jumped to 5.9 per cent, its
highest level in just over a
year, as the economy shed
6400 jobs in February.
Economists had tipped
Thursday’s labour force
figures to show the unemployment rate remaining at 5.7 per cent, and an
employment rise of just
under 20,000.
The shift to part-time work
in the past year saw the
underemployment rate people looking for extra
work - returning to a record high 8.7 per cent or
1.1 million workers.
“When you combine that
with a number of people
who can’t find a job at all,
we are at 1.8 million -plus
of our fellow Australians
who either can find no
work or insufficient work,”
Mr Shorten said in Hobart.
“This is a problem.”
Cabinet minister Simon
Birmingham was encouraged by the 27,100 rise in
full-time employment after a steep drop the previous month.

However, this was more
than offset by a 33,500
tumble in part-time workers.
“We are acutely aware
that there are too many
Australians who remain
unemployed, without the
security and dignity of
work, and that significant
economic challenges lie
ahead,” Senator Birmingham said in a statement.
“That’s why we’re committed to creating the
right policy frameworks
that will facilitate stronger jobs growth so that
all Australians can take
advantage of new, emerging job opportunities.”
Another report forecast
an improved employment
outlook.
Detail in the WestpacAustralian Chamber of
Commerce and Industry
industrial trends survey
showed fundamentals
are pointing to employment growth of two per
cent or slightly higher in
2017.
“If that is achieved, it
would be a significant
turnaround from last year
when jobs growth was a
little bit less than one per
cent,” Westpac senior
economist Andrew Hanlan told reporters in Canberra.

Jobs figures ‘disturbing’: Shorten
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People are delaying having children so they WA aftermath: Labor to delay Queensland
state election in hope One Nation ‘implodes’
can buy a house: Scott Morrison

Queensland is set to delay its election until early next year to capitalise
on One Nation’s poor showing in WA. Photo: Lisa Maree Williams
Treasurer Scott Morrison has linked housing affordability to the birth rate. Photo: Alex Ellinghausen

Treasurer Scott Morrison
has linked housing affordability to Australia’s birth
rate, suggesting would-be
home buyers are delaying
having kids so they can
get into the property market.
But Mr Morrison has once again - poured cold
water on the idea that axing negative gearing tax
concessions is the way
to lower barriers to entry
into the property market.
Having children delayed
for a house
Parents are putting off
having children to get
into the housing market
according to Scott Morrison who has also offered
an insight into his plans
for negative gearing in
the budget.
He also rejected suggestions investors are causing a property bubble,
just days after new data
showed the share of loans
taken out by investors had
climbed back above 50
per cent for the first time
since the prudential regulator took action in 2015
to curb bank lending to
would-be landlords.
Instead, Mr Morrison
blamed a lack of supply
for new housing for surging house prices in Sydney and Melbourne.
Ahead of the May 9 budget,
the federal government
is working on a package
of housing affordability
measures including the
possible creation of an Affordable Housing Finance
Corporation, a ban on

foreign investors owning
more than half the apartments in a development,
and a measure designed
to encourage pensioners
to downsize through favourable superannuation
treatment.
The Treasurer said high
house prices, particularly
in Sydney and Melbourne,
had ramifications for the
entire community and that
people were struggling to
save a home deposit that
was large enough, quickly enough, to get into the
market.
“ That’s a big challenge,
particularly for younger
people,” he said.
“ People are putting
off when they buy their
house, they are even putting off when they have
kids so they can save
more.”
“It’s a very important issue [housing affordability] and that’s why we will
be dealing with it in the
budget.”
ABS statistics show that
in the last 80 years, the
number of women in
Australia having children
aged 15-19, 20-24 and
25-29 has declined, while
the number of women becoming mothers who are
in the 30-34 and 35-39
age brackets has risen.
However, this does not
prove there is a link between rising house prices
and people choosing to
delay having children.
On high house prices,
Mr Morrison said that “in
Australia our prices may

be high, particularly in
Sydney and Melbourne,
but they’re real”.
“The issue on housing affordability and prices in
Australia is the mismatch
between supply and demand.”
A report on Monday suggested the government
could also look to cap the
size of negative -gearing
deductions and reduce
the 50 per cent capital
gains tax discount.
Labor has promised to
reduce the CGT discount
and to limit negative gearing to new properties only
if elected.
Mr Morrison did not comment on the CGT issue,
and is understood to be
pushing for the concession to be reduced - a
move that Prime Minister
Malcolm Turnbull and Finance Minister Mathias
Cormann have publicly
opposed.
But on negative gearing,
the Treasurer was blunt:
“People who say you put
up a tax and somehow you
can buy a house anywhere
you like, which is what
the Labor Party is saying,
that’s a lie,” he said.
“ Labor is just saying get
rid of negative gearing
and all your problems are
solved, that’s just ridiculous. Last time Paul Keating did that [in the mid1980s] rents in Sydney
went through the roof. I
don’t see how increasing
your rent helps housing
affordability, particularly
if you are renting.”

Labor strategists are
planning to delay the next
state election in Queensland until 2018 to give
One Nation time to “implode”, following the party’s disastrous weekend
showing in Western Australia.
As One Nation and the
Liberal Party grapple with
the aftermath of Labor’s
thumping victory in the
WA poll, federal Liberal
MP Andrew Hastie has
also made a significant
intervention, warning his
home state could no longer be taken for granted
by the Turnbull government and its share of the
GST must be increased.
Nicholls open to preference deals
Tim Nicholls won’t rule
out an LNP preference
deal with One Nation, saying the decision will be
made on a “seat by seat
basis”. Nine News
The decision to do a preference deal with One Nation angered some Liberal
moderates, who claim it
cost the party votes and
damaged its brand. While
some serving and former
Liberal MPs have said the
party should not enter
into future deals with One
Nation, Prime Minister
Malcolm Turnbull has not
ruled out a future preference deals in Queensland,
where Pauline Hanson
and her party are polling
strongly.
Liberal officials say the
WA deal was necessary
to help save seats, and
claim the preference deal
had actually hurt One

Nation more because
the party was seen to be
working with established
party and lost its “outsider” tag.
In Queensland, the WA
result has been watched
closely by the state Labor
government, which must
go to the polls by May
2018.
Premier
Annastacia
Palaszczuk had looked
likely to call an election
for late 2017 but party
strategists said the WA
result - and a series of
mistakes by Senator Hanson and her candidates meant February 2018 had
now firmed as preferred
polling date.
“The thinking process is,
we give them enough time
to do our job for us,” one
Labor source said. “We
let them go and let them
implode and let the public see them for what they
are. Waiting until early
next year does that.”
A defiant Senator Hanson
said she thought the result was “fantastic” but
conceded the preference
deal, which she helped
orchestrate, may have
been a mistake.
“People were supportive
and said they wanted to
vote for us but said when
they heard we were doing preference deals with
[the Liberals], they could
not vote for us,” she told
the Seven Network on
Monday morning. “That’s
what I heard.”
“They did not tell people
that their preferences
were going to the Liberal
Party as well. They put

us last. Their preferences
went there before One Nation.”
Speaking from Western
Australia, Mr Hastie - a
rising star whose electorate of Canning recorded
a strong One Nation vote
compared to the rest of
the state - said WA could
no longer be taken for
granted.
“The GST is such a sore
point, we need to resolve
that. If there is one take
away federally it is that if
the Coalition wants to win
government we need to
carry WA and we need to
rethink our strategy,” he
said.
It has been seen as a blue
firewall and it is no longer
the blue firewall
“I think we need to drop
all assumptions about
WA. It has been seen as
a blue firewall and it is no
longer the blue firewall.”
The Queensland Liberal
National Party has refused to rule out doing a
preference deal with One
Nation, instead saying it
would examine options
on a seat-by-seat basis.
Senator Hanson has indicated her party would
consider something similar.
One Nation is still expected to do well in its heartland state, with Labor and
the LNP worried about
outer urban and inner regional seats falling to the
Hanson-led movement.
In WA, One Nation chalked
up its highest vote share
(12.7 per cent) in Moore,
an outer metropolitan region north of Perth, and
Mandurah, to the south
of the capital. The demographics of those seats
are similar to some in
western Sydney and Melbourne.
One Nation secured an
average of 8.1 per cent in
seats the party ran candidates in. It is expected
to win at least two upper
house seats, with the help
of Liberal preferences.
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Malcolm Turnbull turns up heat on gas chiefs
spread power shortages
as soon as next year.
The peak body for the industry blames state governments for development moratoriums and
high regulatory costs.
Companies represented
at the talks will include

Santos, Shell Australia, ExxonMobil, Origin,
Total, Asia Pacific LNG,
Beach Energy, GLNG
Operations and Senex,
as well as the Australian
Petroleum Production
and Exploration Association.

The Andrews Labor Government is calling on the
Commonwealth Government to reverse its cruel
cuts to Victorian community legal services.
Federal funding for Victorian community legal
centres has been slashed
by nearly 30 per cent after
the Commonwealth decided to axe support for the
vital community services
from 2017-18.
Attorney-General Martin
Pakula, Member for Batman David Feeney, and
Member for Northcote Fiona Richardson visited the
Darebin Community Legal
Centre on wednesday,
which will receive about
$130,000 less due to the
Commonwealth cuts.
Across Victoria community legal centres provide
free legal help to people
facing economic and social disadvantage. The
centres provide legal advice, information and representation to more than
100,000 Victorians each
year on a range of matters
including family violence,
family law, and disputes
and fines.
Under the Commonwealth’s cuts, some of the
centres will lose more than
50 per cent of their federal
funding from 1 July 2017.
To help offset these cuts,
the Labor Government
has invested $5.7 million
in Victorian CLCs over the
past two years. This package included:
• $2 million over two years
through the Community
Legal Centre Assistance
Fund
• $2.4 million to the Family Violence Duty Lawyer
Fund
• $1.3 million for the Com-

munity Legal Centre Family Violence Fund
This funding has meant
more family violence victims receive the support
they need at court and in
the community. The grants
have supported Victorian
centres to deliver a range
of family violence-related
services including financial and tenancy advice.
In stark contrast to the
Commonwealth’s cuts,
the Labor Government is
also investing $525 million to address the most
urgent recommendations
of the Family Violence
Royal Commission.
Quotes attributable to
Attorney-General Martin
Pakula
“These cuts will put
some of our most vulnerable people at risk and I
urge the Commonwealth
to reverse this cruel decision.”
“While we’re injecting
more funding into legal
centres, it’s not possible
to plug every hole left by
these savage cuts.”
Quote attributable to Federal Member for Batman
David Feeney
“Organisations like Darebin Community Legal
Centre are on the frontline providing support to
victims of family violence.
This attack on CLCs is
heartless, irresponsible
and counter-productive.”
Quote attributable to
Member for Northcote
Fiona Richardson
“Funding for community
legal centres is vital because they provide support to some of the most
disadvantaged members
of our community, including victims of family violence.”

Victoria Calls On Commonwealth
To Reverse Savage Cuts
Prime Minister Malcolm Turnbull says thousands of jobs rely on gas
supplies. Picture: Dean Lewins.Source:AAP

MALCOLM Turnbull has
put gas companies and
state governments on
notice ahead of a meeting to discuss Australia’s
looming “energy crisis”.
The Prime Minister fired
an opening shot ahead of
crisis talks with industry
representatives and the
heads of Australia’s big
gas companies, saying it
was “not acceptable” for
Australians to face a gas
shortage.
“Australia has enormous
gas resources,” Mr Turnbull told reporters at Parliament House, where the
meeting will take place.
“We are shortly to become the largest exporter
of LNG in the world.
“It is not acceptable for
Australians, families and
businesses to be short
on gas.
“We are entitled to expect that our families,
our businesses, which
employ thousands of
Australians, are entitled
to access gas and do so
securely and affordably.”
The Prime Minister and
Energy Minister Josh
Frydenberg will be urging
gas companies to step up
production after a report
by the energy market
regulator last week predicted a shortage of gas
could lead to widespread
power shortages as soon
as next year.
It’s expected the Turnbull Government and gas
chiefs will join forces to
put pressure on the Victorian and NSW state
governments to end bans
on the extraction of coal
seam gas and onshore
gas.
Mr Turnbull slammed the

Victorian Labor government in particular this
morning, saying it had
banned gas exploration
while allowing the Hazelwood Power Station to
close down.
Meanwhile, the industry
fears the federal government could implement
gas reservation policies
or restrict LNG exports if
a solution isn’t reached.
“What I’m seeking to do
is to ensure we have action from the gas companies,” Mr Turnbull said.
“I can say that the gas
companies, I have no
doubt, are very well
aware they operate with
the benefit of a social
licence from the Australian people.
“And they cannot expect
to maintain that if while
billions of dollars of gas
are being exported, Australians are left short.”
Opposition leader Bill
Shorten has pledged to
work with the government
to ensure Australia’s gas
supply, saying the imminent gas shortage was
“above party politics”.
Mr Shorten also accused
the Prime Minister of not
having a strategy to ensure Australia’s supply.
“Gas companies will ignore Mr Turnbull,” he
said.
“Australia needs more
leadership.”
A lack of policy certainty,
the government’s “ ideological war” on renewable
energy and ensuring legislation encouraged local
gas supply were the key
issues, Mr Shorten said.
Minister Frydenberg this
morning said a shortterm solution would be

Environment and Energy Minister Josh Frydenberg says the government will call on
gas giants to step up production. Picture: Kym Smith.Source:News Corp Australia

for companies to release
existing supplies to the
domestic market, while
a longer-term solution
would be to increase production.
“They have a lot of reserves that they haven’t
developed,” Mr Frydenberg told ABC’s Radio
National program this
morning.
“What we’ve heard from
the Australian energy
market operator is that
there will be a shortfall
in gas in South Australia,
NSW and Victoria from
2018-19 onwards,” he
said.
“We would like to see
these reserves developed faster and we stand
ready to assist them.”
But gas bosses claim
monopoly pricing arrangements for east
coast pipelines should be
reformed as it’s currently
more expensive to transport gas around Australia
than to send overseas.
Shell Australia Chair Andrew Smith told Fairfax
Media said there was no
“shortage” of gas.
“There’s lots of gas, we
need to get it in the right
place at the right time,”
he said.
Mr Smith said it cost Shell
$3.50 to send a gigajoule
of gas from Queensland
to Victoria but it cost
just $3 to send the same
amount to the US.
A Santos spokesman
agreed, telling Fairfax it
cost more to transport
gas from Queensland to
Sydney than to ship to
northeast Asia.
The prime minister said
ahead of the Canberra
talks all Australians

needed to be assured of
reliable and affordable
energy.
The meeting is aimed at
ensuring there is enough
gas to meet peaks in
demand, more supply
comes into the market
and downward pressure
is put on prices, as quickly as possible.
“The gas industry is a
key part of Australia’s
prosperity,” Mr Turnbull
said.
“Households rely on gas
supplies to provide an affordable means to heat
their homes.
“Thousands of Australian jobs rely on access
to affordable and reliable
gas supplies.”
Turnbull puts gas companies ‘on notice’
But he said jobs were
under threat because of
state and territory bans
on gas development.
Mr Frydenberg, who will
also attend the meeting,
told reporters two-third
of Australia’s gas was
being exported, including
in some cases gas meant
for the domestic market.
“We will be having a very
frank conversation with
the energy companies,”
he said.
Labor energy spokesman
Mark Butler said it was a
“genuine crisis” requiring national leadership.
“We want to see serious
options put on the table
to address both immediate and longer term issues, to ensure affordable gas supply to our
economy,” he said.
The energy market regulator predicts a shortage
of gas could lead to wide-
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Snowy Hydro expansion: Malcolm Turnbull’s Shorten, ACTU boss at odds over the law
Bill Shorten disagrees “We believe in changing relenting, saying her comgreat big light bulb moment
with the new secretary bad laws, not breaking ments show she is not up

PM to announce Snowy Hydro expansion plan

Finally, Prime Minister Malcolm Turnbull has had an idea. A really big one.Source:News Corp Australia

MALCOLM Turnbull, often accused of letting
down voters who had expected a government of
grand achievements, is
banking his legacy on a
triumph of the past.
He wants to enhance and
update the Snowy Mountain Scheme, already a
fixture of national pride.
The $2 billion proposal
would cover three areas
which disappointed voters have previously seen
as absent from the warmly-welcomed — but soon
dismissed — Turnbull
prime ministership.
It will be a display of
leadership from a man
accused more often of
being led — at times by
his right-wing opponents.
On Wednesday, he shirtfronted Australia’s major
gas producers over our
domestic shortage of the
fuel, and has now gone
forward with his own plan
to expand the 43-yearold Snowy Hydro electric
scheme.
It will be a $2 billion commitment to renewable
energy and the decarbonisation of power production — the old Turnbull priority — at a time
when the battle to retain
the primacy of coal has

become a political dispute.
The project should excite
Australians generally,
who for decades have
not seen big public projects which challenge the
imagination and of which
they could claim part
ownership.
The Snowy scheme remains a project of great
national pride because of
the vast size of therer endeavour and the contribution of the many Australians born overseas to
its construction between
1949-75. And the fact
that it works really well.
Mr Turnbull wants to add
pump hydro to the traditional hydro-electric generation of power.
This would involve the
pumping water from a
reservoir to another at a
higher altitude, and the
release of that water to
run turbines when the
power is needed.
The energy would not just
be renewable, it would
be reliable, compared
to wind and solar power
which fluctuates and will
do until battery storage
technology is advanced.
The prime minister has
significant
problems
ahead, the first being

where to find the $2 billion needed to boost
Snowy output from 4100
mw to 6000 mw.
He has to run negotiations among the three
governments which own
the existing scheme, and
that will not be easy.
And the Prime Minister
will have to tend to serious environmental issue,
such as the final destination of the pumped water,
in what is a major park.
The cumulative difficulties indicate the Turnbull
Snowy won’t be turning
on the lights in NSW and
Victoria any time soon.
Almost certainly it will
not be running while Malcolm Turnbull is Prime
Minister.
Mr Turnbull hopes operations will begin in four
years and that no new
dams will need to be built.
But there will be new tunnel work and that often is
problematic.
There is no doubt the
Prime Minister has been
genuine in his consideration of pump hydro. He
has been discussing options for some time. And
if constructed his idea
would be an element in
reinforcing the reliable
supply of electricity.

of the peak trade union
movement over her claim
there is no problem in
breaking “unjust” laws.
Government members
from Prime Minister Malcolm Turnbull down criticised Sally McManus’
comments on Wednesday
night, just hours after she
was elected as ACTU secretary.
Ms McManus said there’s
“no way” the body will
distance itself from the
CFMEU, which faces more
than 100 separate legal
battles for breaking laws
or showing contempt of
court.
“I believe in the rule of
law where the law is fair
and right but when it’s unjust, I don’t think there’s a
problem with breaking it,”
she told Leigh Sales on
ABC’s 7.30 program.
Ms McManus said laws
around taking industrial
action were wrong.
“It shouldn’t be so hard
for workers in our country
to take industrial action,”
she said.
“Quite often these workers have stopped work
because a worker has
been killed on a building
site. That union gets fined
more than the companies
that actually kill workers.”
Employment Minister Michaelia Cash urged Mr
Shorten to immediately
repudiate the comments,
labelling them outrageous.
“This is an extraordinary
admission by a newly
minted union leader that
she believes she is above
the law and that unions
can pick and choose
when they obey the law
and when they do not,”
she said.
But the Labor leader
told Fairfax Media he
disagrees with her comments.
“If you don’t like a law, if
you think a law is unjust,
use the democratic process to get it changed,”
he said.
“That’s the great thing
about living in a country
like Australia. That’s what
democracy is about.

them.”
Ms McManus, the existing
ACTU vice president, was
on Wednesday elected to
replace Dave Oliver after
he announced his resignation as secretary in
January.
She becomes the first
woman to hold the position in the organisation’s
90-year history and will
work alongside president
Ged Kearney.
But Cabinet minister
Christopher Pyne was un-

to the job.
“What Sally McManus has
said is the kind of anarchic Marxist clap trap we
used to hear from anarchists at Adelaide University in the 1980s,” he told
ABC radio.
“If that’s what the secretary of the ACTU thinks,
she has no place being
there and she should
resign and give the job
to someone who has a
modern, forward-looking
view.”

THE jobless rate has unexpectedly jumped to 5.9
per cent, its highest level
in just over a year, as the
economy shed 6400 jobs
in February.
Economists had tipped
Thursday’s labour force
figures to show the unemployment rate remaining at 5.7 per cent, and an
employment rise of just
under 20,000.
There was some positive
news, with a 27,100 rise
in fulltime employment
after a steep drop the previous month, although
this was wiped out by a
33,500 tumble in parttime workers.
The shift to part-time work
in the past year saw the
underemployment rate —
people looking for extra
work — returning to a record high 8.7 per cent or
1.1 million workers.
Opposition Leader Bill
Shorten (second right)
talks jobs at Hobart’s
Norske Skog paper manufacturing plant with
production
manager
Mark Hutchinson (right)
and Labor MPs Brendan O’Connor and Brian
Mitchell. Picture: Andrew
Drummond.
Opposition Leader Bill
Shorten (second right)
talks jobs at Hobart’s
Norske Skog paper manufacturing plant with
production
manager
Mark Hutchinson (right)
and Labor MPs Brendan O’Connor and Brian
Mitchell. Picture: Andrew
Drummond.Source:AAP
Opposition Leader Bill

Shorten said the figures
were “disappointing”.
“For me the most disturbing news about the jobs
landscape in Australia
is that we now have the
highest ever number of
people who are underemployed,” Mr Shorten said.
“Over 1.1 million of our
fellow Australians have
reported to the ABS they
would like more work than
they are getting.”
Mr Shorten again took the
opportunity to push the
Government to intervene
in the Fair Work Commission’s decision on Sunday penalty rates.
Queensland has the highest unemployment in the
country.
Queensland has the highest unemployment in the
country.Source:Supplied
The seasonally adjusted
unemployment rate in
Queensland rose from
6.3 per cent in January
to 6.7 per cent, the highest in the country and its
highest level since April
2015.
Queensland leapfrogged
South Australia on 6.6 per
cent, while NSW recorded
a seasonally adjusted rate
of 5.2 per cent and Victoria 6.1 per cent.
Meanwhile, another report
forecast an improved employment outlook.
Detail in the WestpacAustralian Chamber of
Commerce and Industry
industrial trends survey
showed fundamentals are
pointing to employment
growth of two per cent or
slightly higher in 2017.

Unemployment rate rose to 5.9 per
cent in February
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