لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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حم ّركات «التسوية» مل ّ
تتوقف أمام العقبات ضغوط
ديبلوماسية متصاعـدة تسأل عن «البديل»

ازدادت صورة الغموض
اليت تغلف مشروع التسوية
الرئاسية غداة لقاء رئيس
«تكتل التغيري واالصالح»
النائب العماد ميشال عون
ورئيس «تيار املردة»
النائب سليمان فرجنيه
وسط اشتداد التناقض
يف املعطيات املتصلة
بأفق التحركات السياسية
الناشطة يف الكواليس يف
شأن املضي يف تعويم
التسوية اآليلة اىل ترشيح

عدد من أمهات معتقلني يف سوريا وأقاربهن يحملن صورهم أمس االول أمام
خيمة االعتصام إيذاناً برفعها( .ناصر طرابلسي)
فرجنيه لرئاسة اجلمهورية .بارز من شأنه ان يوضح
واذ بدا أن أي تطور جديد

التتمة صفحة 31

خالل عملية االعتقال
مت اعتقال مراهق يف
مداهمات ملكافحة االرهاب

يف سيدني ،صباح أمس
اجلمعة ،بزعم انه جزء

من جمموعة أوسع ختطط
ملهامجة مبنى الشرطة

الغيدرالية االسرتالية.
وجرى اعتقال املراهق،
البالغ من العمر  15عاما،
يف منزله يف جورجز هول،

مؤسسات احلكم االنتقالية
ويف إطار ضمانات دولية
مدعومة بقوة الشرعية
الدولية».
وكان الفتًا أمس أن

التتمة صفحة 31

مؤمتر الرياض يتبنى رحيل األسد «يف بداية املرحلة االنتقالية»
جنح املشاركون (١١٦
عضوًا) يف املؤمتر املوسع
للمعارضة السورية يف
الرياض ،يف تشكيل هيئة
تعي الوفد التفاوضي،
عليا نّ
وإصدار بيان ختامي نص

على أن «يغادر (الرئيس)
بشار األسد وزمرته سدة
احلكم مع بداية املرحلة
االنتقالية» اليت تتطلب
«ضمانات دولية» وتنفيذ
وقف النار «حال تأسيس

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights

Y

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Training & Education.
Certificate IV Training and Assessment
Suite
3
/
235
Pitt
St,
Merrylands NSW 2160
Advanced Diploma of Management
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Marketing
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Tourism
Y
Y

Y

Y

Y

Call (02) 9897 0700

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

القمة اخلليجية
تستعجل املنظومة
األمنية  -الدفاعية
اتفق قادة دول جملس
التعاون اخلليجي يف ختام
القمة الـ 36اليت ُع ِقدت
يف الرياض ،على تسريع
وترية التعاون وخطوات
الرتابط األمين والعسكري
املؤدية إىل استكمال
منظوميت األمن والدفاع
بني دول اجمللس.

التتمة صفحة 31

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

منقوشة ع الصاج

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

Negotiator Magazine ed. #00
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
client approval only and must not be used for
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any other
purpose.
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2015
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اعــالنات

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

ANGE OF
ALSO HUGE RAVAIL ABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

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

BEFORE I
BURNOUT!

*

FREE BALANCING & VALVES

SAVE

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

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
صدق يف التعامل

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased
..العمل
دقة يف

39

89

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

4WD

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#

Belted
Radial

159

$

Dunlop
Monza
200R

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

205/65R15

Apco 20 L لالستعمال
$110 الداخلي واخلارجي
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

Apco 20 L  للسقف$85
P: 9832 0000 (APCO)

www.tyrehouse.com.au
9745 6007
9894 7777
9651 5900
4782 1777

MERRYLANDS . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262

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

HMD-163-MTH.indd 1

th

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

$

BURWOOD . . . . . .
CASTLE HILL . . . .
DURAL . . . . . . . . . .
KATOOMBA . . . . .

Y

email: sales@tyresexcel.com

LARGE
CARS

I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

TM

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

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

23/6/10 4:39:00 PM

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

صفحة 3
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لبنانيات

ابراهيم زار الرابطة واجمللس املارونيني:

املساعي النتخاب الرئيس مستمرة
والقطار على سكة احلل

زار املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم الرابطة
العام
واجمللس
املارونية
املاروني ،وكان يف استقباله
كل من رئيس الرابطة مسري
أبي اللمع ونائب رئيس اجمللس
احملامي اميل خملوف ممثال
رئيسه الوزير السابق وديع
اخلازن املوجود خارج البالد،
يف حضور أعضاء اجمللسني
التنفيذيني للرابطة واجمللس.
وبعد جولة قصرية على مقري
الرابطة املارونية واجمللس
العام املاروني ،عقد لقاء
حواري مع ابراهيم يف قاعة
احملاضرات ،استهله عضو
اجمللس التنفيذي مقرر جلنة
االعالم يف الرابطة انطوان
قسطنطني بالقول« :نفخر
بإجنازاتك الوطنية ويسعدنا
هذا اللقاء الذي نريده اخويا
وصرحيا ،فاملكاشفة الصادقة
تولد عالقة صادقة .والصدق
جيمعنا يف حمبة لبنان».
وبعدما أشاد برؤية ابراهيم
وخصوصا
املسيحي
للدور
املاروني يف الوطن ،سأله عن
فحوى اللقاء بينه وبني البابا
فرنسيس أثناء زيارته االخرية
اىل الفاتيكان.

أبي اللمع

بدوره ،قال أبي اللمع« :من
االنسان الذي أنتم ،واملؤسسة
اليت ترعون دعاكم أخريا واجبكم
الوطين واالنساني اىل تكثيف
التحرك شطر دول القرار،
حاملني دراسات وإحصاءات عن
واقع لبنان واحمليط ،تهدفون
منها االضاءة على أوضاعهما
الدميوغرافية واالنسانية واالمنية
وعلى التوازنات القائمة فيهما،
فأضحيتم يف الساحة اللبنانية
والدولية كمن يسأل وجييب،
ويعاد اليه يف امللمات .وقد
أتيح لنا أخريا كما أتيح للبنانيني
مجيعا تثمني حترككم يف زمن
تأمل فيه الشعب حتى أشفق
عليه االمل .فكنتم بنجاحكم
يف حترير جنودنا من االسر،
وخبفر وبتواضع املؤمنني،
بلسما للجراح وأمثولة وطنية
حتتذى».

مخلوف

من جهته ،ألقى خملوف كلمة
بابراهيم
فأشاد
اخلازن،

الذي «يتحلى خبلقية عالية
يف التعامل مع ملفات شائكة
للغاية وهو الذي متكن يف
فرتة وجيزة من أن حيقق
اجنازات حافلة باملآثر باكتشاف
خاليا ارهابية ويف االفراج عن
املعتقلني اللبنانيني يف اعزاز
واطالق راهبات معلوال ،واخريا
اجنازه الكبري بتحرير االسرى
العسكريني لدى جبهة النصرة
ليتابع رص اجلهود يف ملف
االسرى لدى داعش»

ابراهيم

أما ابراهيم فشكر للرابطة
واجمللس حفاوة االستقبال،
وقال« :أحسست أني يف
منزلي وبأني جزء منكم .وهنا
اعترب نفسي مارونيا ،كما اعترب
نفسي لبنانيا يف مكتيب وشيعيا
يف منزلي».
وحتدث عن زيارته اىل حاضرة
الفاتيكان ،شارحا حتضرياتها
واحلفاوة اىل وجدها يف احلاضرة
والرتحيب اخلاص بالوفد اللبناني
خالل القداس الذي أقيم تذكارا
وتكرميا للحرس السويسري يف
حضور ألفي شخصية من كل
أحناء العامل.
وقال« :لقد وضعت قداسة
البابا يف حقيقة الوضع اللبناني
الفتا انتباهه اىل أن لبنان هو
آخر معقل ملسيحيي الشرق
ورئيسه هو الرئيس املسيحي
الوحيد يف هذه املنطقة من
العامل ،وإن استمرار الشغور
يف سدة الرئاسة يشكل خطرا
على لبنان الرسالة ويهدد
الوجود املسيحي بأخطار حمققة،
واملطلوب مساعدتنا على انتخاب
رئيس جديد للجمهورية .فأجابين
قداسته أنه حتدث مع الرئيس
باراك أوباما يف االمر ومل يرتك
مناسبة إال وسعى اىل ذلك،
لكن املشكلة أن املسيحيني
غري موحديني».
أضاف« :طلبت من قداسة البابا
الدعوة اىل مؤمتر ملسيحيي
الشرق يعقد يف الفاتيكان لبحث
وضع هؤالء يف ظل التطورات
اخلطرية اليت تعصف باملنطقة،
وضرورة احلفاظ على وجودهم
ألن السيد املسيح هو من هذه
االرض ،وليس من روما وال
باريس وال واشنطن».
وردا على سؤال حول االنتخابات
الرئاسية ،قال ابراهيم« :إن

شاء اهلل تكون بركة قداسة
البابا قد إنسحبت على املساعي
الرئيس،
النتخاب
اجلارية
وسواء جنحت هذه املساعي أم
مل تنجح ،فإنها ستستمر ،وأن
القطار أصبح على سكة احلل وال
جيوز أن تبقى الدولة قائمة على
اهليكليات االمنية ،بل جيب أن
ينتظم عقد مؤسساتها بانتخاب
الرئيس».
العسكريني
حترير
وعن
«جبهة
لدى
املختطفني
النصرة» ،قال« :هذا املوضوع
أخذ لغطا كبريا ،ولكن القرار
باملوضوع كان قرارا سياسيا
وأنا التزمت به وفاوضت حتت
هذا السقف».

حوار

بعد ذلك ،دار حوار حول التعاون
بني االمن العام واملؤسسات
املارونية يف شأن طلبات
التجنيس واستعادة اجلنسية،
فأكد ابراهيم «جهوزية االمن
العام ملواكبة هذا امللف وفق
ما تسمح به القوانني املرعية
بهدف تسريع اجناز املعامالت
والبت فيها ،وذلك مبرونة
وانفتاح».
ويف نهاية اللقاء ،أومل أبي
اللمع على شرف ابراهيم ومنحه
درع الرابطة تكرميا له.

بري تسلم من عسريي دعوة لزيارة اململكة

نظريان :نأمل إقرار املرسومني لبدء
التنقيب عن النفط

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر امس االول يف
عني التينة السفري السعودي
يف لبنان علي عواض عسريي
الذي نقل له دعوة رمسية
من رئيس جملس الشورى
السعودي الدكتور عبداهلل
بن حممد بن ابراهيم آل
الشيخ لزيارة اململكة ،ووعد
بتلبيتها.
وكانت مناسبة لعرض التطورات
الراهنة.

ملف النفط

ثم عقد بري اجتماعا حول ملف
النفط يف لبنان ،يف حضور
وزير الطاقة ارتيور نظريان
وجلنة االشغال والطاقة النيابية
برئاسة النائب حممد قباني،
ويف حضور النواب :اسطفان
الدويهي ،الوليد سكرية،
جوزف معلوف ،حكمت ديب،
ونضال طعمة.
كما حضر االجتماع رئيس
واعضاء هيئة ادارة قطاع
النفط واملستشار االعالمي
للرئيس بري علي محدان.
وبعد االجتماع قال نظريان:
«حبثنا مع دولته اليوم يف
النفط
مرسومي
موضوع

املوجودين يف جملس الوزراء،
واحلقيقة أن الناس ينتظرون
لكي يعرفوا اين سنصل يف
هذا االمر .وكما هو معلوم فإن
دولة الرئيس بري داعم ألقصى
الدرجات اقرار املرسومني لكي
نباشر العمل .وهناك بلدان
اخرى يف اجلوار يسريون بقطاع
البرتول والعمل يف التنقيب
وغريه وحنن ما نزال ننتظر
«عالدعسة» كما يقال .وغدا
سيكون لنا اجتماع ايضا مع
دولة الرئيس سالم على أمل
إقرار هذين املرسومني قريبا
يف جلسة جمللس الوزراء،
وننطلق يف العمل».
أما النائب قباني فقال« :من
أوىل اجيابيات هذا االجتماع أنه
يظهر ان السلطتني التنفيذية
والتشريعية ،يدا بيد ،تعاجلان
هذا املوضوع اخلطري .حنن هنا
لسنا فريقني يراقبان بعضهما
البعض ،حنن فريق واحد
نتعاون يف هذا املوضوع».
أضاف« :وجدنا دولة الرئيس
بري متقدما علينا يف موضوع
متابعة املخاطر بالنسبة اىل
الغاز والنفط ،وأعطانا دولته
هذا العدد من جريدة االهرام

جعجع عرض االوضاع مع جونز وسفرية النروج
إستقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
باألعمال
القائم
معراب،
االمريكي السفري ريتشارد
جونز ،يف حضور مستشار
يف
اخلارجية
العالقات
«القوات» ايلي خوري ورئيس
جهاز العالقات اخلارجية بيار
بو عاصي ،ومت البحث يف
املستجدات السياسية على
الساحتني اللبنانية واإلقليمية.

ليند

من جهة أخرى ،عرض جعجع مع
سفرية النروج يف لبنان لني
ناتاشا ليند األوضاع السياسية
الالجئني
وأزمة
العامة
السوريني ،فضال عن العالقات
الثنائية بني لبنان والنروج.

مصافحة بني جعجع وليند

املصرية ،وكما تعلمون ،فهي
جريدة رمسية وذات طابع
مميز ،فعندما تصدر املانشيت
الرئيسية يف هذا الشأن
تعلمون حجم املخاطر اجلدية
اليت تواجه لبنان .دولة الرئيس
بري سيبادر اىل جمموعة من
اخلطوات ،وحنن طبعا معه
واىل جانبه ،وسيتكلم مع دولة
الرئيس سالم ،وسيطرح ايضا
هذا املوضوع يوم االثنني
املقبل يف جلسة احلوار ألن
األمر جيب أن يعاجل على أعلى
املستويات ويهتم به كل
االفرقاء اللبنانيني للوصول
اىل نتيجة إجيابية».
سئل :ماذا يف شأن حالة
الطوارئ اليت حتدثت عنها يف
خصوص النفط؟
اجاب« :هذا هو املوضوع،
الكالم الذي تفضل به معالي
الوزير وما قلته يظهر أن
هناك تصرفا على أساس حالة
طوارئ .وماذا تريدون أكثر
من ان يطرح الرئيس بري هذا
املوضوع على هيئة احلوار؟
حنن ومعالي وزير الطاقة يد
واحدة».

فرحات

ثم استقبل بري الوزير السابق
عبداهلل فرحات الذي قال بعد
اللقاء« :ال بد من القول ان
مبادرة ترشيح سليمان بك ما
زالت مطروحة باجلدية اليت
كانت عليها منذ البداية ،ومما
ال شك فيه ايضا أننا انتقلنا
اىل مرحلة ثانية تزيدها جدية
هي مرحلة االفكار .وبالفعل،
هذه املبادرة حتتاج اىل سلة
من االفكار ،وقد كان الرئيس
بري منذ شهرين طرح هذا
املوضوع يف جلسات احلوار ومل
يعط هذا الكالم حقه يف وقته،
ولو دخلنا يف حينه جديا بإقرار
جدولة عامة لالفكار الوطنية
الرئيسية ،وال سيما قانون
االنتخاب والالمركزية وغريها
لكان لدينا اليوم مرشح بقامة
سليمان بك الوطنية الكبرية،
اضافة اىل سلة افكار ،وكان
احلظ حالفنا وانتخبنا رئيسا.
فإن شاءاهلل مع طاولة احلوار
تقر هذه االفكار وترتافق مع
ترشيح سليمان بك فرجنية».
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لبنانيات

حرب :ملتزم مبدأ الشفافية يف الوزارة ومستعد لتزويد قبالن يف ذكرى وفاة الرسول :االرهاب ال صلة له بالدين باسيل عرض مع كاغ اجلهود االممية يف املوضوع
األجهزة الرقابية مبعطيات تريدها
وعلينا ان نتصدى له ونبعده عن ساحتنا وارضنا وانساننا السوري والسن قدمت املراجعة اجلديدة لالحتاد
األوروبي عن برنامج سياسة اجلوار

أعلن وزير اإلتصاالت بطرس
حرب يف بيان ،أنه «ردا على
محلة التشهري اليت تعرضت هلا
بعض إدارات وزارة اإلتصاالت
واملؤسسات اخلاصة لوصايتها
يف الفرتة األخرية بشكل
عشوائي ال يأتلف مع اإلرادة
الصحيحة ملعاجلة الثغرات يف
حال وجودها ،يهمين كوزير
لالتصاالت أن أؤكد أن هذه
الوزارة سوف تبقى طيلة
وجودي على رأسها ،وزارة
شفافة حترتم يف عملها األصول
واألنظمة املرعية اإلجراء».
قال حرب« :منذ وصولي إىل
هذه الوزارة أعمل على إحرتام
هذه األصول والقواعد.
وإنين أكدت مرارا أمام الرأي
العام وأمام املواطنني إحرتام
مبدأ الشفافية يف عمل الوزارة
والوحدات العائدة هلا ،مع
اإلستعداد الدائم لتزويد األجهزة
الرقابية أو املراجع القضائية
كافة باملعطيات واملستندات
واملعلومات اليت تريدها.
بل إنين كنت سباقا يف إحالة
امللفات اليت أستشعر منها
املخالفات إىل النيابات العامة
املختصة أو إىل األجهزة
الرقابية ،لكن بعيدا عن اإلعالم
ودون حاجة إىل مقاربتها من
زاوية سياسية».
أضاف« :إن هيئة أوجريو تعمل
ضمن أصول وقوانني وأنظمة
حددها هلا املشرتع اللبناني،
باملهام املوكلة إليها لصاحل
وزارة اإلتصاالت بناء على
عقود وافق عليها مسبقا ديوان
احملاسبة ،وحتدد موازنتها من
ضمن مشاريع املوازنات امللحقة
وترسل
اإلتصاالت
لوزارة
إىل وزارة املالية .إن هذه
اهليئة تعمل حتت وصاية وزير
االتصاالت ،وعليها واجب إعداد
تقارير مالية دورية ترسلها إىل
عدد من املراجع لدى أجهزة
الرقابة باإلضافة إىل وزيري
اإلتصاالت واملالية واليت يعود
هلا أن تدقق وتراقب وحتاسب،
ويف حال حصول أي خمالفة
تتخذ التدابري املالئمة ،وهو
ما مل حيصل ألنه يتعارض مع
املسلكية والكفاءة واالستقامة
اليت نشهدها لدى رئيس ومدير
عام أوجريو الدكتور عبد املنعم
يوسف .وهي تفعل ذلك».
وتابع« :ما يدعو إىل اإلستغراب
هو طرح موضوع خمالفات مزعوم
إرتكابها أمام الرأي العام دون

إبالغي كمسؤول عن عمل هيئة
أوجريو كسلطة وصاية مبضمون
الشكاوى .ويهمين أن أؤكد أنه
بقدر حرصي على إحرتام القانون
واإللتزام بكل ما يفرضه على
اإلدارات واملؤسسات العامة،
أؤكد حرصي على احلفاظ على
مسعة وكرامة وهيبة املوظفني
العاملني يف الوحدات واإلدارات
اليت أرأسها أو اليت لي عليها
سلطة الوصاية ،وذلك من
خالل إعتماد الوسائل القانونية
الصحيحة يف احملاسبة واملساءلة
وليس من خالل توجيه اإلتهامات
حبق املوظفني».
وأردف« :لقد أعطاني الدستور
والقانون ،مبا لي من سلطة
هرمية تسلسلية أو سلطة
وصاية على الوحدات اليت تعمل
يف الوزارة أو مع الوزارة ،حق
اإلشراف والتحقيق واملساءلة
واإلحالة على األجهزة الرقابية
والنيابات العامة .وإنين ال
أتساهل أبدا يف استعمال هذا
احلق عند اللزوم ،لكن بعيدا
عن اإلعالم والتشهري ،مبا
حيفظ سرية التحقيقات .غري
أنين أمتسك أيضا باحلفاظ على
هيبة وكرامة الوظيفة العامة
واملوظفني والوقوف إىل جانبهم
يف حال وقوع ظلم عليهم».
أضاف« :أود أن أؤكد أن وزارة
اإلتصاالت وهيئة أوجريو سوف
تستمران يف العمل الدؤوب
مستوى
لرفع
واملستمر،
خدمات اهلاتف الثابت واإلنرتنت
وإيصاهلا إىل خمتلف القرى
واملدن واحملافظات اللبنانية.
ولن تتوانى هذه الوحدات
والعاملني فيها عن بذل اجلهد
لتحسني اخلدمات للمواطنني.
والكل يعرف أن خدمات اهلاتف
واإلنرتنت تقدمت يف لبنان
منذ عام  ،2014إن جلهة توسع
رقعة اخلدمات ،أو جلهة نوعية
اخلدمات ،أو جلهة أسعار هذه
اخلدمات».
وختم« :لقد قفز لبنان نتيجة
للجهد الذي بذلناه خالل عامي
 2014و 2015من املوقع 77
عامليا إىل املوقع  ،56حمتال
املركز السابع بني الدول
العربية ،ومتقدما على دول
كبرية بإقتصادها كالصني
واهلند والربازيل واملكسيك
وماليزيا وأندونيسيا وغريها.
وذلك يف تقييم األمم املتحدة
ملؤشر نفاذ تكنولوجيا املعلومات
واإلتصاالت».

وجه نائب رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري
قبالن رسالة اىل املسلمني ،يف
ذكرى وفاة النيب حممد ،استهلها
بالقول« :يف غيابك ايها احلبيب
املصطفى ورحيلك ايها الرسول
الكريم املبعوث رمحة للعاملني
نستمطر شأبيب اخلري الذي علمتنا
ان نكون من اهله ،وحنن نعيش
ذكراك ونتعامل بغيابك كوجودك
النك امان الهل االرض وحمبة
الهل السماء ،تركت لنا القرآن
والسنة النبوية والعرتة الطاهرة
لنعيش يف ظالهلا ونتحرك من
خالهلا ،فتحل الربكة والرمحة
على امة االسالم واالميان ،لنتفيأ
بظالهلا ونعمل من خالل توجهاتك
لنبقى متمسكني بك يف الشدة
والرخاء».
اضاف« :انت ايها العظيم ،محلت
هموم كل العامل ودعوتهم اىل
اخلري وأمرتهم باملعروف ونهيتهم
عن املنكر ،وحنن ال نزال على
العهد نسري على هداك ،لنبقى
على خطك حنارب الحقاق احلق
وازهاق الباطل ،لقد علمتنا ان
نكون حمبني متعاونني على اخلري
ندعو اىل اهلل باحلسنى ،نقتدي
باسلوبك لنتحرك من خاللك لنبقى
موحدين متعاونني ندعو اىل اخلري
وننهى عن املنكر».
وتابع« :يف ذكرى غيابك ايها
النيب العظيم ال نزال معك يف
قرآنك والسنة النبوية ،فنتمسك
حببلها وندين لك بالوالء ونطلب
من اهلل ان جيمعنا معك يف اآلخرة
لتبقى العضد والقائد والرائد،
ولقد فقدنا بغيابك بركات السماء
وحنن سنبقى معك يف حقك
وخريك ،فتعاليمك ال تزال يف
ضمائرنا وقلوبنا نعشقها ونتحرك
من خالهلا لتكون لنا اخلري واالمل،
وسنظل أوفياء لك ولشريعتك
وقولك ،فانظر الينا بعينك واشفع
لنا وكن سندا دائما هلذا الشعب
املسكني الذي يتخبط بالظلمات
والفنت».
وطالب «املؤمنني بالعودة اىل
النيب والتمسك بالقرآن والسنة
النبوية والسرية العلوية ليكونوا
منتهجني سبل اخلري والصالح

واملعروف ،وال سيما ان بالدنا
تعيش خبط عشواء يف ليلة ظلماء
بعيدة عن القيم واخلري ،وعلى
اجلميع ان يتذكروا النيب حممد
وحسن تعاونه مع الناس فهو
كان كرميا مباركا حمسنا صادقا
خملصا حمبا ،ما حيتم ان يكونوا
رمحاء على االرض لريمحهم اهلل
رب االرض والسماء ،فيكونوا يف
خدمة االنسان املعذب املظلوم
واحملروم فيدعموه ويكونوا عونا
له ما يستدعي ان نعيد النظر يف
سريتنا وسلوكنا فنحب لالخرين
ما حنب النفسنا ،فنكون مؤمنني
متآلفني باخلري واهلل ينصرنا
ويرمحنا ويكون لنا سندا وملجأ
يف الشدة والرخاء».
وختم بالقول« :يف ذكرى
وفاة النيب االكرم نتذكر قوله
اهلل سبحانه عن رسوله« :وما
أرسلناك اال رمحة للعاملني»،
فاالسالم اراد ان يكون االنسان
رساليا مؤمنا ملتزما بالعمل ملا
فيه صالح اجملتمع واصالح
االنسان ليكون على جادة احلق
ينهج سبيل اخلري والفالح ،ونكون
كما ارادنا النيب ،سائرين على
اخلط املستقيم الذي يوصلنا اىل
شاطئ االمن واالمان ،وال سيما
ان إسالمنا إسالم السالم واألمن
والسعادة ،وهو ال يعرف ارهابا
وقتال وتشريدا ،فالنيب حممد
حارب الشرك والتكفري والباطل
والظلم والشر فكان باملرصاد
لكل مبتدع يهني الناس وحيتقرها،
فالتكفري عمل شيطاني واالرهاب
ال صلة له بالدين ،فهو شر مطلق
علينا ان نتصدى له ،ونبعده عن
ساحتنا وارضنا وانساننا ،وعلى
املسلمني ان يتصدوا لكل عمل
ينايف االسالم يف تعاليمه وقيمه
اليت تنبذ كل دعوات التكفري
واالرهاب والقتل والتشريد،
فاالسالم اراد ان يكون االنسان
عزيزا مكرما فحرم االعتداء عليه
او االساءة اليه الن االنسان
خليفة اهلل على االرض يعمرها
باخلري والصالح ،على املسلمني
ان يكونوا مع اهلل ليكون اهلل
معهم ،فان تنصروا اهلل ينصركم
ويثبت اقدامكم».

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل املنسقة اخلاصة
لألمم املتحدة يف لبنان سيغريد
كاغ ،ومت البحث يف اإلجتماعات
الدولية املرتقبة ومنها مؤمتر
نيويورك األسبوع املقبل حول
سوريا ،ومؤمتر لندن حول
النازحني ،واجلهود اليت تبذهلا
األمم املتحدة يف موضوع
سوريا وإعادة إعمارها وعودة
النازحني اليها ،فضال عن إجياد
حل سلمي وسياسي فيها.
كما جرى التشديد على أهمية
الدور اللبناني يف ما حيصل يف
املنطقة وضرورة استقرار الوضع
فيه ملواجهة اإلرهاب.

السن

كما التقى باسيل القائمة باألعمال
رئيسة بعثة اإلحتاد األوروبي
السفرية كريستينا السن اليت
قالت بعد اللقاء« :عقدت
اجتماعا جيدا مع وزير اخلارجية
جربان باسيل ،وأنا هنا اليوم
ألقدم املراجعة اجلديدة لإلحتاد
األوروبي يف ما يتعلق بربنامج
سياسة اجلوار اليت سبق وأن

أطلقتها وزيرة خارجية اإلحتاد
األوروبي فيديريكا موغرييين
واملفوض األعلى لسياسة اجلوار
جوهانس هان يف بروكسل منذ
أسابيع .وتتناول هذه املراجعة
إعادة صياغة لعالقاتنا مع كل
دول اجلوار لإلحتاد».
اضافت« :إنه مسار عملنا عليه
لفرتة ،وكان لبنان ناشطا جدا
يف هذه املراجعة ،إذ أن الوزير
باسيل دعا اىل عقد مؤمتر خالل
الصيف ،وكان لبنان هو الذي
نسق بني كل الدول العربية
بهدف االستجابة له .وحنن
اليوم متحمسون جدا إلطار
العمل اجلديد لربناجمنا والذي
يركز بشكل أساسي على خطوط
عريضة مهمة جدا من أجل لبنان
ككل ،واستقرار املنطقة اليت
نتطلع من أجل تقدمها وازدهارها
االقتصادي ،وإجياد فرص عمل
للشباب يف جمال الثقافة والعلم،
وبذل اجلهود من أجل االنتصار
على التطرف العنيف ،وامور
أخرى مثل اهلجرة والقدرات بني
لبنان وأوروبا ،وسنتابع احلوار
بيننا بعد عيد امليالد».

التقى السفري التونسي ووفدا من أمل

حسن :الجناح االستحقاق الرئاسي

استقبل شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز الشيخ نعيم حسن ،يف
دار الطائفة يف فردان  -بريوت،
السفري التونسي كريم بو دالي
ومت عرض جممل التطورات.
وجدد الشيخ حسن متنياته بنجاح
توطيد املسرية الدستورية،
مقدرا اصحاب املبادرة فيها
على رؤيتهم اليت استحقوا
عليها جائزة السالم .ومتنى
«ان تنعم تونس باالستقرار
واألمن والتمكن من مواجهة
التحديات اليت متثلها العملية
السياسية وخماطر التطرف»،
مؤكدا «ضرورة التكاتف ملواجهة
كل أشكال اإلرهاب والتمييز

والظلم».
ثم استقبل املسؤول الثقايف
إلقليم بريوت يف حركة «أمل»
الشيخ حسن شريف على رأس
وفد .وقدم له دعوة للمشاركة
يف لقاء روحي.
وشدد الشيخ حسن على «أهمية
العمل اجلامع بني اللبنانيني
بكل أطيافهم للخروج بالبالد
من األزمات املرتاكمة» ،داعيا
إىل «مقاربة إجيابية من قبل
كل القوى السياسية للمبادرات
احلاصلة من اجل اجناح االستحقاق
الرئاسي» .وحيا «الدور الوطين
لرئيس جملس النواب نبيه
بري» ،متمنيا له التوفيق.

اجلميل استقبل جونز مستطلعا موقف الكتائب من االستحقاق الرئاسي
استقبل الرئيس أمني اجلميل،
ظهر اليوم يف بكفيا ،القائم
السفري
األمريكي
باألعمال
ريتشارد جونز .ومت خالل اللقاء
البحث يف تطورات األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة.
وأعلن السفري جونز ،بعد اللقاء،
«انها زيارتي األوىل للرئيس
اجلميل وكان هناك جولة أفق

جيدة تبادلنا فيها اآلراء خبصوص
أوضاع لبنان واملنطقة .اطلعت
على موقف «حزب الكتائب»
من اإلستحقاق الرئاسي وتكون
لدي فهم أفضل ملوقف احلزب
الذي هو موقف مسؤول يقارب
األمور بتأن وبروحية تهدف اىل
مجع اللبنانيني» ،مشريا اىل أن
«املواقف كانت متطابقة على

حتمية احلاجة النتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،وهذا األمر مهم
جدا».
وأكد أن «املؤسسات اللبنانية
حباجة ألن تعمل وتتجدد ألن
الرئاسة شاغرة منذ زمن طويل.
الوقت اآلن هو للعمل من أجل
انتاج حل لبناني هلذه املشكلة
وبذلك يستعيد لبنان سيادته

ويلعب دوره يف حماربة التطرف
يف املنطقة».
وردا على سؤال عن هوية املرشح
للرئاسة ،قال السفري جونز:
«إننا ندعم اآللية اللبنانية وعلى
اللبنانيني أن خيتاروا من سيكون
رئيسهم ولكن نعتقد ،أن الوقت
اآلن ،هو التوقيت املناسب
لالختيار».
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تعليقا على إيقاف بث املنار عربالعربسات:

اعتداء على احلقيقة وعلى
احلريات يف لبنان

العماد عون
علق رئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون،
على موضوع إيقاف بث قناة
املنار عرب قمر العربسات خالل
برنامج بانوراما على شاشة
املنار.
فقال :من خياف من احلرية
هو الذي خياف من احلقيقة.
إن قناة املنار هي صوت من
أصوات احلق يف املنطقة،
وهي مصدر إطالع موثوق يف
كل دول العامل ،سواء أحبوا
سياسة القناة أو مل حيبوها..
إن إسكات صوت املنار ،هو
إسكات للحرية يف لبنان ،هذه
احلرية اليت تشكل مسة لبنان
الكربى ..فعندما كانت كل
وسائل اإلعالم يف العامل العربي
خاضعة ملراقبة ذاتية أو رمسية
من دوهلا ،وكانت حريتها مقيدة
وحمدودة ،كانت بريوت صوت
كل العرب ،وكانوا يأتون إليها
للتعبريعن أرائهم.
ما حصل هو مس مليزات لبنان
يف املنطقة ،وهو إعتداء على
احلقيقة وعلى احلريات يف
الدولة اللبنانية ،إضافة إىل انه
خيالف كل القوانني والعقود
املوضوعة لالتصال والتواصل
والبث يف كل دول العامل.
هذاالواقع جديد والنعرفها
إذااعتمدوا قمع وسائل اإلعالم
مدفعا حياربون فيه .وقد ال
خيطر ذلك إال ببال من يريدون
كبت األصوات احلرة».
سئل :برأيك ما هي سبل

املواجهة ،وما هو املطلوب
على املستوى الرمسي أو على
مستوى الوسائل اإلعالمية
سواءأكانت املنارأوسواها؟
اجاب :على مستوى املؤسسات
اإلعالمية ،هناك القوانني،
وكذلك التضامن مع احلقيقة.
زد على ذلك انه ليس ألحد
اليوم القدرة على حجب الصوت
والصورة ألن هناك وسائل
متعددة ،وهي ال تدار مجيعها
كما تتم إدارةالعربسات .إذا ،ما
من إمكانية حلجب الالصوت وال
الصورة .ومن جهة أخرى هناك
املراجع الدولية واإلقليميةاليت
ميكننااستعماهلا للدفاع عن
حقوقنا».
سئل :ماذا تقول اليوم للعاملني
بقناة املنار ،وهم الذين سبق
أن تعرضوا يف العام 2006
لتدمري مباشر ملبناهم من
قبل العدو االسرائيلي .وها
حنن اليوم نرى استهدافا من
نوع آخر للمنار .هل من كلمة
ٍ
للعاملني يف القناة؟
اجاب« :العاملون يف هذه القناة
هم مثال للشجاعة وال حيتاجون
ألحد كي يعطيهم دروسا فيها،
لذلك أنا أكيد أنه ما من أحد
يستطيع أن ميس مبعنوياتهم
ألنهم هم من يعطون املعنويات
للمواطنني .وال شك ان كل
إعتداء من هذا النوع يكون
حمفزا هلم ،كي يتأكدوا ان
هدفهم سام وجيب أن يستمروا
يف الدفاع عنه».

أبو فاعور ردا على حرب:

إذا كان يعلم خفايا نيب االتصاالت احلديث
مصيبة وإذا ال فاملصيبة أكرب
علق وزير الصحة العامة وائل
أبو فاعور على البيان الصادر
عن وزير االتصاالت بطرس
حرب بتصريح قال فيه« :لقد
غالبتين دموعي فغلبتين ،وأنا
أقرأ عبارات االشادة اليت
سيقت يف بيانه ،فاختلط األمر

علي ،هل كان يتحدث عن عبد
املنعم يوسف ام عن يوسف
الصديق؟ وبكل األحوال ،إذا
كان الوزير حرب يعلم خبايا
وخفايا نيب االتصاالت احلديث،
فهذه مصيبة ،وان كان ال يعلم
فاملصيبة أكرب وللحديث صلة».

خريس :على األقطاب املوارنة اإلتفاق
على مرشح جيمع عليه مجيع اللبنانيني

جدد عضو كتلة «التحرير
والتنمية» النائب علي خريس
تأكيده على «ضرورة إقتناص
الفرصة املتاحة اليوم واألجواء
املؤاتية إلنتخاب رئيس للبالد».
وقال خالل احتفال تأبيين يف
بلدة برج رحال« :إن الوصول
اىل هذا األمر ال ميكن أن يتم إال
من خالل توافقنا مجيعا ،والعمل
على ترك كل االمور الشخصانية،
وأن ننظر إىل مصلحة الوطن
من دون أي شيء آخر وعدم
الرهان وانتظار األوامر واحللول
اخلارجية ألننا بلغنا سن الرشد،
وبإمكاننا حل مشاكلنا بأيدينا.
وعلى األقطاب املوارنة اإلتفاق
على مرشح يلتقي حوله ،وجيمع
عليه مجيع اللبنانيني».
وأمل من البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي «دعوة األقطاب املوارنة
إىل عقد لقاء ،واخلروج بتسمية
مرشح جيمعون عليه ألن خالف
ذلك يعين أن األزمة ستطول
والفراغ سيولد عدم اإلستقرار
السياسي».
وقال« :علينا تعزيز وحدتنا
الداخلية ألنها تشكل الرافعة
األساسية ملواجهة كل األخطار

احملدقة ،اليت حتاك من قبل
إسرائيل،
األساسي
العدو
واجملموعات
تشكل
واليت
التكفريية اإلرهابية وجهني
لعملة واحدة».
أضاف« :املرحلة اليت تعصف
باملنطقة ويتأثر بها لبنان،
وعلينا
وخطرية،
دقيقة
مواجهتها من خالل تشابك
أيادي اجلميع للخروج من هذه
األزمات واحملافظة على وطننا
واخلروج من كل الشرور اليت
ميكن أن تصيبه ،وأن حنافظ
على مؤسساتنا من خالل
بناء الدولة وانتخاب رئيس
للجمهورية».
وعاد خريس بالذاكرة اىل الثالث
عشر من العام  ،1984حني
«قامت إسرائيل بعملية اجتياح
للعديد من البلدات اجلنوبية،
واليت كانت حمتلة حينها،
وجهزت آالف اجلنود وأعتى
األسلحة بهدف القضاء على
قادة املقاومة ،حيث ووجهت
من قبل األهالي ،وفشلت يف
عملها ،واستمرت املقاومة حتى
وصلت اىل ما هي عليه يف أوج
عطائها وقوتها لتتصدى للعدو
االسرائيلي والتكفرييني».

القوات اللبنانية
داغر رئيساً ملكتب سدني
للمرة االوىل حبسب النظام الداخلي اجلديد حلزب القوات
اللبنانية يف اسرتاليا ،وبعد محلة انتخابية خاضها املرشحون
على اساس برامج انتخابية ،مت بتاريخ  ٢٩تشرين الثاني،
بإشراف مقاطعة اسرتاليا واللجنة املوكلة مهمة تنظيم
االنتخابات ،انتخاب رئيس جديد ملركز سيدني خلفا للرفيق
شربل فخري الرئيس املنتهية واليته وجاءت النتائج على
الشكل التالي:
فاز مبنصب الرئيس الرفيق جهاد داغر وفاز مبنصب نائب
الرئيس الرفيق بيار جوزيف سكر.
إن مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية ،اذ تشكر اعضاء
املركز املنتهية واليته وخصوصا رئيسه شربل فخري على
اجملهود اجلبار الذي قاموا به طوال فرتة حتمل املسؤولية
وعلى النجاحات واالجنازات الكثرية اليت حققوها ،تتمنى
للرفاق اجلدد التوفيق يف قيادة مركز سيدني اىل جناحات
اخرى ترفع اسم القوات ولبنان وأسرتاليا اىل مراتب أكثر
تألقا.
وسيعلن قريبًا يف اجتماع التسلم والتسليم عن كامل
أعضاء اهليئة اإلدارية ملكتب سدني .

دائرة االعالم سدني

قاسم :خيارنا هو أن حنمل سالحنا
ونقاوم من أجل حترير أرضنا
حتدث نائب األمني العام
ل»حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم يف االحتفال الذي
نظمته اهليئات النسائية يف
«حزب اهلل» يف اجلنوب،
ملناسبة وفاة الرسول االكرم
حممد واصدار وقراءة كتاب
«الولي اجملدد» للشيخ قاسم
يف قاعة مدرسة املصطفى يف
النبطية ،يف حضور شخصيات
وعلماء دين ،وقال»:ان والية
الفقيه علمتنا كيف نسعى
إىل الوحدة اإلسالمية ،وأن
تكون القضية الفلسطينية هي
القضية املركزية ،وأن جناهد
يف سبيلها ويف سبيل اهلل،
وأن نتحمل اجلراحات واآلالم
والصرب».
وأضاف»:ان رؤيتنا لنصرة
احلق تبقى كما هي حتى ولو
اجتمعت الدنيا ،فنحن ضد
إسرائيل ولو كنا لوحدنا حتى لو
كان العامل بأسره يسري معها،
إننا تعلمنا أن التحرير ال ميكن
أن يتم إال ببندقية املقاومة،
ألن اإلدارة السياسية العاملية
إدارة بيد أمريكا اليت تتحكم
واليت
بالشعوب،
إدارتها
تتبنى إسرائيل ،وال تضمن
حقوق اإلنسان وال حقوق
الشعوب».
وتابع« :خيارنا هو أن حنمل
سالحنا ونقاوم من أجل حترير
أرضنا ،وهو ما فعلناه يف
لبنان فنصرنا اهلل يف عام

 ،2000وجتدد النصر للمقاومة
واهلزمية السرائيل يف متوز
 2006يف أكرب مواجهة مع
جيش قوي يف منطقتنا ،حيث
انهزم أمام ضربات املقاومة
اليت انطلقت بفضل إميانها
باإلسالم واسرتشادها بنهج
الولي الفقيه».
وأردف« :ان حزب اهلل ال
يأبه بالتصرحيات اليت يعتقد
مطلقوها أنها تسيئ لنا،
عندما تقول لنا اننا أتباع
الولي الفقيه ،فنحن نقول
إننا أتباع الولي الفقيه ألننا
بهذا اإلرتباط ارتبطنا بديننا
بالطريقة الصحيحة ،وتعرفنا
على دين الرمحة يف مقابل
ما يطرحون من دين ال وجود
له يف الكتب السماوية بقطع
الرؤوس وبقر البطون ،وال
يعرتف حلق اإلنسان باحلياة
إذا كان خمالف هلم كما يفعل
التكفرييون».
وختم قاسم بالقول« :إننا
ومن خالل هذا املنهج الذي
سرنا عليه استطعنا يف لبنان
أن نعقد حتالفات إسالمية
مسيحية ،وإسالمية قومية
ووطنية ،واستطعنا من خالل
هذا اإللتفاف أن نشكل
رصيدا مهما لدعم مشروع
املقاومة ،من دون أن نتعاطى
مع اخلالفات الفكرية والثقافية
اليت يؤمن بها كل طرف من
األطراف».

جملس والية نيو ساوث ويلز
اجلامعة اللبنانيّة الثقافيّة يف العامل

تأجيل موعد إنعقاد اهليئة العامّة

الثقافية
اللبنانية
يود جملس والية نيو ساوث ويلز ،اجلامعة
ّ
ّ
العامة الكرام عن تأجيل موعد
يف العامل إعالم أعضاء اهليئة
ّ
العمومية اليت كانت مقررة صباح
اجلمعية
إنعقاد جلسة إجتماع
ّ
ّ
يوم األحد الواقع يف  ، 2015/12/06إىل صباح يوم األحد الواقع
يف 2015/12/20عند متام الساعة احلادية عشر ،بسبب عدم
اإلنتهاء من إعداد املكاتب اجلديدة جمللس الوالية حيث ستجري
القاري،
إنتخابات جملس الوالية إستنادًا للنظام الداخلي للمجلس
ّ
وذلك يف مقر جملس الوالية اجلديد الكائن على العنوان :
519 King Georges Road, Beverly Hills NSW 2209
جدول أعمال اجللسة:
• كلمة رئيس جملس الوالية
• عرض تقارير عمل احلقائب عن السنتني املنصرمتني
• عرض ومناقشة التعديالت املقرتحة على النظام الداخلي
• إنتخابات جملس الوالية
• اإلعالن عن إنطالق أعمال جملس الوالية من مقره اجلديد
تقبل الرتشيحات حتى تاريخ  ، 2015 /12 /18بإرساهلا اىل
العنوان الربيدي اجلديد جمللس الوالية :
2209 Beverly Hills NSW ,29 P.O.Box
لإلستفسار واملراجعة:
قزي 0415120120
الرئيس وسام ّ
أمني السر بالتكليف باتريك يزبك 0456555555

مسؤول اإلعالم
مجلس والية نيو ساوث ويلز
الجامعة اللبنانيـّة الثقافيـّة يف العالم
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لقاء تضامين مع قناة املنار يف اجلناح

فلحة ممثال جريج :منع بثها فيه انتهاك لسيادتي لبنان وجامعة الدول العربية
عقد امس االول لقاء تضامين
مع قناة «املنار» بعد قرار
«عربسات» وقف بثها عرب
اقمارها الصناعية ،يف فندق
اجلناح،
بيتش-
الكورال
حضره رفعت بدوي ممثال
الرئيس سليم احلص ،وزير
الصناعة حسني احلاج حسن،
وزير االعالم رمزي جريج
ممثال باملدير العام للوزارة
الدكتور حسان فلحة ،سفراء:
سوريا علي عبد الكريم علي،
فلسطني اشرف دبور ،العراق
علي العامري واجلمهورية
حممد
اإليرانية
اإلسالمية
فتحعلي ،النواب :عاصم
هاشم،
عباس
قانصوه،
نبيل نقوال ،فادي االعور،
وعلي
املوسوي
حسني
عمار ،رئيس اجمللس الوطين
لالعالم عبد اهلادي حمفوظ،
الوزراء السابقون :كريم
بقرادوني ،سليم جريصاتي،
مروان شربل ووليد الداعوق،
النائب السابق لرئيس جملس
النواب إيلي الفرزلي ،النواب
السابقون :سليم عون ،اميل
اميل حلود وناصر قنديل،
نقيب احملررين الياس عون،
السياسي
املكتب
عضو
ل»حزب اهلل» غالب ابو
زينب ،ممثل حركة «أمل»
حممد خواجه ،االعالميون:
طالل سلمان ،شارل ايوب،
غسان بن جدو ،كرمى خياط،
قاسم سويد وممثلة عن
بيار الضاهر وحشد اعالمي
واجتماعي وفين.

فرحات

بداية حتدث مدير عام قناة
فرحات
ابراهيم
«املنار»
فقال« :الشكر للمتضامنني
واىل كل من وقف وساند
القناة يف مواجهة القرار
اجلائر واجملحف دفاعا عن
حرية الكلمة ،ويف الواقع ان
اخلدمة قطعت يف 2015/12/4
بينما املخالفة املزعومة حصلت
يف  2015/4/19وبعد اكثر من
 7اشهر هذا دليل على سوء
نية مبيتة ملاذا هذا التوقيت
بالذات».
التعاقدات
«يف
اضاف:
يفرتض
بالذات
التجارية
حسن النوايا ويف هذا اجملال
مع عرب سات كان سوء
النية ،ويف العقد املوقع مع
عربسات هناك املادة ()15
تنص
النزاعات
لتسوية
على انه يف حال نشوء اي
نزاع بني املتعاقد و»عرب
سات» يكون هناك مهلة 3
اشهر لتسوية هذا اخلالف
وديا ،واذا مل يتفق الطرفان
حيال هذا االمر اىل اجلمعية
العمومية لعربسات وهذا مل
حيصل على االطالق بالرغم من
البيان الذي اصدرته مؤسسة
عرب سات يوم امس وتقول

فيه انها غري مسؤولة عن
املضمون ويف الوقت عينه
حتاكم املنار وتسحب بثها عن
اهلواء بطريقة احادية اجلانب
فكيف هذا االختالف ،غري
مسؤولة عن املضمون وحتاكم
على املضمون».
وتابع« :لقد نصبت عربسات
نفسها اخلصم واحلكم وان
اخطر ما قامت به عربسات
هي انها استباحت السيادة
اللبنانية يف قرارها بشقني،
مبا يتعلق باملنار ومبا يتعلق
بنقل اشارتها من جورة
البلوط وبعدم مراجعة الدولة
اللبنانية اليت هي شريك يف
عرب سات».
وختم« :اؤكد على ان
املرجعيات املختصة واملتعلقة
باملضمون يف حال خمالفة
اي قناة لبنانية الي شرط
من شروط التعاقد مبا
خيص احملتوى االعالمي،
علما ان هناك حرية اعالمية
يف لبنان ،ان اي خرق الي
مؤسسة اعالمية يف لبنان
هناك مرجع واحد يف لبنان هو
اجمللس الوطين لالعالم وهذه
املؤسسات اللبنانية امنا نالت
ترخيصها بفعل القانون رقم
 94/382وهذا هو الذي ينظم
ويرعى االساسات االعالمية يف
لبنان واي خمالفة على االقمار
الصناعية تراجع هذه السلطة
وخالف ذلك مرفوض ،واؤكد
على ان املنار كما كانت واذا
عوقبت سياسيا على مواقفها
فاننا من هنا نؤكد ان مواقف
املنار ثابتة كما هي واردة
املنار قوية ومل يسقطها
العدوان الصهيوني عام 2006
على مبناها املدمر بقنابل احلقد
الصهيونية ولن يسكتها اي
قرار تعسفي او جائر من اي
جهة كانت وستبقى املنار تبث
عرب اقمار صناعية خمتلفة وعرب
ادوات خمتلفة ولن مينعها
هذا القرار من االكمال يف
اداء رسالتها عن اكمل وجه
حملبيها ومشاهديها».

بدوي

ثم ألقى بدوي كلمة احلص
فقال« :بات اإلعالم الفضائي
أشبه بسالح يفوق مبفعوله
أي سالح حربي وسط معارك
ملتهبة تضج بها منطقتنا
العربية».
أضاف« :إننا ندعو للحفاظ على
رسالة اإلعالم النقية ،ونقل
احلقيقة كما هي وممارسة
حرية التعبري بتقبل الرأي
والرأي اآلخر مع حق ممارسة
النقد البناء يف السياسة،
كما نربأ بوسائل اإلعالم أن
تلجأ إىل التجريح الشخصي
مهما بلغت حدة اخلالف ليبقى
اإلعالم اللبناني صاحب رسالة
ناصعه وإعالما موثوقا وممثال
لوجه لبنان احلضاري».

امجل ما يف هذا التضامن ان
 8و  14آذار أصبحا رقما واحدا
وطنيا تفاعليا تشاركيا .عشتم
وعاش االعالم وعاش لبنان،
واملنار شعلة لن تنطفىء».

ايوب

وتابع« :حنن من املؤمنني بأن
حرية اإلعالم والرأي والكلمة
من املسلمات اليت ال جيوز
املساس بها يف أي حال من
األحوال ،وأن حجب أية وسيلة
إعالمية تعنتا وتعسفا الختالف
يف الرأي أو التوجه جرمية
حبق احلريات والدميقراطية
واستهتار بعقول الناس ،كما
ان سياسة كم األفواه مل تعد
جتدي نفعا يف عصر الفضاء
وسائل
ووفرة
املفتوح
التواصل اليت حولت العامل
اىل قرية صغرية».
واردف« :من املعيب أننا نرى
حماوالت متكررة حلجب قنوات
فضائية خلالف سياسي أو
عقائدي أو ألنها متارس
حقها بالكلمة احلرة واملوقف
املستقل واإلميان بقضية أو
مبدأ أو وجهة نظر».
ورأى «ان حماوالت حجب
بث قناة املنار اليت اختذت
من فلسطني عنوانا رئيسيا
وبوصله مركزية لن يكتب
هلا النجاح ،الن قناة املنار
اخذت على عاتقها نصرة
الشعب الفلسطيين يف نضاله
وكفاحه ضد العدو االسرائيلي
منعا لتمييع او لطمس القضية
الفلسطينيه وألن قناة املنار
دعمت وظهرت االنتفاضة
املباركه للشعب الفلسطيين
ضد االحتالل االسرائيلي الذي
ميارس شتى انواع التمييز
العنصري واالعتقال التعسفي
والقتل املتعمد وهدم املنازل
وابشع االعدامات امليدانيه
حبق الفلسطينيني» ،مؤكدا
«ان قرار حجب بث قناة املنار
قرار جائر وجمحف حبق االعالم
عموما وحبق االعالم اللبناني
على وجه اخلصوص».
وقال« :من هذا املنطلق
وامياننا منا حبرية الكلمة
واإلعالم نعلن تضامننا مع قناة
املنار وندعو اىل ضرورة إختاذ
االجراءات كافة اليت تكفل حق
اعادة البث الفضائي هلا عرب
االقمار االصطناعية كما تكفل
حق كل القنوات األخرى بالبث

وحبرية التعبري ضمن الضوابط
األخالقية ومعايري املنافسة
الشريفة والنقل املوضوعي
للحدث والتعبري الرصني
عن الرأي مع احرتام الرأي
اآلخر».

فلحة

أما ممثل وزير االعالم فقال:
«نعرب عن تضامننا مع االعالم
اللبناني عامة ،واملنار خاصة،
وال سيما ان احلرية االعالمية
وحرية التعبري اساس فرادة
لبنان ،وصنو وجوده .كما
نعرب عن متسكنا بالسيادة
واحلفاظ عليها وصونها ألنها
اساس رفعة لبنان كبلد انتصر
على العدو االسرائيلي بإعالمه
اوال قبل انتصاره العسكري او
األمين او السياسي .وكانت
املنار بهذا االطار شريكا
اساسيا يف االنتصار».
اضاف« :املفارقة االساسية
ان حرب متوز عندما بدأ
العدوان االسرائيلي ،بدأ
بضرب املنار ،وآخر عدوان
عسكري يف متوز كان بضرب
أحد مراكز ارسال املنار .فهذا
حبد ذاته فخر لنا وللمنار.
وبغض النظر عن معاجلتها
لالمور السياسية اليومية مع
أو ضد ،فهذه من ضمن حرية
التعبري اليت كفلها الدستور
اللبناني مبوجب مادته «»13
وهي من املواد القليلة اليت
مل تعدل منذ ان صدرت بقرار
عن املندوب السامي عام
.»1926
وتابع« :ان حجب قناة املنار
عن «عربسات» مبوجب قرار
اداري بغض النظر عن اخللفية
السياسية  ،فيه انتهاك
لسيادتني:
 السيادة الوطنية اللبنانية،حيث رخص للمنار وفق
القوانني واالنظمة اللبنانية
 94/382و  96/531ومبوجب
مرسوم صادر عن أعلى سلطة
تنفيذية ـ جملس الوزراء.
 واالخرى خرق لسيادة جامعةالدول العربية ومنظماتها ،ألن
«العرب سات» هي منظمة بني

الدول العربية بغض النظر عن
توزيع احلصص او األنصبة
بني الدول ،وبالتالي ،اجلمعية
العمومية الدارة هذه املنظمة،
هم وزراء االتصاالت يف
الدول العربية».
واردف« :كما ان املخالفة
اليت أشري اليها او استند
اليها ،تضعنا امام امرين:
االول أن الناقل اصبح يتدخل
باملضمون ،وهذا أمر بغاية
اخلطورة مهما كان نوع العقد،
وهذا أمر جيب التصدي له كي
ال يشكل سابقة حتل رقابة
املنع حمل مقص الرقيب الن
التكنولوجيا جتاوزت اساليب
الرقابة وقمعها .اما االمر
الثاني ،فالقضاء اللبناني
هو صاحب السلطة يف النظر
مبضمون ما تبث هذه احملطات
يف حال وجود املخالفات.
والقضاء اللبناني من مفخرة
القضاء العربي (قناة املنار
صدر حبقها عقوبة من حمكمة
التمييز اللبنانية منذ سنتني،
مت فيها تأييد حكم املطبوعات
لصاحل احد االطراف السياسية
دليل
وهذا
اللبنانية)،
اننا نستطيع يف لبنان ان
حناسب عند اخلطأ ،وبالتالي
لسنا قصارا أو قاصرين عن
احملاسبة يف حال استدعى
االمر ذلك ،ولن نقصر ابدا
يف الدفاع عن سيادتنا كدولة
مؤسسة لالمم املتحدة وجامعة
الدول العربية وما بينهما من
مساهمة بناءة يف صدور
شرعة االنسان ومنها حرية
التعبري».
وختم« :هذا ال يعين اننا غري
ضنينني على حسن العالقة مع
الدول العربية الشقيقة ،بل
وحنن حرصاء كل احلرص على
هذه العالقة .ولكن القاعدة
القانونية تقول :العقاب على
قدر اجلرم او االرتكاب اذا
وجدا ،وبالتالي ال يصل اىل
حكم االعدام حبجب املنار أو
غريها ،وهذا اختصاص الدولة
اليت يتم البث منها وفق
انظمتها وقوانينها .اخريا،

بعدها ،القى رئيس حترير
صحيفة «الديار» شارل ايوب
كلمة قال فيها« :ال حيتاج
احلق اىل دليل وال حتتاج
احلقيقة اال لصوت قادر على
نقل الواقع الذي تفرضه
االحداث كل يوم ،وقد اصبحنا
شاهدين على عالمات اغتيال
اخلرب املمتلىء باالمل واليت
استطاعت ان تستعري الكثري
من اسلحتها الفكرية اليت
صادرتها االصوات املبتذلة
اليت مل تستطع التمييز بني
العنفوان واخلنوع ،وهاحنن
اصبحنا شاهدين كيف ان ثقافة
اخلضوع السرائيل تريد اسكات
منارة احلق وعزة النفس .وها
حنن نشهد كيف يسري احلق
ويتهم حبقيقته وكيف يكيد
العدو باملفردات املمنوعة من
النشر يف قاموس من هم
ضد املقاومة وها حنن نرى
كيف يتهم الطبيعي واحلقيقي
واملقاوم ،يريدون من خالله
تكريس منهج اخلضوع وحنن
نعلم ان هناك عربا قد راوا
يف االحتالل كل االمل ليكون
ضد قناة املنار ،فهذا العدو
وان فشل مرة فما زال سعيدا
النه قادر على احملاولة وقناة
املنار وان قصفت يف حرب
 .2006فهي قادرة على
االستمرار ،ليس الن املضارع
مستمر ،بل الننا ال نستطيع
الكالم عن اسلوب قناة املنار
بصيغة املاضي الناقص لذلك
نرى ان املنار جغرافيا وليس
دليال على الزمان فقط».
اضاف« :مهما جنحت ايادي
اهليمنة السعودية مع املخطط
الصهيوني االمريكي على
الفضاء فنحن سننقل اخبار
املنار من بيت اىل بيت على
طريقتنا ومع كل يوم تتكرر
املواقف السياسية وتتكرر
سياسة التطبيع الواضحة مع
العدو ،وما زلنا نرى وبشكل
علين ،كيف تتبع الدولة
السعودية اسلوب تنظيم
طمس اهلوية الفلسطينية
لتبدو خالية من نقاطها
القومية واملنار تقول ما علينا
ان نكون اال كما جيب ان نكون
مقاومني فتلك هي معركتنا
ضد احلكومات العربية اليت
قبلت التطبيع مع االخرين،
ولذلك ال ميكن اال ان نقف مع
قناة املنار النها القادرة على
كسر املرآة االسطورية للعدو
االسرائيلي».
وتابع« :امام هذه القناة اليت
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لبنانيات

جريصاتي بعد التكتّل :نلتزم الصمت حتّى
اتّضاح الصورة يف املوضوع الرئاسي
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
اجتماعه األسبوعي برئاسة
دولة الرئيس العماد ميشال
عون يف دارته يف الرابية.
وبعد االجتماع تال الوزير السابق
مقررات
جريصاتي
سليم
التكتل ،فقال:
تطرقنا يف اجتماع التكتل
ّ
للمواضيع التالية:
أو ً
الرئاسي:
املوضوع
ال،
ّ
التزام الصمت هو مسة املرحلة
لدى العماد عون حتى ّ
اتضاح
ّ
املرشح
سيما من
الصورة ،ال
ّ
ّ
التكتل النائب سليمان
عضو
فرجنية .كعادته ،يتعاطى العماد
عون مع احلدث الثابت وليس
مع اخلرب ،مع املصدر وليس مع
ّ
ويتمنى العماد عون
املصادر،
أن ُيقارب املوضوع بصورة
مسؤولة من دون استباق
األمور وأن ينتهي هذا املسار
بانتخاب رئيس للجمهورية.
ّ
التكتل
أن عضو
املهم هو ّ
النائب سليمان فرجنية قال
إن العماد عون ال يزال مرشح
ّ
اخلط االسرتاتيجي الذي ينتمي
إليه ،وهذا عبارة عن مصارحة،
فتقويم دقيق للوضع ،فقرار،
أن البيت الواحد
من منطلق ّ
ّ
بكل ما جيري مهما كان
معين
توصيف ما جيري.
ثانيًا ،محلة التهويل :ال ميكن
سيج أو حُي ّفز ترشيح
أن ُي ّ
سدة الرئاسة
أي مرشح إىل
ّ
ّ
أن انتخاب
بالتهويل ،ذلك ّ
الرئيس هو يف مجيع األحوال
خامتة مسار دميقراطي وميثاقي
ودستوري هادئ مهما طال
الزمن ،وعسى أال يطول.
ثالثة أنواع من التهويل يف
اآلونة األخرية بأخطار مصطنعة،
ّ
التكتل ووقف على
وقد رصدها
أهدافها السلطوية البحتة:
 -1التهويل باالنهيار املالي،
وهذا يعيدنا إىل جتربة العام
 1992بضرب ثبات أو استقرار
سعر صرف اللرية اللبنانية يف
حينه ..الفريق السياسي ذاته
الذي دخل إىل احلكم بهذه
الواسطة ،راقه األمر واعتقد
ّ
أنه ميكن أن يكرر التجربة أو
ّ
يهول بها..
األقل أن
على
ّ
األمر اليوم غري متاح وال ميكن
ألحد إفقار الشعب اللبناني أو
التهويل بهذا اإلفقار بهدف
ّ
التسلط على إرادته والتمادي
باالستئثار باحلكم.
بالدم ،ويأتي
 -2التهويل
ّ
أن انتخاب ما أمسوه
من باب ّ
أن
هم رئيس الفرصة يعين ّ
أي رئيس آخر لن
انتخاب ّ
يتحقق إال باحلرب أو بأحداث
كالم
أمنية مأساوية ..هذا
ٌ
كبري وخطري وغري مقبول وغرب
صحيح !!..قال العماد «الدم
يعين الطريق إىل داعش».
املعادلة الداخلية كما اإلقليمية
توسل
والدولية حتول دون
ّ
األمن لغايات سياسية أو
لتحقيق استحقاقات دستورية
داهمة أو غري داهمة .غريبة

هذه احلجة اليت تصلح لدى
هذا الفريق السياسي وأعوانه
الدائمني أو الطارئني ،ألكثر
من استعمال يف اتجّ اهات
يستعملونها
معاكسة.
ويتوسلونها لتمديد سلطاتنا
ّ
ثم يستعملونها
ومواقعنا،
ّ
ويتوسلونها الستنهاض رئيس
ّ
للجمهورية باالنتخاب !!..هذا
التعارض هو تعارض صارخ،
لذلك ال ختف «يا شعب لبنان
العظيم» ،يا قاهر اإلرهاب
ّ
وخمططات التقسيم
وإسرائيل
والتشرذم ،فلن ينال منك أحد
ٌ
ساهرة عليك.
ألن األعني
ّ
بأن رئيس
 -3التهويل
ّ
يسمون،
«الفرصة» على ما
ّ
إن مل ُينتخب ،لن يكون بعده
وبعد اليوم رئيسًا للجمهورية،
ّ
فيضمحل االستحقاق ويصبح
الشغور الزمة حياتنا الوطنية.
هذا التهويل يا مجاعة اخلري
الشر يصيب امليثاق،
أو
ّ
أي الطائف ّ
الذي ارتضيناه
معًا ،حنن مجيعًا ،سقفًا لنا ال
امللمات.
نتجاوزه مهما اشتدت
ّ
هو سقفكم وجيب أن يبقى
شهية
سقفكم ،فال تفتحوا
ّ
جتاوزه!
أدى إىل هذه
َن َه ُمكم الذي ّ
الدولة التافهة ،هو الذي
يلفظ أنفاسه اليوم ،فال
ّ
تنقضوا على الطائف ألنه
مل يعد برأيكم وبتقوميكم،
يسعفكم على استمرار شبكة
مصاحلكم .أوقفوا املهاترات
اليت سوف تودي بكم إىل
اهلالك السياسي ،إذ حنن
حباجة إىل حماورين مسؤولني
يثق بهم الشعب الذي يبقى
ّ
كل
صاحب السيادة ومصدر
السلطات واملواقع .فلنحتكم
إليه وإىل إشاراته مبعايري
التمثيل الصحيح والفاعل.
ثالثًا ،االنتخابات الفرعية يف
جزين :االنتخاب الفرعي يف
ّ
التكتل جمددًا،
جزين يطالب به
على املقعد الذي شغر بوفاة
ّ
التكتل املرحوم ميشال
عضو
احللو.
اخلليوي،
مناقصة
رابعًا،
أن هذه املناقصة
ونشري إىل ّ
مل حتصل البارحة ،وقد سبق
التكتل أن ّ
ّ
حذروا من
لوزراء
إن على وزير
هذا املآل ،فقالوا ّ
االتصاالت أن يأخذ باملالحظات

أقرها جملس الوزراء على
اليت ّ
ّ
ّ
وأال خيالفها.
الشروط
دفرت
وإذ بنا اليوم نصل إىل ما
وصلنا إليه .املطلوب إذًا،
ّ
وشفافة
هو مناقصة جديدة
بالشروط املقررة لتلزيم إدارة
القطاع.
خامسًا ،امليادين واملنار وعرب
ّ
التكتل ما حصل
سات :يستنكر
مع حمطيت امليادين واملنار من
حظر استعمال سواتل العرب
سات ،أي األقمار الصناعية
العائدة هلذه املؤسسة اليت
أنشأتها اتفاقية ،حنن واململكة
طرفان
السعودية
العربية
فيها ،برعاية جامعة الدول
العربية .وما أدراكم ما اجلامعة
العربية؟؟!! هذه املؤسسة
اليت مركزها الرئيسي يف
ّ
حمطة التحكم
الرياض ،وكذلك
األساسية فيها .فأين الدستور
الدولي ّ
ومقدمة هذا
لالتصاالت
ّ
الدستور اليت ترسي أهداف
استعمال الفضاء اخلارجي؟؟!!
ُ
مواثيق مخس مت جتاوزها يف
حظر استعمال هذه السواتل
من امليادين واملنار!..
سادسًا ،النفايات ،واملطلوب
هو اإلسراع بتحرير أموال
البلديات بعد أن صدرت
ُ
ونشرت املراسيم ذات الصلة.
الدولة تستطيع – ملن حيب أن
يتذكر – أن تستملك لقاء بدل
عادل وملن سعى عامة حمققة
يف حالتنا ،حالة النفايات
ٍ
عقارات تتوافر فيها
املرتاكمة،
املواصفات البيئية والصحية
والعلمية الالزمة ،وبعيدًا عن
األماكن اآلهلة ،لرفع النفايات
املرتاكمة يف أحيائنا ومساكننا،
وعلى طرقاتنا واستيداعها يف
هذه العقارات وفقًا للشروط
التسرب
واملواصفات اليت متنع
ّ
ّ
تتأتى
واألمراض الوبائية اليت
عن املطامر العشوائية.
ّ
التكتل موضوعًا
أخريًا ،حبث
ّ
متعلقًا بالتنوع البيئي بامتياز،
وهو مرض شجر الصنوبر يف
ّ
يتهدد هذا
كل لبنان ،حيث
ّ
بالزوال .من
الشجر النافع
ّ
فإن املطلوب من وزارة
هنا،
ّ
الزراعة هو املبادرة فورًا إىل
التشخيص واملعاجلة حفاظًا
على هذه الثروة الطبيعية اليت
هي مسة من مسات جبل لبنان
وطبيعته.

أعلن ازالة خيمة االعتصام

عاد :النشاء اهليئة الوطنية للمخفيني قسرا
واملفقودين ملعرفة مصريهم

أعلن رئيس منظمة «سوليد»
غازي عاد «إزالة خيمة اهالي
اللبنانيني املعتقلني يف السجون
السورية» من «حديقة جربان
خليل جربان» امام «االسكوا» -
ساحة رياض الصلح  -بريوت،
خالل مؤمتر صحايف امام اخليمة،
يف حضور جلنة اهالي املعتقلني
وحشد من اجلمعيات ،وقال:
« 11عاما مر مل يرتك اهالي
املعتقلني أي وسيلة سلمية
لالحتجاج والتعبري واملطالية
حبقهم يف معرفة مصري
احبائهم .ما قام به االهالي
من حتركات احتجاجية ونشاطات
ومؤمترات يف ظل ظروف مناخية
قاسية صيفا وشتاء ،ويف
ظل ظروف سياسية اقسى
من حيث التهميش والوعود
الكاذبة يستحق كل التقدير
واالحرتام واالعتزاز بهذا املثال
الذي جسدوه للمرأة اللبنانية
املناضلة والقادرة على مواجهة
كل التحديات من اجل الوصول
اىل حقها وحق عائلتها يف
معرفة مصري الذين انتزعوا من
وسطنا بقوة الشر وجبرمية ضد
االنسانية ال ترحم الضحية وال
اهل الضحية» .
واضاف« :اليوم حنن منتلك
االرض القانونية اليت عربها
والضغط
العمل
سنصعد
من اجل تأليف اهليئة اهليئة
قسرا
للمخفيني
الوطنية
واملفقودين .واستطعنا من
خالل اخليمة حتقيق ما كان
يعترب من املستحيالت وهو
الوصول اىل الوزارة وجملس
النواب وجملس شورى الدولة،
ويف امكاننا متابعة النضال من
اجل اهليئة الوطنية عرب اللجوء
اىل وسائل ضغط خمتلفة منها
سياسي وحقوقي وقانوني».
وتابع »:حنن اليوم ننتقل
من مرحلة جد مهمة يف تاريخ
لبنان وتاريخ قضية املعتقلني
واملخفيني قسرا اىل مرحلة
جديدة ال يكون االهل فيها
عرضة للتعب واالنهاك بسبب
اخليمة .لقد قاموا خالل األعوام
العشرة املاضية بأعجوبة ابقائها
بالرغم من كل االهمال الرمسي
والتآمر على قضيتهم وبالرغم
من كل االحوال السياسية
والصحية واملعيشية واالجتماعية
الصعبة  .لقد قدمت االمهات
اكثر بكثري من قدرتهن من اجل
القضية ويبقى السؤال :انتم
ماذا قدمتم؟ ماذا فعلتم لالهالي
والغالبية املطلقة منكم ال تعرف
مكان اخليمة ومل تسع يوما اىل
زيارتها واالستماع اىل معاناة
االهل؟ وعود كاذبة وكالم
فارغ وعواطف بالية وهرطقات
سياسية مقززة للنفس كل ما
قدمتموه اىل اهالي املخفيني
قسرا واملفقودين».
وقال« :لقد كانت اخليمة
هي املرجع لالهالي ولالعالم
وللباحثني ،ولكنها مل تكن
واليوم
لكم
مرجعا
يوما
وبازالتها سنؤكد ونشدد على

اننا لن نسمح لكم باخفاء هذا
امللف قسرا كما فعلتم دائما
وسنحملكم كامل املسؤولية
امام الشعب والتاريخ يف حال
استمررمت يف سياسة النعامة.
ان سياستكم يف اخفاء هذا
امللف والتقاعس يف اجياد
حل له هي مشاركة موصوفة
يف اجلرم ،كما تنص املعاهدة
الدولية حلماية كل االشخاص
من االخفاء القسري .هذا ان مل
تكونوا انتم من ارتكب اجلرم.
نعم انكم تتحملون املسؤولية
وعليكم اختاذ اخلطوة النوعية
النهاء هذه اجلرمية عرب انشاء
اهليئة الوطنية للمخفيني قسرا
واملفقودين وحنن سنستمر يف
الضغط يف هذا االجتاه ولن
نسكت حتى نصل اىل حقنا يف
معرفة املصري».
وأضاف« :الكل معين اليوم
بهذه القضية وعلى هذا
االساس نطالب اجملتمع املدني
اللبناني واملنظمات العاملة على
هذا امللف مبتابعة الضغط من
اجل انشاء اهليئة ،ونطالب
االمم املتحدة بالتزام قضية
املخفيني قسرا وفقا للتعهد
الذي اعلنته العام املاضي يف
املكان نفسه والذكرى نفسها
وهي تتحمل مسؤولية املساهمة
يف الضغط معنا من اجل تأليف
اهليئة الوطنية».
وتابع« :علينا أال ننسى مسؤولية

نقابة احملامني يف بريوت،
بريوت ام الشرائع .فالنقابة
وطوال  10أعوام هي ايضا من
الذين ال يعرفون مكان اخليمة
ومل تكلف نفسها ابدا عناء
زيارتها واالستماع اىل معاناة
االهل .ومل تقدم يوما على
اختاذ خطوة قانونية يف سبيل
رفع هذه اجلرمية امام املراجع
القضائية املختصة وعليه فاننا
نطالب النقابة بشخص النقيب
اجلديد انطونيو اهلاشم بتحمل
مسؤولياتها والتحرك اجلدي
من اجلة استعادة ومحاية حق
االمهات والزوجات واالخوات
اللواتي مل تنته احلرب يف
عقوهلن وقلوبهن وكيانهن
وهن يعشن لوعة وأمل عدم
معرفة املصري يف جرمية مستمرة
ضد االنسانية .نقابة احملامني
االنتفاض
مسؤولية
عليها
امام االنتهاك املستمر حلقوق
االهالي وعليها الضغط من اجل
تشكيل اهليئة الوطنية لتستحق
لقب نقابة احملامني يف بريوت،
بريوت ام الشرائع».

األسمر

واخريا حتدث الناشط وديع
االمسر فطالب بأن «تبقى
اخليمة رمزا لنضال اهالي
املعتقلني ولتجاهل احلكومة
هلذا امللف ،وذكرى لنضال
اهالي املعتقلني وصمودهم».

املفيت قباني اطلع من وفد احلراك املدني
الدميوقراطي على أهدافه
اجلمهورية
مفيت
استقبل
اللبنانية السابق الشيخ حممد
رشيد قباني وفدا من حركة
«احلراك املدني الدميوقراطي»
برئاسة احملامي هاني مراد
يرافقه االعالمي حممد العبداهلل،
فراس ابو حاطوم والدكتور
ناجي امهز.
وأفاد بيان للمكتب االعالمي
لقباني أن قباني «اطلع على
أهداف احلركة والغاية من

ضرورة
مؤكدا
تأسيسها،
احلفاظ على احلرية واملطالب
احملقة اليت يطالب بها الشعب،
وصيغة العيش اليت هي قيمة
لبنان االنسانية واحلضارية،
وحث احلركة على احتضان
الشعب اللبناني بكل أطيافه،
واحلرص على سالمة نشاطات
واحرتام
االجتماعية
احلراك
القانون والنظام لتحقيق أهداف
احلراك».
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عرب وعالم

«أف بي آي» يعرتف
بعجزه عن رصد اإلرهاب

التحالف يستعيد جزيرة من املتمردين

عناصر تابعة للرئيس عبد ربه منصور (أ ف ب)

أمام محكمة أمسرتدام حيث حكِم ستة متشددين بالسجن (أ ف ب)
بعد أسبوعني على جمزرة
كاليفورنيا وفشل االستخبارات
األمريكية يف رصد «دردشات
جهادية» على اإلنرتنت بني
َ
منفذ ْي اجملزرة سيد فاروق

مالك،
تاشفني
وزوجته
عادت إىل الواجهة مسألة
التحقيقات
مكتب
تقصري
الفيديرالي (أف بي آي) يف
رصد اإلرهابيني ،وحتديدًا على
شبكات اإلنرتنت ،فض ًال عن
عجزه يف رصد اقتناء الزوجني
ترسانة أسلحة.
وقال مدير «أف بي آي»
جيمس كومي يف جلسة استماع
أمام الكونغرس ليل األربعاء،
ّ
تبنيا التطرف
إن الزوجني
قبل أن يلتقيا ،وناقشا على
«اجلهاد
مسألة
اإلنرتنت
والشهادة» منذ  ،2013علمًا
أن تاشفني ُأ ِ
عطيت الحقًا إذن
إقامة يف الواليات املتحدة.
واعرتف كومي بصعوبة رصد
الذين يستوحون أفكارهم من
«جمموعات إرهابية أجنبية»،
وقال« :العجز يف كشفهما
هو همي األكرب ...رأينا الكثري
من احلاالت اليت يتصل فيها
املشبوهون عرب (مواقع) األلعاب
ّ
مشفر».
اإللكرتونية وبعضها
وأشار مدير «أف بي آي»
إىل أن االستخبارات األمريكية
مل تتمكن من قراءة أكثر من
ّ
مشفرة متبادلة
 109رسائل
بني أحد منفذي هجوم غارالند
يف تكساس ،الذي استهدف
مسابقة لرسوم كاريكاتور يف
أيار (مايو) املاضي ،ومتطرف
معروف يف اخلارج .وعبرّ كومي
ٍ
كاف
عن أسفه لعدم وجود عدد
من العناصر ملراقبة «ماليني»
احلوارات على اإلنرتنت.
وحياول مكتب التحقيقات
َ
ملنفذ ْي
الفيديرالي حتديد هل
اعتداء كاليفورنيا شريك أو
أكثر ،وما إذا كانا ينويان
شن اعتداءات أخرى ،نظرًا إىل
ترسانة األسلحة اليت كانت يف
حوزتهما.

حملة جنيف

يف غضون ذلك ،امتدت محلة
مطاردة متورطني باعتداءات
باريس إىل جنيف حيث أعلنت
أجهزة األمن أنها «تبحث يف
ّ
مكثف» عن أشخاص
شكل
ُأ ِ
بل َغت بوجودهم يف املقاطعة
السويسرية .واقتضى ذلك
رفع حال التأهب يف جنيف
خصوصًا يف مقر األمم املتحدة
ّ
مسلحة.
حيث نشرت عناصر أمن
وقال اميانويل لو فريسو
مسؤول االتصاالت يف إدارة
املقاطعة لإلذاعة السويسرية:
«انتقلنا من التهديد املبهم
إىل التهديد احملدد» .ونشرت
صحيفة «لوماتان» صورة
ألربعة ملتحني ،أشارت إىل أن
ّ
سلمتها
السلطات األمريكية
إىل الشرطة السويسرية ،فيما
قال مسؤول عن أمن مقر األمم
املتحدة يف جنيف أن األربعة
مرتبطون بـ «داعش».
وأفادت صحيفة «التريبون دو
جنيف» بأن الشرطة تبحث عن
شخصني آخرين ،إىل جانب
دخال
األربعة،
املشبوهني
األراضي السويسرية بسيارة
حتمل لوحات تسجيل بلجيكية.
ويف أمسرتدام ُح ِك َم ستة
متشددين بالسجن فرتات تصل
إىل ست سنوات ،بعد إدانتهم
باالنتماء إىل خلية إرهابية جُتِّند
الشباب للقتال مع تنظيمات
مثل «داعش» ،وتبث حتريضًا
وكراهية على مواقع اإلنرتنت.
وينتمي الستة إىل خلية من
وح ِكم
مثانية بينهم امرأة،
ُ
اثنان منهم غيابيًا أمس،
ويعتقد
لوجودهما خارج البالد ُ
بأنهما يقاتالن يف صفوف
«داعش» يف سورية والعراق.
ورأى االدعاء أن األحكام نصر
للقضاء اهلولندي يف معركته
ضد اإلرهاب ،فيما اعترب فريق
الدفاع أنها أتت يف ظل التأثر
بتداعيات اعتداءات باريس يف
 13تشرين الثاني (نوفمرب)
املاضي.

أعلنت قيادة التحالف العربي
أمس االول استعادة السيطرة
على جزيرة حنيش الكربى يف
البحر األمحر من قوات الرئيس
اليمين السابق علي صاحل،
ّ
نفذتها
يف «عملية نوعية»
«املقاومة الشعبية» بدعم من
قوات التحالف ،ومشلت عمليات
إنزال وإغارة للقوات البحرية
واجلوية .وحنيش الكربى جزء
من أرخبيل عند مدخل مضيق
باب املندب بني البحر األمحر
وخليج عدن.
وذكرت مصادر عسكرية أن
حواىل  400عسكري موالني
لعلي صاحل املتحالف مع
احلوثيني ،كانوا يسيطرون على
اجلزيرة اليت تبلغ مساحتها حنو
 65كيلومرتًا مربعًا.وظهر يف
لقطات بثتها قناة «اإلخبارية»
السعودية مسجد متضرر وجنود
جيمعون أسلحة وذخائر ختلى
عنها املسلحون.
ويف عدن ،عقد الرئيس عبد ربه
منصور هادي اجتماعًا للقيادات
املصادر
قالت
األمنية،
احلكومية أنه ناقش األوضاع
السياسي
املستوى
على
وامليداني وما يتصل جبهود
السالم .وطالب هادي اجلميع
بـ «اليقظة ملواجهة الدسائس
والتحديات من املرتبصني بأمن
الوطن».
وسبق االجتماع األمين إقدام
على
حمسوبني
مسلحني
«املقاومة اجلنوبية» الداعية
إىل انفصال جنوب اليمن
عن مشاله ،على إقامة نقاط
تفتيش وسط عدن واحتجاز
يتحدرون
حواىل  400مواطن
ّ
من مناطق الشمال ،ومنعهم من
دخول قلب املدينة يف مديرية
«كريرت» حيث يعملون باعة
متجولني ،ويف ِحَرف شتى.
وأكد مصدر رمسي يف مكتب
حمافظ عدن عيدروس الزبيدي
أن هذا احلادث الذي لقي
إدانة واسعة من سياسيني
وحقوقيني ،جاء نتيجة «تصرف
فردي» .وأمر احملافظ بـ
«مواجهة املسألة بكل حزم».
يف غضون ذلك ،تواصلت
املعارك على جبهات حمافظات
تعز واجلوف ومأرب ،وصد
مسلحو املقاومة من قبائل
بين ظبيان جنوب شرقي
صنعاء حماولة جديدة للحوثيني
للسيطرة على مناطقهم ،وفتح

طريق عربها إلمداد مسلحيهم يف
مديرية صرواح غرب مأرب.
وشن طريان التحالف غارات
على مواقع مجاعة احلوثيني
وقوات علي صاحل مشال غربي
صنعاء ويف حمافظات احلديدة
وتعز وحجة وصعدة ومأرب،
وأفادت مصادر عسكرية بأن
الضربات اجلوية طاولت مناطق
واملنرية
والشاهل
همدان
واملخا.
وذكرت مصادر املقاومة أن
وقوات
احلوثيني
ميليشيا
علي صاحل واصلت قصف
األحياء السكنية يف مدينة تعز
وفجرت منازل يف مديرية «ذي
ّ
السفال» التابعة حملافظة إب،
والواقعة على الطريق الرئيس
بني صنعاء وتعز ،يف عملية
انتقامية ردًا على هجمات
تعزيزت
طاولت
للمقاومة
للجماعة.
وقال مصدر أن اشتباكات
عنيفة دارت صباح أمس االول
بني اجليش وميليشيا احلوثي
وصاحل يف منطقة الشقب بصرب
املوادم جنوب املدينة.
وأضاف أن احلوثيني قصفوا
قرى جبل صرب بالصواريخ من
منطقة الكدرة خبدير شرق تعز،
وقطعوا طريق الدمنة احلد شرق
تعز الذي يعترب املنفذ الفرعي
الوحيد للمدينة عرب جبل صرب،
والذي ُترسل عربه السلع
األساسية للمواطنني.
ووزع تنظيم «القاعدة» يف
ّ
مدينة املكال عاصمة حضرموت
اليت يسيطر عليها منذ نيسان
(أبريل) املاضي ،منشورات
أعلن فيها اعتزامه بث فيلم
وثائقي باسم «حراس الشريعة»
وعرب شاشات عمالقة ُتنصب يف
املكال وعدد من مديريات ساحل
حضرموت.
وعلى احلدود السعودية ساد
هدوء نسيب أمس االول ،مع
ُّ
لتسلل عناصر مسلحة
حماوالت
لالعتداء على نقاط سعودية
القوات
ومتكنت
حدودية.
السعودية من تدمري رامجة
صواريخ باجتاه قرية املروي
مشال املالحيط كانت تستهدف
ضرب مدينة اخلوبة احلدودية
السعودية .وقتل  5عناصر
كانوا جيهزون قذائف إلطالقها،
يف حني متكنت املدفعية من
قصف أهداف باجتاه املالحيط
وصعدة.

داود أوغلو يعلن أولويات حكومته:

االقتصاد والعلويون ومالحقة غولن
أعلن رئيس الوزراء الرتكي أمحد
داود أوغلو خطة عمل حلكومته
ملشاريع
معظمها
خصص
ّ
اقتصادية من أجل حتريك
عجلة االقتصاد ،وجتاهل امللف
الكردي ،والسياسة اخلارجية.
والالفت إعطاء امللف العلوي
تعهد حبل
أولوية ،من خالل
ُّ
مشكلة أماكن العبادة لدى
ببيوت
املعروفة
العلويني،
اجلمع ،خالل ثالثة أشهر فقط،
عرب إعطائها صفة قانونية.
ويمُ ّهد ذلك حلل جزء كبري من
املشكلة العلوية يف تركيا،
فطاملا طالب العلويون باعرتاف
بدور عبادتهم ،ومتويلها
احلكومة ُ
كما تمُ َّول املساجد.
وضمن اخلطة احلكومية السنوية،
تعهد داود أوغلو إصدار قانون
ّ
جديد لالنتخابات واألحزاب ،وهو
أمر طالب به كثري من اجلمعيات
املدنية اليت تعترب أن القانون
احلالي الذي وضعه االنقالبيون
العسكر لألحزاب يعطي زعيم
احلزب صالحيات واسعة وغري
دميوقراطية ،جتعل تغيريه من
كوادر احلزب صعبًا جدًا ،كما
أنها أبعد ما تكون من قوانني
االحتاد األوروبي .ووعد داود
أوغلو بقانون جديد لـ «أسرار
الدولة» ،حلسم السجال الواسع
حول حرية الصحافة واإلعالم
يف كشف ما حتاول احلكومة
إخفاءه من سياساتها ،ليصبح
كشف األسرار أو السياسات،
جرمية وليس ضمن حرية العمل
يتطرق داود
الصحايف .ومل
ّ
أوغلو إىل إصالح املؤسسة

القضائية الذي وعد به خالل
احلملة االنتخابية ،على رغم
صدور تقرير لرئيس حماكم
التمييز واالستئناف يشري إىل
«فداحة وضع احملاكم» ،قائ ًال إن
« 60يف املئة من األحكام اليت
تصدر ُتلغى يف حماكم التمييز
واالستئناف ،وهذه نسبة عالية
حتيز القضاء».
جدًا تؤكد ُّ
وقبل إعالن داود أوغلو برناجمه،
َك َش َف اإلعالم الرتكي استعانة
احلكومة بشركات حماماة دولية
لرفع
أمسرتدام،
مركزها
قضية على الداعية املعارض
فتح اهلل غولن داخل الواليات
املتحدة ،بتهمة «ارتكاب جرائم
ضد حقوق اإلنسان من خالل
تشكيل تنظيم إرهابي يف
تركيا» .وهدف الدعوى دفع
الواليات املتحدة إىل تسليم
غولن للسلطات الرتكية ،بعدما
أرسلت واشنطن رسالة واضحة
إىل أنقرة بضرورة االمتناع عن
عدم تسييس القضية أو إقحام
اإلدارة األمريكية فيها ،وتركها
للقضاء .ويراهن الرئيس رجب
طيب أردوغان على صدور حكم
من احملاكم الرتكية سريعًا
بإقرار تهمة تشكيل تنظيم
إرهابي لغولن ومجاعته ،وعلى
القضية اجلديدة يف أمريكا
ُّ
لتسلم غولن وحبسه يف تركيا.
وجهت إىل
تركية
حمكمة
وكانت
ّ
مجاعته تهمة جديدة بالوقوف
وراء كل االغتياالت السياسية
اليت شهدتها فرتة تسعينات
وس ِّجلت ضد
القرن العشرين،
ُ
جمهول.

حفيد اخلميين ّ
مرشح جمللس خرباء القيادة

أعلن علي اخلميين ،حفيد مؤسس
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران،
أن شقيقه األكرب حسن اخلميين
ّ
سيرتشح النتخابات جملس خرباء
القيادة ،املرتقبة يف  26شباط
(فرباير) املقبل ،بالتزامن مع
االنتخابات النيابية.
وأشارت مصادر إىل أن حسن
اخلميين ( 43سنة) درس مسألة
ُّ
ترشحه مع املرشد علي خامنئي،
جده
وفقهاء بارزين عاصروا
ّ
اإلمام اخلميين ،إضافة إیل
رئيس جملس تشخيص مصلحة
رفسنجاني
هامشي
النظام
القريب من عائلة اخلميين،
والرئيس حسن روحاني.
وبعيدًا من االصطفاف احلزبي
االنتخابي يف إيران ،حيظى
حسن اخلميين ببعد رمزي
خاص لدى غالبية األوساط
ّ
يتمثل يف ارتباطه
يف البالد،
مبؤسس اجلمهورية وبعائلة مل
ُت َّتهم باالبتعاد عن قيم الثورة،
أو بفساد مالي واجتماعي
عائالت
طاول
واقتصادي
رافقت اإلمام اخلميين.
سياسية
أوساط
وتتكهن
ّ
واجتماعية ودينية بنيل حسن
اخلميين نسبة مرتفعة من
ُ
ستعترب
أصوات الناخبني ،إذ
استفتاء شعبيًا على
االنتخابات
ً
مدى قبوله اجتماعيًا.

جملس خرباء القيادة الذي
عد من األطر
يضم  86عضوًاُ ،ي ّ
ّ
امل ّ
ُ
كلفة انتخاب
الدستورية
ٍ
ويشرتط يف
مرشد للجمهوريةُ .
املرشحني للمنصب نيل درجة
االجتهاد يف العلوم اإلسالمية
من املؤسسة الدينية يف مدينة
قم.
ونال حسن اخلميين هذه
الدرجة ،وتلفت أوساط دينية
جده يف
إىل أنه يسري على نهج ّ
يتميز
البحث والدراسة ،علمًا أنه
ّ
بنهج إصالحي لطابع الدراسة
الدينية ،وبابتعاده عن الرؤية
التقليدية .وجعل ذلك التيار
اإلصالحي يف إيران يلتف حول
هذا النهج ،خصوصًا أن اإلمام
«جتمع
اخلميين أتاح انشقاقًا يف
ُّ
العلماء املناضلني».
(روحانيت) يف طهران ،قبل
«جتمع
سنة من رحيله ،لتأسيس
ُّ
العلماء املناضلني» (روحانيون)
الذي ّ
شكل الغطاء الديين للتيار
اإلصالحي بعد سنوات.
ومارس هذا التيار ضغوطًا
واسعة على حسن اخلميين،
ُّ
بالرتشح النتخابات
إلقناعه
جملس اخلرباء ،يف وقت يدعو
رجال دين وشخصيات أصولية
إىل إدخال عناصر شابة إىل
معدل أعمار
اجمللس ،إذ إن
ّ
أعضائه يبلغ  65سنة.
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انفتاح على العامل وشراكة مع دول اخلليج وصحوة أمام خطر الدميوغرافيا
لدى تناول اإلدارة السياسية
واالسرتاتيجية ملستقبل مصر ،ال
بد من تكرار الصفات األساسية
اليت أفرزتها وكشفت عنها
«روح أكتوبر» ،فهي
نفسها
ُ
صاحبة التأثري والقول يف صوغ
املستقبل املصري ،وكيفية
إدارة تعقيداته اخلارجية و/
أو الداخلية .وهي مرة أخرى:
الشجاعة ،املبادرة ،املبادأة،
التصميم ،العناد ،التضحية،
الوفاء ،الوالء ،احلكمة والوعي
بالواقع واحلاجة إىل تغيريه
مثلما فعلنا يف عام .1973
ّ
ويف هذا اإلطار،
أركز على
عدد من القضايا
امللحة سواء
ّ
يف شأن السياسة اخلارجية
ومتطلباتها واحتياجاتها ،أو
وحتدياته
الداخلي
الوضع
معاجلة
وكيفية
ومنغصاته
مشكالته الضاغطة ،ومبا يفتح
اآلفاق لتنمية مستدامة بعيدًا
من ضغوط الغضب ورفض
التجديد وأخطاره.
من هنا هذه التوصيات:
 -1أهمية االستمرار يف تعميق
املستوى
على
العالقات،
اخلارجي ،مع القوى الكربى
البازغة أو العائدة ،وأقصد بها
الصني وروسيا االحتادية ،وهما
قوتان هلما تأثرياتهما الكبرية
واملتصاعدة على مستوى العامل
واإلقليم .وال شك يف أنهما –
رغم الفروق بينهما  -متثالن
نافذة جيدة للسياسة اخلارجية
املصرية لالنفتاح عليهما ،ومبا
ميثل هذا من قدرة لالستفادة
من جتاربهما وطاقاتهما يف
اجملاالت كافة .وسيكون هلذا
األمر تأثرياته اإلجيابية يف
الطاقة االقتصادية املصرية
وجذب االستثمارات وتنمية
السياحة واالستجابة لالحتياجات
االستريادية املصرية يف جماالت
حمددة حمورية.
 -2أهمية االستمرار يف االنفتاح
على القوى الغربية وتطوير
العالقات معها ،مع الوعي
حبقائق حمددة ال جيب السماح
خبداع النفس يف شأنها،
فالغرب يف مواجهته للمسائل
والقضايا االسرتاتيجية ،يتبنى
مواقف حمددة متفقًا عليها بني
وحداته كافة ،مع وجود فروق
يف األداء ختتلف باختالف كل
جمتمع ودولة من دوله .وإن
كان بينهم تنسيق لتوزيع
األدوار ،حيث تظهر دول
اسكندنافية صغرية يف املقدمة
مثلما حدث يف اتفاق أوسلو
أو فصل جنوب السودان عن
مشاله .والتقدير أن الواليات
املتحدة ،القوة املهيمنة على
هذا العامل الغربي ،ستبقى على
مواقفها احلالية من مصر من
حيث رؤيتها وأسلوب معاجلتها
الوضع الداخلي املصري ،وإن
كانت ستستمر بالتعامل مع
مصر بالنهج احلالي نفسه،
لألهمية االسرتاتيجية املصرية
يف إقليم الشرق األوسط
الذي يواجه أوضاعًا وحتديات
غري مسبوقة وألسباب التطوير
االسرتاتيجي احلالي اإلضايف
وأهميتها
السويس
لقناة
الرئيسي
احلليف
ألوروبا
للواليات املتحدة يف الظروف
احلالية يف العامل .ومن ناحية
ُ
قدر أهمية االستمرار يف
مصر ،أ ّ

احلفاظ على ،وحماولة بناء عالقة
مصرية  -أمريكية صحية مع
التحسب من املفاهيم األمريكية
واالسرتاتيجيات اليت كثريًا ما
تنطلق أمريكا فيها ويكشف
الوقت والزمن عن فسادها و/
أو سوء تقديرها.

الغرب الباقي

وهنا ،ينبغي االعرتاف بأن
الواليات املتحدة ،ومعها القوى
األوروبية واليابان ستبقى قوى
رئيسية للتأثري االقتصادي -
التكنولوجي  -الثقايف وأخريًا
العسكري لعقود مقبلة .من هنا،
تأتي ضرورة عدم فقدانها حبال
من األحوال ،مع استخدام احلزم
يف التعامل معها كلما ظهر أنها
تتجاوز حدود العالقة الصحية.
إن التوأم األوروبي يف اإلطار
الغربي له أهميته ومصاحله
مع مصر وجيب عدم السماح
بفقدانه أو خضوعه يف شكل
كامل للرؤية األمريكية .من هنا،
ينبغي السعي لتنمية العالقة
مع أملانيا /بريطانيا باعتبارهما
قوتني أوروبيتني مشاليتني
هلما تأثريهما الكبري يف االحتاد
األوروبي .إال أن دول اجلنوب
األوروبي ومن بينها فرنسا ثم
إيطاليا وإسبانيا تبقى أطرافًا
جيمعها وفاق طبيعي تارخيي
مع مصر جيب احلفاظ عليه بكل
الوسائل.
وال شك يف أن هذه املنظومة
الغربية يف العالقات اإلجيابية،
ومعها منظومة القوى الكربى
الصاعدة والبازغة ،الصني
وروسيا ،ميكن أن يكون هلا
تأثريها البالغ اإلجيابية يف
املساعدة على خلق مناخ صحي
للتطوير االقتصادي واالجتماعي
املصري ،مع إعطاء الصف
الثاني من دول االقتصاد
البازغ مثل اهلند وإندونيسيا
وجنوب أفريقيا والربازيل أهمية
خاصة.
 -3االستمرار يف بناء عالقات
اسرتاتيجية حمورية وتوطيدها مع
أطراف عربية يف منطقة اخلليج
واجلزيرة .واملؤكد أن إحساس
بالتهديدات
األطراف
هذه
اخلارجية ،ويف مقدمها األداء
السليب للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،ميثل عنصرًا مهمًا
يف هذا البناء االسرتاتيجي
بني مصر ودول اخلليج ومعها
بطبيعة األحوال األردن .وجيب
االستمرار يف الدفاع عن فكرة
املصري املشرتك يف مواجهة
هلذه
اخلارجية
التهديدات
اجملموعة ،من الدول مع عدم
السماح بوقوع اختالفات رئيسية
أو اسرتاتيجية يف ما بينها .بل
ينبغي العمل على إقامة أطر
مؤسسية جتمع هذه األطراف
وتتجاوز ما ميكن أن تتيحه
جامعة الدول العربية من عمل
عربي حاليًا .ويف هذا السياق،
من املهم أن نعي أن األوضاع
السورية والعراقية والليبية
اللبنانية،
ورمبا
واليمنية،
ستبقى تضغط على األوضاع
العربية ونسيج هذه العالقات
لسنوات ممتدة.
وهو األمر الذي سيوفر للقوى
اخلارجية اإلقليمية فرصة ذهبية
للتدخل يف الشأن العربي ،وهو
ما جيب عدم السماح به ،بل

امللك سلمان بن عبد العزيز مستقب ً
ال الرئيس السيسي يف الرياض
وعلينا أال ندخر جهدًا يف إزالة
التصدي له.
 -4استمرار التصدي للتهديدات بعض احلساسيات يف العالقة،
اخلارجية .وهنا يبزغ البعد فما جيمعنا هو األساس الصلب
اإلقليمي املتمثل يف القوى الذي متكن معه معاجلة األمور
اإلسالمية ذات األطماع يف الصغرية باحلكمة.
األراضي العربية ،ونقصد بها
رياح ليبيا
تركيا وغرميتها إيران .وعلى
رغم االختالفات بينهما ،فإنهما ومن جهة األراضي الليبية،
ُّ
تتحركان من دون تنسيق جيب
التيقظ الكامل خلطورة
ملصر
احملتملة
لتحقيق مصاحلهما يف األراضي التهديدات
اإلسالمية العــــربية إىل الغرب وارتباطاتها عرب احلدود الليبية
من إيران واجلنوب من تركيا .مع التيارات اجلهادية املوجودة
وجيب يف هذا اجملال أن يف القارة األفريقية جنوب
تتحسب مصـــر من كليهما ،الصحراء ابتداء من منظمة
طاملا بقيت سياساتهما تهــدف الشباب يف الصومال وشرق
إىل التوسع يف النفوذ على أفريقيا حتى بوكو حرام وفروعها
حساب القوى العربية املنهارة املمتدة إىل موريتانيا غربًا
ويف احلزام اإلسالمي اخلارجي
حاليًا يف سورية والعـــراق.
وال شك يف أن تركيا بالنسبة لشمال أفريقيا ،سواء يف مشال
إىل السياسة اخلارجية املصرية نيجرييا /النيجر /مالي /أفريقيا
– وحتت حكـــم أردوغان – متثل الوسطى أو تشاد .واملتصور
معضلة تتجاوز كثريًا الكيفية أن مصر ميكن أن تعمل ،ليس
اليت ميكن االتفاق فيها مع فقط مع العناصر املعادية
اخلليج على مواجهة إيران ،هلذه التيارات داخل ليبيا،
إذ إن تركيا ستبقى نقطة ولكن أيضًا يف تونس واجلزائر
استقطاب ستسعى دول اخلليج وكذلك املغرب.
املصري
الشرق
جلذبها وتوظيفها يف مواجهة ويبقى
أو
التقليدية
إيران وللتأثري يف الوضع وتهديداته
العراقي والسوري ،خصوصًا اجلديدة .وجيب هنا استمرار
مع االرتباطات الرتكية مع حلف املساعدة يف خلق الظروف اليت
األطلسي الذي له نفوذه أيضًا تسمح بتسوية ُمرضية للقضية
الفلسطينية اليت هي العنصر
مع هذه األطراف العربية.
 -5االستمرار يف التصدي الرئيسي يف إطالق كل هذه
للتهديدات امللحة على حماور األمراض والصدمات اليت مرت
املصري باإلقليم خالل العقد األخري.
واالهتمام
الدفاع
سواء يف اجلنوب أو الغرب ،من هنا ،تأتي أهمية استعادة
وأخريًا الشرق .ويف ما يتعلق إيقاع التسوية اجلادة للقضية
باجلنوب ،فإن مسألة املياه الفلسطينية وحيث سيكون
تأتي يف أولوية االهتمامات لذلك تأثرياته اإلجيابية يف
املصرية ،إذ إن نهر النيل ميثل أوضاع اإلقليم .وتبقى املشكلة
عصب احلياة ملصر .من هنا ،يف هذا السياق يف نقطتني
جيب السعي حلماية حصص أساسيتني ،أوالهما كيفية
مصر يف مصادر املياه بكل إقناع إسرائيل بالتحرك اجلاد
الوسائل القانونية املشروعة يف اجتاه التسوية ،خصوصًا
وعدم السماح بأي تهديد هلا .أنها تتصور أن األوضاع العربية
وعلى رغم املصاعب احلالية يف احلالية ختدم سياسة رفض كل
التعامل مع إثيوبيا يف شأن تسوية!
«سد النهضة» الذي جيرى وثانيهما كيفية إقناع اجلانب
بناؤه ،فاملؤكد أن الفرصة ما الفلسطيين – «محاس» و
زالت ساحنة الستخدام كل «فتح» – بالعودة إىل عمل
القدرات املصرية للتأثري يف عربي  -فلسطيين مشرتك حيقق
أديس أبابا لالستجابة للمتطلبات املصاحل وآمال الشعب يف
املشروعة واحليوية ملصر يف احلصول على دولة فلسطينية
يف الضفة الغربية وغزة.
مسألة املياه.
ويف هذا اجملال ،جيب أن تعمل وهي أمور تزداد صعوبتها مع
مصر على التحرك املشرتك مع األوضاع احلاصلة يف العامل
السودان وربط مصاحل البلدين العربي ،لكننا ال منلك ترف
بعضهما ببعض برباط وثيق ،اليأس.
خصوصًا أن السودان ميثل فع ًال  -6إعطاء أكرب مقدار من االهتمام
وعم ًال ملصر ،عمقًا اسرتاتيجيًا ملعركة مكافحة اإلرهاب سواء
لكل شيء ،سواء الغذاء أو يف مصر أو على مستوى
األرض الزراعية وأخريًا املياه .األقاليم ،وأخريًا العامل يف

مشوليته ،وال شك يف أن ربط
املنظومة املصرية باملنظومة
العاملية يف هذا الصدد له
تأثريه الكبري يف حتقيق اهلدف
املصري يف عناصره كافة يف
هذه املعركة.
املعركة يف هذا اجملال كثريًا ما
تبدو كأنها تتناقض مع مسائل
وضرورات
اإلنسان
حقوق
احرتامها .وحقيقة األمر أنه جيب
بذل جهد جاد وصادق للمواءمة
بني معركة مكافحة اإلرهاب
وضرورات احرتام حقوق اإلنسان
يف عناصرها كافة .ومع ذلك،
فإنه وإن ظهر تناقض حاد بني
املسألتني ،حقوق اإلنسان
ومكافحة اإلرهاب ،أو مبعنى
أكثر صدقًا ،احلق يف محاية
اإلنسان واجملتمع من اإلرهاب،
فإن محاية اإلنسان تسمو على
حقوق اإلنسان اليت جيب أن
تنزوي إىل حني النجاح يف
مكافحة الوضع احلالي الضاغط
على اجملتمع املصري.
 -7ال شك يف أن استكمال
تنفيذ خريطة طريق  30حزيران
(يونيو) بإمتام املرحلة الثالثة
منها بنجاح ،سيوفر ملصر
وضعًا قويًا تستطيع من خالله
وعالقاتها
أوضاعها
تعزيز
اخلارجية ومبا يفتح الطريق
للمزيد من االنفتاح االقتصادي
واالستثماري على أرضها،
خصوصًا مع اقرتان ذلك التطور
باإلجراءات االقتصادية اليت
تفتح الطريق أمام االستثمار
األجنيب والعربي ،ويف إطار
توافق مصري على سيادة
القانون على األراضي املصرية،
وأن ال قوة تسمو على القانون
على هذه األرض.

العنصر البشري

فإذا ما توافـــرت هذه العناصر،
وصحبتها صحوة إعالمية تتحرك
بأسلوب إجيابي خلدمة املصاحل
سواء
املصرية،
واألهداف
أمام اجملتمع الدولي ،أو على
املستوى الداخلي ،فإن هذا
األمر ميكن أن تكون له مزاياه
اليت ال ميكن قياس أبعادها
حاليًا.
 -8إن الصحوة املصرية
تتطلب ليس فحسب تعديالت
يف القوانني واللوائح وأداء
البريوقراطية املصرية ،لكنها
ينبغي أن تعطي تركيزها
لثورة
واملوازي
األساسي
ثقافية يف الفكر يف كل
عناصره ويف شكل يعدل من
األداء والقناعات اإلنسانية
املصرية ويأخذ مصر اإلسالمية
واملسيحية إىل آفاق جديدة من
التطور واحلداثة واالنفتاح على
العامل ،ومبا يسهل من عملية
االرتباط بهذا العامل اخلارجي
وتفاعله مع تطوراتنا الداخلية.
وهو األمر الكفيل خبلق هذه
املنظومة املتكاملة للمصاحل
املشرتكة اليت حتقق يف النهاية
اآلمال املصرية يف التطور
والنمو واحلداثة واللحاق بالقرن
احلادي والعشرين.
 -9إن العنصر البشري ميثل
ملصر يف احلقيقة ثروة كبرية،
وجيب إتقان توظيفه خلدمة
آمال اجملتمع ،إال أن املؤكد
أن الشجاعة تتطلب القول
اليوم أن هذا النمو الدميوغرايف
غري املسبوق يهدد املستقبل
املصري ويفرض على اجملتمع
أن يعي أخطاره ومن ثم

وضع ،واالتفاق على ،أساليب
ملعاجلته ،بل ومقاومته.
 -10ويف هذا السياق ،فإن
االعتماد على اجلاليات املصرية
جيب أن ميثل نقطة قوة للمجتمع
املصري وخط دفاع متقدمًا
ونقط رصد خارجية .كما أنه
ميثل مصدرًا كبريًا للثروة
املادية لالستثمار داخل مصر
وكذلك املساعدة على توفري
الكادر القادر على مد يد العون
للداخل املصري يف معركة
البناء.
هذه التوصيات ،ولعلي أقول
املتطلبات واالحتياجات ،تفرض
على اجملتمع املصري أن يفكر
مليًا يف «مفهوم روح أكتوبر»،
واالعتماد على عناصر هذه
املواجهة الناجحة اليت قام
بها اجملتمع املصري وقواته
املسلحة هلزمية االحتالل والعدو
اخلارجي يف عام ...1973
لتكرار هذه املعركة وباستخدام
العناصر نفسها لتحقيق النجاح
املصري يف مواجهة حتديات
اليوم :الشجاعة /االنضباط/
املبادرة/
الوفاء/
الوالء/
التصميم /التخطيط السليم.
وأثق أن لدينا منها الكثري .أثق
يف أن مصر قادرة على اعتماد
نظام تعليمي أكثر تقدمًا وخدمة
للمجتمع املصرث وتطويره .أثق
يف أن مصر قادرة على تطوير
نظام صحي حيقق ملواطنيها
اخلدمات املطلوبة واحلفاظ على
البيئة ،خصوصًا يف ما يتعلق
بشريان احلياة .وأثق أخريًا
أن مصر قادرة على ضبط
إيقاع البريوقراطية واخلدمات
احلكومية للمواطن واجملتمع
وعقاب كل إهمال وختاذل
ومبا
يسهل احلياة على أرض
ّ
مصر ويفتح اآلفاق لتطوير غري
مسبوق للحياة على هذه األرض
الطيبة.
فإذا جنحـــنا يف حتقـــــيق هذه
االحتياجات و /أو املتطلبات،
مهدنا الطريق لبناء هذه
نكون قد َّ
املنظومة للعمل االسرتاتيجي
أبعـــاده
بكل
املصــــري
السيـــاسية واالقــتـــصـــادية
واألمــنــية واالجتماعية الذي
حيقق تأثري مصر يف جمـــاهلا
احليوي .وكـــذلك بناء رأي عام
عاملـــي مؤيد للمشروع القومي
املصري ،وأخريًا وليس آخرًا
بناء منظومة لدعم اجلهود يف
جذب االستثمارات اخلارجية
وإطالق االقتصاد املصري.
إن القوات املسلحة املصرية
وفقًا للدستور هي ِم ُ
لك الشعب،
ويف األمر الواقع تتكون من أبناء
هذا الشعب ،وهم أكثر األبناء
وفاء
ووالء للوطن واستعدادًا
ً
ً
للتضحية.
كتب ونستون تشرشل ،رئيس
وزراء بريطانيا إبان احلرب
العاملية الثانية ،مجلة خالدة يف
وصف املعركة اليت وقفت فيها
بريطانيا يف عام  1940تقاوم
مبفردها ضربات النازي وجحافله
وأساطيله اجلوية« :إنها أعظم
حلظات شعب بريطانيا يف
انتصاره على النازية».
وأقول من جانيب إن التاريخ
املصري سيقول يف هذه
األيام اليت حنيا فيها التحديات
ونستجيب فيها ملطالبها يف
التنمية واألمن وحتقيق الرخاء
والرضا :إنها أكثر حلظات
شعب مصر زهوًا .عاش جيش
مصر سيفًا ودرعًا ألمتنا.
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االحراري ترينت زميرمان يفوز مبقعد نورث سيدني يف
االنتخابات الفرعية رغم التأرجح ضد احلزب
فاز االحراري ترينت زميرمان
مبقعد نورث سيدني خلفا
لوزير اخلزانة السابق النائب
املستقيل جو هوكي على الرغم
من التأرجح ضد حزب األحرار.
ومع احتساب  57يف املئة
من األصوات ،حصل السيد
زميرمان على حواىل  47.6يف
املئة من األصوات االساسية.
وبهذا الفوز يكون زميرمان
أول رجل مثلي اجلنس ينتخب
علنا يف الربملان الفيدرالي.
ويف كلمته االوىل بعد فوزه،
تعهد زميرمان 47( ،عاما) وهو
موظف سابق يف مكتب السيد
هوكي ،بالعمل جلميع سكان
مقعد نورث سيدني ،وليس
فقط ألولئك الذين صوتوا
لصاحله.
واعلن «لن أكون شخصا ُيدفئ
املقعد فقط ..سأكون شخصا
يساهم يف الربملان».
وكشف عن انه كان مدركا جدا
أن مثليته اجلنسية جعلت فوزه
«تارخييا».
وأشاد زميرمان بسلفه السيد
هوكي ورؤية رئيس الوزراء
مالكومل تورنبول «امللهمة»
ألسرتاليا.
تراجعا
ومتثل هذه النتيجة
بـ  13،4يف املئة ضد حزب
االحرار بعد احتساب االصوات
التفضيلية عما كانت عليه يف
انتخابات العام  2013اليت فاز
بها السيد هوكي.

ترينت زيمرمان
ومل يرشح حزب العمال احدا
هلذا املقعد االحراري اآلمن،
الذي شغله حزب العمال ست
سنوات فقط منذ عام .1949
وقد اعاد النقاد سبب هذا
التأرجح الكبري ضد االحرار اىل
شعبية السيد هوكي الشخصية
يف املقعد الذي شغله ملدة
عقدين من الزمن كما ساهم
يف هذا الرتاجع ضد حزب
االحرار عامل القلق من عملية
دمج حكومة نيو ساوث ويلز
البلديات.
وكان قد ترشح على املقعد
ايضا املستقل ستيفن راف
الذي حصل على ثاني اكرب
عدد من االصوات قارب الـ
 18.7يف املئة وحل يف املركز
الثالث مرشح حزب اخلضر آرثر
تشيسرتفيلد  -إيفانز الذي نال

 16.3يف املئة من االصوات.
وكان قد بدأ احلديث عن اجراء
انتخابات فرعية يف املقعد اثر
قرار السيد هوكي االستقالة
من الربملان بعد توىل السيد
تورنبول منصب رئيس الوزراء
خلفا لطوني ابوت.
وبات من املؤكد ان يتوىل
السيد هوكي منصب سفري
اسرتاليا املقبل إىل الواليات
املتحدة يف غضون أسابيع.
وقال الدكتور تشيسرتفيلد
إيفانز ان هذه النتيجة هي
مبثابة «انتقاد الذع» للسيد
تورنبول وحكومته.
واضاف يقول انه «يف العام
 2013حصل حزب االحرار على
 61يف املئة من األصوات يف
مقعد نورث سيدني ،واآلن مع
عدم وجود أي مرشح حلزب
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العمال تدنى التصويت حلزب
االحرار اىل أقل من  50يف
املئة».
ويف هذا الوقت اعلن حزب
العمال إنه سيطلب من
السلطات االنتخابية التحقيق
يف ما إذا كان حزب االحر قد
استخدم ملصقات غري قانونية
للسيد تورنبول يف يوم
االقرتاع.
وسوف يكتب السكرتري الوطين
حلزب العمال جورج رايت إىل
مفوضية االنتخابات األسرتالية
على خلفية ملصقات تظهر
السيد تورنبول مبتسما ،يف
مجيع احناء املقعد لدى ذهاب
الناخبني إىل صناديق االقرتاع،
مع عدم وجود ترخيص حزبي
واضح للعيان.
ويعتقد السيد رايت ان
امللصقات ميكن أن تتعارض مع
قانون الكومنولث لالنتخابات،
والذي ينص على ان تتضمن
كل املواد االنتخابية اسم
وعنوان الشخص املخول.
وقال متحدث باسم حزب
االحرار ان كل مواد محلة
احلزب حتتوي على التفاصيل
الالزمة للرتخيص .يف الواقع،
فان نظرة فاحصة على احد
امللصقات تكشف عن وجود
ترخيص ولكنه كان خمفيا وراء
اإلطار وكان بالكاد مرئيا.
وكشف عن ان «ارشادات
الرتخيص القانوني لوزارة
املال الفيدرالية لعام 2013
تقول انه يف حني ال يوجد
أي شرط ألن تكون التصاريح
يف حجم معني ،ينبغي أن
تكون مقروءة بشكل معقول
ومتفقة مع ملصقات ذات صلة
للممارسة الصناعية».

أوبال حتتفل بعامها الثالث
بإضافة  69مكانا جديدا ميكنك
شحن التذاكر فيه
اعلن وزير النقل والبنية
التحتية أندرو كونستانس
احتفاال بالعام الثالث ألوبال
عن توسع منافذ وحمالت البيع
اليت يستطيع املواطنني شراء
تذاكر أوبال منها وإضافة
املال عليها.
وقال السيد كونستانس أن
الفرتة املتبقية للعمل بالتذاكر
الورقية القدمية لن تتعدى
األربعة أسابيع وستنتهي يف
يوم رأس السنة امليالدية لذا
حان الوقت اآلن للتحول إىل
استعمال أوبال.
واحتفاال بالعام الثالث لنظام
أوبال واالستعداد للتوقف
عن العمل بالتذاكر الورقية مت
اإلعالن عن فتح منافذ إضافية
ألوبال تشمل:
•  50حمل وولورث إضافية
ستبدأ يف البيع خالل األسابيع
القادمة (مما سيصل بإمجالي
عددها إىل  118حمال)
•  19مركز خدمة إضايف يف
نيو ساوث ويلز  ،مبا فيها
وبانكستاون
باراماتا
يف
وهريستفييل ووثريهيل بارك
( 27مركزا إمجاال)
وأضاف السيد كونستانس
إن حمالت وولورث اجلديدة
اليت ستبيع تذاكر أوبال
ستخدم املناطق يف العاصمة
غرانفيل
مثل
والضواحي
وكابراماتا وناورا وتوغرا مما
مينح العمالء خيارات أكثر يف
إضافة القيمة على بطاقاتهم
أو شراء بطاقات للبالغني أو
القصر أو الشباب.

«أصبح التحول من التذاكر
الورقية أسهل مع حصول
 19مركز خدمات إضايف يف
نيو ساوث ويلز على خدمات
بيع أوبال ،فبطاقات أوبال
سهلة ومرحية يف االستعمال
وتتميز بفوائد أكثر بكثري عن
التذاكر الورقية السابقة مبا
فيها احلد على تسعرية التذاكر
اليومية واألسبوعية ،والسفر
جمانا بعد قضاء مثانية رحالت
مدفوعة الثمن يف األسبوع و30
باملائة ختفيض على تسعرية
التذاكر خارج ساعات الذروة.
لذلك أشجع كل املواطنني
على التحول اآلن وضمان
استعدادهم للتنقل خالل عام
».2016
وقال السيد كونستانس بأن
حكومة والية نيو ساوث ويلز
تعمل باستمرار على حتسني
نظام أوبال وأنها تتعاون مع
شركة وولورث على التوسع
يف خدمات بيع بطاقات أوبال
يف حمالتها.
وأضاف أن املنافذ اجلديدة
اليت وفرتها وولورث ومراكز
خدمات نيو ساوث ويلز تعزز
األلفي منفذ املوجودة حاليا
لبيع بطاقات أوبال اليت ختدم
العمالء من ساوث كوست إىل
بورت ستيفنس وغربا حتى
باثرست.
وميكن للعمالء احلصول على
بطاقة أوبال من األكشاك
املوجودة يف  46حمطة قطارات
ومواني العبارات وحمطات
وحمطات
اخلفيف
القطار
احلافالت الرئيسية وبعض
مراكز التسوق الكربى.

سدني
AA CONCRETE & FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an
expression of interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial
Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA
can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your
formwork and concreting. We can also provide in-house design schemes
specific for each one of your project including engineering for final
certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements,
from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system.
We have implemented a number of practical and targeted initiatives to
ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and
capability to supply services, ensuring our people are qualified to carry
out your tasks as required, maintaining a safe working environment for all
parties concerned thereby being able to deliver your projects on time and on
budget.
PLEASE CALL
SAM 0406551555
Or

Michael 0413561164
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Australian News

برنامج عمل اجتماع حكومات الكومنولث والواليات يكشف عن أخذ باحلسبان
تغيريات على ضريبة السلع واخلدمات
كشفت وثيقة مسربة حصلت
عليها وسائل اعالم فريفاكس
عن ان مسألة فرض زيادات
كبرية يف ضريبة السلع
واخلدمات من شأنها أن جتمع
سنويا ما يصل اىل  45مليار
دوالر ستكون على الطاولة
عندما جيتمع مالكومل تورنبول
مع رؤساء الواليات يوم
اجلمعة( ،امس).
فقد اظهرت وثيقة جمللس
حتت
االسرتالية
احلكومات
الرمسي
«لالستعمال
اسم
فقط» وحتت عنوان «إصالح
اعداد
مت
انه
االحتاد»،
منوذج من قبل دائرة اخلزانة
الفيدرالية بناء على طلب من
الواليات يف شهر متوز ،سوف
يساعد على وضع اطار الجتماع
أزمة الضرائب ،اليت سيقودها
رئيس والية نيو ساوث ويلز
بامتياز مايك بريد ورئيسة
والية كوينزالند Annastacia
 Palaszczukوالسيد تورنبول.
وتضمنت الوثيقة ،اليت حتدد
مثانية خيارات ضريبية غري
منشورة سابقا  -ست خيارات
واخلدمات
السلع
لضريبة
واقرتاحان لرسوم امليديكري
 اربعة خيارات سبق ومولتهاالفيدرالية
اخلزانة
دائرة

الضرييب
لإلصالح
واربعة
ستموهلا حكومات الكومنولث
والواليات.
وبعد فرتة قصرية من وصوله
اىل رئاسة الوزراء ،قال تورنبول
ان كل شيء ،ما يف ذلك زيادة
ضريبة االستهالك ،على طاولة
البحث حيث ان حكومته تسعى
إلصالح ضرييب.
وتؤكد الوثيقة أن الزيادة
يف ضريبة السلع واخلدمات
تظل خيارا قائما وتثري احتمال
خوض االنتخابات الفيدرالية
يف عام  2016حول هذه
القضية ،اذا كانت احلكومة
الفيدرالية ستتبنى خطة لرفع
واخلدمات،
السلع
ضريبة
وميكن التوصل اىل صفقة مع
الواليات ،اليت دعمها ضروري
يف أي زيادة.
ويأتي تسريب هذه الوثيقة يف
وقت حذر وزير اخلزانة السابق
بيرت كوستيلو من «رؤوس
حامية» يف حزبه تعمل على رفع
ضريبة السلع واخلدمات إىل
 15يف املئة ،كما وعد زعيم
املعارضة بيل شورتن بالتصدي
لزيادة هذه الضريبة.
وتشمل اخليارات األربعة األوىل
رفع ضريبة السلع واخلدمات إىل
 15يف املئة ،ومجع  32،5مليار

تورنبول وباين

دوالر سنويا ،رفع ضريبة السلع
واخلدمات إىل  12.5يف املئة،
وتوسيع القاعدة لتشمل مجيع
املواد الغذائية واملشروبات
غري الكحولية ،مما يدر على
اخلزينة  25مليار دوالر .ورفع
رسم امليديكري من  2إىل  4يف
املئة دفعة واحدة مما جيمع 15
مليار دوالر.
أما اخليار الرابع ،واألكثر
راديكالية فيتمثل يف رفع ضريبة
السلع واخلدمات إىل  15يف
املئة ،وتوسيع نطاقها لتشمل
املواد الغذائية واملشروبات
غري الكحولية واملياه والصرف

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

الصحي وهذا من شأنه مجع
 45مليار دوالر سنويا.
كما ُتؤخذ يف االعتبار جمموعة
خيارات
أربعة
من
ثانية
وتتضمن توسيع قاعدة السلع
واخلدمات لتشمل اخلدمات
الصحية؛ مبا يف ذلك خدمات
التعليم؛ فرض ضريبة على
القطاع املالي معادلة لضريبة
السلع واخلدمات GST؛ ورفع
رسم امليديكري إىل  4يف املئة
على مدى مثاني سنوات.
ويف عام  ،2014اشارت
التقديرات إىل أن توسيع ضريبة
لتتضمن
واخلدمات
السلع

خدمات الصحة والتعليم وفرض
ضريبة على القطاع املالي من
يدر حوالي
شأن كل منهما أن ّ
 4مليارات دوالر سنويا يف
حال تطبيقه.
ومع ذلك أشارت حكومة
تورنبول ،بالفعل ،اىل أن خدمات
الصحة والتعليم من املرجح أن
تكون معفاة من أي تغيريات
لضريبة السلع واخلدمات ،GST
يف حني تعترب املواد الغذائية
الطازجة واخلدمات املالية لعبة
عادلة.
وحملت الورقة أيضا اىل النقاش
العام الصعب الذي سريافق أي

ارتفاع يف ضريبة االستهالك،
«االلتزامات
من
حمذرة
العامة حول التعويض الكامل
للعائالت» ألن «االلتزامات قد
تؤدي اىل خماطر من اإلفراط
يف التعويض لألسر».
ومن شأن مبلغ  15مليار دوالر
الذي سيتم مجعه من رسوم
امليديكري دون مساعدة لألسر،
ان يعادل تقريبا املبلغ نفسه
الذي سيدره رفع ضريبة السلع
واخلدمات إىل  15يف املئة ،مع
التعويض على األسر.
وهذا يعين ،يف الواقع ،إن
بعض الناس سيكونون أسوأ
حاال يف ظل ارتفاع رسم
امليديكري من زيادة مباشرة
على ضريبة السلع واخلدمات
.GST
يف
الزيادات
واستخدمت
املعاشات التقاعدية ،ومدفوعات
األسرة ،واالمتيازات لكبار
السن وارتفاع عتبة االعفاءات
الدخل
لذوي
الضريبية
املنخفض للتعويض على األسر
بعد إدخال ضريبة الكربون يف
 11-2010وكان ذلك مبثابة
«مثال مفيد لنموذج التعويض
الذي ميكن احلصول عليه لدى
اي تغيري يف ضريبة السلع
واخلدمات .»GST
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

احلريري لفرجنية :أنا رئيس لكل حكومات العهد!

اليمني الفرنسي املتط ّرف يتق ّدم:

موقف حزب اهلل من ترشيح عون «نهائي وقاطع» الـرئاسة وجـهة مقـبلة
وفيق قانصوه
يف لقاء باريس ،اشرتط الرئيس سعد احلريري على النائب سليمان
فرجنية ،مقابل ترشيح األخري لرئاسة اجلمهورية ،أن يكون هو رئيسًا
لكل حكومات عهده ،مع ضمانة من حزب اهلل ،وبغض النظر عن
قانون االنتخابات .فيما بات واضحًا حللفاء احلزب وخصومه أن
موقفه من ترشيح العماد ميشال عون «نهائي وقاطع وال تراجع
عنه».
ترتدد حارة حريك يف اختيار األوىل .وبني
بني مار خمايل وبعبدا ،لن
ّ
التفاهم مع ميشال عون وإجياد خمرج ملعضلة رئاسة اجلمهورية ،لن
يفرط حزب اهلل بالتفاهم الذي أثبتت سنوات العقد املاضي متانته
ّ
وقوته ،خصوصًا يف ضوء املعطيات امليدانية على خمتلف اجلبهات
يف املنطقة ،واليت يراها ملصلحته .وعليه ،بات واضحًا للجميع،
حلفاء احلزب وخصومه ،أن موقفه «نهائي وقاطع وال تراجع عنه»
يف االستمرار يف دعم ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة ما بقي
هو مرشحًا.
ّ
واملتفهمني له حليفه الوثيق النائب سليمان
املبلغني بذلك
وأول
ّ
ّ
فرجنية ،وخصمه اللدود تيار املستقبل .يف جلسة احلوار األخرية
بني احلزب والتيار يف عني التينةّ ،
أحل وزير الداخلية نهاد املشنوق
على املعاون السياسي لألمني العام للحزب احلاج حسني اخلليل
يف العمل إلقناع عون بالسري يف «تسوية فرجنية» ،على أن يتوىل
املستقبل إقناع القوات اللبنانية ،فكان جواب اخلليل واضحًا« :حنن
ملتزمون بعون علنًا وسرًا ،وهذا املوضوع أبلغناه لفرجنية نفسه».

لقاء باريس

ّ
أدت اىل انعقاد
يف غضون ذلك،
تكشف املزيد من الوقائع اليت ّ
لقاء باريس بني زعيم تيار املردة والرئيس سعد احلريري .مصادر
مطلعة أكدت لـ «األخبار» أن السفري األمريكي السابق ديفيد هيل
هو «صاحب براءة االخرتاع» يف ترشيح زعيم بنشعي .هيل كان يف
متحمسًا لرتشيح العماد عون للرئاسة ،وهو زار
فرتة من الفرتات
ّ
الرياض هلذه الغاية قبل وفاة ملكها السابق عبداهلل ،وحاول تسويق
األمر لدى السعوديني .وترافق ذلك مع «تركيب» لقاء باريس بني
احلريري وعون واحلوارات اليت تلته على مدى شهور بني الوزير
جربان باسيل ونادر احلريريّ .
حد
توطدت العالقة بني الطرفني اىل ّ
توجيه دعوة لعون ــ كاد يلّبيها قبل أن يعدل يف اللحظات األخرية
ــ حلضور احتفال ذكرى  14شباط املاضي ،بعدما ُأبلغ بأن احلريري
سيحضره شخصيًا .إال أن أوضاع املنطقة مل تكن قد نضجت بعد،
ومل تكن الرياض يف صدد إعطاء «مكافأة» حلزب اهلل الذي تقاتله
يف سوريا .فرفعت البطاقة احلمراء يف وجه جنرال الرابية ،وعادت
األمور اىل النقطة الصفر :عون مرفوض ،فرص جعجع معدومة،
الرئيس أمني اجلميل وفرجنية ليسا يف الصورة.
عاود هيل البحث .بعد مشاورات مع خمتلف القوى السياسية وصل
اىل اقتناع بأن ال إمكانية إلزاحة عون إال ...بفرجنية .لن يكون يف
مقدور حزب اهلل رفض عرض مغٍر كهذا ،فض ًال عن أن موقفه من
يلب مطلبًا سعوديًا أساسيًا بعدم املس بهذا االتفاق
اتفاق الطائف يّ
الذي أعطى صالحيات مطلقة حللفائها .طرح الفكرة على جنبالط
الذي وزنها جيدًا :ما قد نقدمه اليوم قد نكون مضطرين إىل
تقديم أكثر منه مستقب ًال مع تغيرّ الوضع يف سوريا .بهذا ،نكسر
عون وحنرج حزب اهلل ونعيد البلد اىل السكة اليت خرج عنها عام
ُ .2005أرسلت أوىل االشارات اىل فرجنية فأبدى جتاوبًا .يف 29
تشرين األول ،التقى األخري مفيت طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار يف طرابلس .أثناء اللقاءّ ،
تلقى الشعار اتصا ً
ال من احلريري.
طلب األخري مترير اهلاتف لفرجنية،
وحتدثا لنحو ساعة يف ضرورة إخراج
البالد من مأزقها ،وطرح عليه فكرة
ترشيحه ،ومت االتفاق مبدئيًا على
اللقاء يف باريس.
اليت
بدمشق
فرجنية
اتصل
استغربت الطرح احلريري الذي ال
ميكن إال أن يكون بدعم سعودي،
واقرتحت عليه مراجعة السيد حسن

برّي ّ
يحذر من
«نزع الطبخة»
ولقاء «قريباً
جداً» بني عون
وفرنجية

نصراهلل .تواصل فرجنية مع أحد املسؤولني الرفيعني يف احلزب،
ُ
فطرحت تساؤالت حول أهداف الطرح ،مبا فيها املناورة أو حماولة
شق الصف .ويف النهاية كانت النصيحة :افعل ما تراه مناسبًا...
ليتوجه بعدها اىل العاصمة الفرنسية.
ّ
يف لقائه مع احلريري ،مسع فرجنية تأكيدًا بأن طرحه حيظى مبوافقة
ّ
وأكد له أن الرياض مستعدة
سعودية «على أرفع مستوى».
ّ
وتطرق
ث.
الرتي
األخري
ل
فض
فيما
الستقباله فورًا للبحث يف األمر،
ّ
ّ
ّ
تؤكد أن فرجنية مل
البحث اىل خمتلف املواضيع ،لكن املصادر
يتعهد بأي قانون انتخاب ،رغم أنه ال خيفي تأييده لقانون الستني،
ّ
وأن االتفاق مت على أن القانون ينبغي أن يرضي اجلميع .إال أن أهم
ما طلبه احلريري بوضوح :بغض النظر عن قانون االنتخاب ،مقابل

يعتزم اليمني الفرنسي
تقدمه
املتطرف ،غداة
ّ
ّ
يف الدورة األوىل من
املناطق،
انتخابات
طرح نفسه يف موقع
قوة كبديل للسلطة
احلالية ،ملقيًا بثقله يف
اجتاه ترشيح زعيمته،
يف
لوبن،
مارين
الرئاسية
االنتخابات
عام .2017
يتجه «احلزب
وفيما
ّ
ا ال شرت ا كي » ،
يف
األكرب
اخلاسر

فرنجية مدرك صعوبة السري يف التسوية من دون دعم حليفيه
الرئيسيني (هيثم املوسوي)
رئاستك لست سنوات ،أكون رئيسًا لكل حكومات العهد ،مع ضمانة
ِ
أي تعهدات،
من حزب اهلل بعدم إسقاط حكوميت .مل
يعط فرجنية ّ
وانتهى اللقاء باتفاق على أن يشتغل كل منهما على فريقه.
مع عودة فرجنية ،وتأكيده للحزب أن الطرح احلريري مدعوم سعوديًا،
ساد التوتر يف الرابية .بداية جرى التعاطي مع الرتشيح كمناورة،
جدي .شخصت األنظار اىل حارة حريك ،وتسارعت
قبل أن يتبينّ أنه ّ
االتصاالت مع احلزب .التقى باسيل رئيس وحدة االرتباط والتنسيق
وفيق صفا ،قبل أن يزور صفا واخلليل عون الذي مسع منهما
بوضوح« :حنن اىل جانبك ما دمت مرشحًا .وال تراجع عن أي التزام
التزمناه معك»ُ .
ونقل عن عون قوله« :أثق بضمانة السيد ،وهذا
يكفيين» .بعدها بدأت االتصاالت لتربيد جبهة الرابية ــ بنشعي :زار
فرجنية باسيل يف البرتونّ ،
وأكد األول يف كل مناسبة على عمق
العالقة مع عون ،على أن ُيعقد لقاء بني الرجلني «قريبًا جدًا».

توتر يف معراب

اهلدوء يف الرابية قابله ارتفاع كبري يف منسوب التوتر يف معراب.
حيددها يف شكل رئيسي موقف
أي جلسة ّ
يدرك جعجع أن ميثاقية ّ
عون .تعامل احللفاء معه بالمباالة سبب آخر للتوتر .وهو غري قادر
على هضم كيف أن  14آذار انتقلت من ترشيحه كأحد صقورها اىل
ترشيح أحد صقور  8آذار .استنفر اتصاالتهّ ،
وأكد لعون أن «خطًا
يروج للتسوية .وتنقل
يف السعودية ،وليس السعودية» ،هو من ّ
مصادر أن رئيس القوات ّ
تلقى اتصا ً
ولي العهد حممد بن نايف
ال من ّ
ّ
أكد له فيه أن «هذه املهزلة لن تستمر طوي ًال ،وليس هناك قرار
ّ
سعودي برتشيح فرجنية» ،علمًا بأن املعلومات تؤكد أن الضغط
االعالمي والنفسي عليه قد بدأ ،حتت شعار أن «األمور ستمشي
ولو من دونكم» .وعلمت «األخبار» أن دعوة ُو ّجهت اليه لزيارة
السعودية خالل أيام .البطاقة احلمراء يف وجه التسوية يف يده.
ّ
يرشح عون فيقطع الطريق على فرجنية ويكسب اجلمهور املسيحي.
لكنه يدرك أن رفعها سيكون يف وجه السعودية ،مع ما لذلك من
تبعات.
يف ضوء ذلك ،تبدو اخلريطة السياسية بعد أكثر من أسبوعني على
لقاء باريس ،بني فرجنية واحلريري ،على الشكل اآلتي:
ــ حتالف مسيحي ضد التسوية ،قوامه معراب والرابية (وبكفيا بعدما
اجلميل أبلغ السفري السعودي الذي زاره
تردد أن النائب سامي
ّ
ّ
أمس عدم موافقة الكتائب على ترشيح فرجنية).
ــ حتالف إسالمي داعم للتسوية يضم احلريري وجنبالط والرئيس
نبيه بري .واألخري يبدو أكثر املستعجلني ،إذ نقل عنه قوله إنه
يف حال مل ُينتخب فرجنية يف جلسة  16اجلاري ،فهذا سيعين أن
«الطبخة مودرت» (انتزعت).
ــ فرجنية مدرك صعوبة السري يف التسوية ،رغم محاسته ،من دون
دعم طرفني رئيسيني هما أص ًال حليفاه.
ــ ضغط فرنسي وفاتيكاني كبري على البطريرك بشارة الراعي
للسري يف التسوية.
الرتيث ووزن األمور مبيزان
ــ حزب اهلل ثابت وراء عون ،مع كثري من
ّ
أي من حليفيه ،مع شبه اقتناع بأن
الذهب ،حرصًا على عدم خسارة ّ
من الصعب أن يقبل فرجنية بأن يأتي بأصوات خصومه وال ينتخبه
حيدد بري موعدًا جللسة انتخابية من
حلفاؤه ،وبأن من الصعب أن ّ
دون موافقة احلزب .ال قلق لدى احلزب من املخاطر :اخلصوم قرأوا
الوضع االقليمي جيدًا هذه املرة ،وهم املستعجلون .وبعدما كان
التنافس بني مرشحني غري مقبولني من  8و 14آذار ،بات التنافس
بني مرشحني من  8آذار ،أحدهما مقبول والثاني حمتمل.
ّ
احلل ال يزال يف جيب ميشال عون :إذا وافق على ترشيح
باختصار،
فرجنية «متشي األمور» ،وإال فال شيء مستعج ًال واألمور ستبقى
تراوح مكانها ،وال جلسة انتخاب يف القريب العاجل.

مارين لوبن :الشعب الفرنسي سئم ،وهو
يؤكد ثقته يف «الجبهة الوطنية» (أ ف ب)

هذه االنتخابات ،حنو «إقامة حاجز مجهوري» يف وجه اليمني
املتطرف ،قالت رئيسة حزب «اجلبهة الوطنية» ،مارين لوبان،
اليوم ،يف تصريح لشبكة «بي .أف .أم تي يف» وإذاعة «مونيت
كارلو» ،إن «الشعب الفرنسي سئم ،وهو يؤكد انتخابات بعد
أخرى ثقته يف اجلبهة الوطنية» .وأضافت« :أعتقد من جهيت أن
الفرنسيني يرغبون يف إعطاء فرصة للجبهة الوطنية».
من جهته ،قال النائب عن «اجلبهة الوطنية» ،جيلبري كوالر،
«أعتقد أن مارين ستصل إىل السلطة ...وسيأتي يوم يكون
لنا فيه امرأة رئيسة للجمهورية».
كذلك ،أمجعت الصحافة الفرنسية على االستنتاج نفسه.
وعنونت صحيفة «لوباريزيان»« :اجلبهة الوطنية على أبواب
السلطة» ،ورأت صحيفة «ليرباسيون» أن فوز اليمني املتطرف
ً
مشرية إىل أنه «بعدما كانت غري واردة حتى اآلن،
«يقرتب»،
فإن فكرة السيطرة على السلطة تتبلور بالنسبة إىل هذا احلزب،
الذي يكسب مخس نقاط يف كل انتخابات».
إن
وخلصت صحيفة «لوفيغارو» احملافظة األحداث بالقول ّ
«اجلبهة الوطنية تتموضع بصخب يف قلب مشهدنا السياسي.
إنه فشل ذريع لليسار ،كما لليمني».
سجلت «اجلبهة الوطنية» نتيجة
وحبسب نتائج انتخابات األمسّ ،
قياسية جديدة حبصوهلا على  28يف املئة من األصوات ،متقدمة
على حزب «اجلمهوريني» ،أكرب أحزاب املعارضة اليمينية،
أما «احلزب
وحلفائها الوسطيني الذين سجلوا  27يف املئةّ .
ّ
فحل يف املرتبة
اإلشرتاكي» ،بزعامة الرئيس فرنسوا هوالند،
الثالثة بنسبة  23,5يف املئة.
يتقدم حزب
وبانتظار اجلولة الثانية اليت ستقام يوم األحد،
ّ
«اجلبهة الوطنية» يف ست مناطق من أصل  ،13بينها ثالث
مناطق أساسية هي :نور با دو كاليه/بيكاردي (مشال) ،حيث
تتقدم مارين لوبن ،وبروفانس ألب/كوت دازور (جنوب شرق)،
تتقدم ابنة شقيقها ماريون ماريشال لوبن ،ويف ألزاس/
حيث
ّ
يتقدم فلوريان فيليبو،
شامبانيه أردين/لورين (شرق) ،حيث
ّ
واضع اسرتاتيجية احلزب.
ّ
وحل احلزب يف املرتبة األوىل يف ثالث مناطق أيضًا يف الوسط
الشرقي ،بورغونيه/فرانش كونتيه ،والوسط سنرت/فال دو
لوار ،واجلنوب النغودوك روسيون/ميدي بريينيه.
من جهة أخرى ،أعلن «احلزب االشرتاكي» ،سحب مرشحيه «يف
املناطق اليت تواجه خماطر فوز اجلبهة الوطنية ،واليت ال يتقدم
فيها اليسار على اليمني» ،وذلك بغية «إقامة حاجز مجهوري»
يف وجه اليمني املتطرف.
وقال السكرتري األول للحزب ،جان كريستوف كامباديليس،
ّ
يتمثلوا يف هذه املناطق على مدى مخس
إن «االشرتاكيني لن
مشددًا على «التضحية» الفادحة .ونفذ القرار على
سنوات»،
ّ
الفور يف مشال فرنسا وجنوب شرقها لقطع الطريق أمام
ّ
املرشح «اإلشرتاكي» يف
مارين لوبن وابنة شقيقها ،غري أن
شرق فرنسا كان ال يزال يرفض ،اليوم ،االمتثال للقرار برغم
التوقعات بفوز فلوريان فيليبو.
وجتد املعارضة اليمينية نفسها يف موقف حرج ،إذ رفض
رئيس حزب «اجلمهوريني» ،نيكوال ساركوزي« ،أي حتالف
وأي انسحاب» يف املناطق اليت قد تقع يف قبضة «اجلبهة
الوطنية» .وال حيظى موقف ساركوزي باإلمجاع يف معسكره،
أن املسؤولة الثانية يف احلزب ،ناتالي كوسوسكو
وخصوصًا ّ
ّ
بكل ما هو مفيد لتفادي
موريزيه ،قالت إنه «ينبغي القيام
وصول اجلبهة الوطنية إىل رئاسة منطقة».
كذلك ،طالب الوسطيون «بسحب القوائم اليت ّ
حتل يف املرتبة
الثالثة» يف املناطق اليت ميكن أن يكسبها حزب «اجلبهة
الوطنية» ،وقال رئيس الوزراء السابق ،جان بيار رافاران،
بهذا الصدد« :حني نكون يف املرتبة الثالثة ،ننسحب».
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مقاالت وتحقيقات

فيلم إسرائيلي طويل!
بريوت حمود
تستت إسرائيل
ملاذا
رّ
شهور
أربعة
طوال
خلت على جمرميها؟
أولئك الذين أحرقوا
عائلة الدوابشة ،فقتلوا
ووالديه،
رضيعها
وأصابوا الناجي الوحيد
من احملرقة جبراح ،إن
ُ
شفي جسده الغض
فإن قلبه حمال
منها،
ّ
حتول
أن يفعل .ملاذا
ّ
البحث حينها من حبث
إرهابيني
قتلة
عن
جمرمني ،إىل حبث عن
جمموعات «ثورية» تنوي
قلب «النظام العلماني
يف إسرائيل» إىل آخر

تفاصيل لقاء بني أهالي املخطوفني لدى
داعش واملسلّحني يف الدولة اإلسالمية
املصدر« :النهار» يارا عرجة

يف  31تموز /يوليو  2015حرق املستوطنون عائلة الدوابشة يف قرية دوما يف نابلس

«تلمودي» ،يستند إىل أسفار الهوتية «تؤسس
للخالص»؟
اآلن فقط اعرتف اإلسرائيليون أنفسهم بأن املشتبه
فيهم القاصرين (الذين ألقي القبض عليهم أخريًا)
جبرمية حرق عائلة الدوابشة يف نابلس يف الضفة
الغربية احملتلة ،كانوا على قائمة «الشاباك» قبل
تنفيذ اجلرمية ،وجرى توصيفهم بـ»اخلطرين».
وإذا كان هؤالء يشرتكون يف جمموعة من األوصاف
تؤسس لسهولة تشخيصهم قبل تنفيذ أعمال
اليت
ّ
تسربوا
إرهابية ،فإن السؤال األبرز سيكون :كيف
ّ
هكذا من بني الثقوب ،ومل يكلف «الشاباك»
نفسه ،وهو الذي ينعتهم بـ»اخلطرين» ،حماولة
إحباط إجرامهم (على األقل)؟ طبعًا ألن «دود اخلل
منه وفيه!».
الصحايف يف «هآرتس» حاييم ليفنسون ،وهو
اختصاصي يف شؤون املستوطنات واألجهزة
االستخبارية اإلسرائيلية ،كتب اليوم أنه بعد
إزالة منع النشر ،أخريًا ،عن قضية إحراق منزل
عائلة الدوابشة ،فإن رئيس الدائرة اليهودية يف
«الشاباك» سيجد نفسه مضطرًا إىل اإلجابة عن
سؤال :كيف قامت جمموعة معروفة سابقًا لدى
اجلهاز بتنفيذ عمليتها؟ ما يربهن أن أوجه القصور
متعمد يف الدائرة ،وأن «الشاباك»
موجودة بشكل
ّ
نفسه متورط يف هذه القضية.
معلوم أنه توافرت لدى «الشاباك» أدلة استخبارية
كثرية ،على رأسها وثيقة تعليمات مت ضبطها لدى
ناشط اليمني املتطرف ،موشيه أورباخ ،وذلك قبل
بعدة أسابيع .تضمنت الوثيقة
جرمية حرق العائلة ّ
وصفًا دقيقًا لكيفية تنفيذ جرمية احلرق .ومع أنه
سبق أن أشعلت النار يف املنازل الفلسطينية من
دون أن توقع ضحايا ،فإن الوثيقة تضمنت آليات
تطوير جرائم حرق املباني واملمتلكات بهدف قتل
الساكنني داخلها.
ال يقتصر األمر على تلك الوثائق .أساسًا قرية
دوما واقعة ضمن منطقة احتكاك ومواجهات
ّ
تصنفها
دائمة ،أي بني البؤر االستيطانية اليت
أجهزة األمن اإلسرائيلية بأنها «كيان جغرايف
أيديولوجي واحد» يستوطنه األكثر تطرفًا على
سلم التطرف اإلسرائيلي .وسبق أن وقعت فيها
أحداث مشابهة ،من حرق أشجار زيتون ،إىل حرق
مبان وممتلكات .لذلك ،فإن جرمية حرق العائلة
ٍ
كانت نتاجًا طبيعًا لرتاكم طويل من اجلرائم اليت
يعاقب جهاز «الشاباك» أصحابها بأقل ما ميكن
من العقوبات (اإلبعاد أو االعتقال اإلداري).
هذا الرتاخي يف إنزال العقوبات ّ
مكن جمموعة
من املستوطنني الذين يشرتكون يف جمموعة من
األوصاف ،وهي ،حبسب حاييم ليفنسون ،تتلخص
تسربهم من املدارس ،وجتواهلم يف التالل،
يف:
ّ
وتصعيدهم للعنف تدرجييًا ،وتوجههم الرتكاب
جرائم حتت إشراف بالغنيّ ،
مكنها من العمل
حبرية يف املنطقة اليت وقعت فيها اجلرمية ملدة
ّ
أربعة شهور ،علمًا بأن لدى «الشاباك» والشرطة
اإلسرائيلية موارد كثرية حملاربة هؤالء.
اعتمد «الشاباك» على «التحليل االستخباري»،
فسر ليفنسون
مستخدمًا أوامر اإلبعاد كعقوبة.
ّ
ذلك بكون «الشاباك» وجد صعوبة يف تفعيل

عمالء وسط ناشطي اليمني املتطرف ،يساعدونه
يف مجع األدلة .لكن تقارير إسرائيلية حتدثت ،أول
حرض املشتبه
من أمس ،عن أن عمي ًال لـ»الشاباك» ّ
فيهم على ارتكاب جرمية حرق عائلة الدوابشة!
وتكفي هذه النقطة بالتحديد لإلجابة عن سؤال،
تلق إسرائيل القبض على اجملرمني؟ علمًا
ملاذا مل ِ
بأن وزير أمنها ،موشيه يعلون ،كرر يف أكثر من
مناسبة أن أجهزة املخابرات تعرف القتلة لكنها
ال تريد اعتقاهلم .إذن كان جهاز األمن الداخلي
خيشى من فضيحة تورطه يف اجلرمية.
استعمل ليفنسون قضية إضرام النار يف كنيسة
رقاد السيدة العذراء يف القدس يف  26شباط/
فرباير  ،2015كي يفسر «فشل» املخابرات يف مجع
األدلة ،ألنها تعتمد على «التحليل االستخباري».
إن املسؤول عن هذه اجلرمية
فباعتقاد «الشاباك»ّ ،
هو مردخاي مئري ،من مستوطنة «معالية أدوميم»،
وهو اآلن رهن االعتقال اإلداري ،أي إنه معاقب
بتهمة «ملف سري» ال يستطع أحد االطالع عليه من
خارج دائرة التحقيق ،وينتهي االعتقال اإلداري
مضي ستة أشهر على السجن ،أو جيدد ستة
بعد
ّ
أشهر أخرى.
يقر حني ال يعرتف
وهذا النوع من العقوبات
ّ
املشتبه فيه جبرميته .وألن إقراره سهل ومتوافر
حبسب قانون الطوارئ ،الذي يعطي القضاء احلق
يف اعتقال أي شخص «يشكل خطرًا على أمن
الدولة» ،فقد جعل األجهزة األمنية ترتاخى عن
عملية مجع الدالئل ،وبذلك منحت اجملرمني الذين
يتنقلون يف كل مكان شعورًا باحلصانة لتنفيذ
جرائمهم.
أيضًا يف قضية حرق الطفل املقدسي ،حممد
برأ القضاء اإلسرائيلي ،قبل يومني،
أبو خضريّ ،
املتهم الرئيسي يف اجلرمية ،يوسف حاييم بن
دافيد ( 31عامًا) ،بوصفه «يعاني من اضطرابات
نفسية» .وهو أمر مل يكن مفاجئًا بطبيعة احلال ،بل
متوقعًا ،ألن إسرائيل تعتمده لتربر كافة جرائمها
ضد الفلسطينيني ،وال نبالغ إن قلنا إنه يصح
تسميتها هزءًا« :دولة يف مصح عقلي» ،على
اعتبار أن كل جمرميها «جمانني».
ويف حني ال تقصر أجهزة األمن اإلسرائيلية ،وال
القضاء ،يف واجب التربير والرتاخي ،بل تشرتك
يف اجلرمية أيضًا كونها الشيطان األخرس ،فإن
احلكومة اإلسرائيلية نفسها ال تتوانى عن دعم
بينت القناة العاشرة اإلسرائيلية،
املستوطنني ،إذ ّ
يف وقت سابق ،استنادًا إىل تقرير لوزارة املالية،
متول اجلماعات
أن مجعية «حنينو» االستيطانية ّ
اإلرهابية ،كـ»فتية التالل» و»مترد» و»جباية
الثمن» ،وأنها على علم بأنشطة «حنينو» ،بل
إن احلكومة اإلسرائيلية تدعم بطريقة التفافية
هذه اجلمعية عرب إعفاءات من الضرائب وبعض
التسهيالت األخرى.
أمام هذه الوقائع ،سيبقى الناجي الوحيد من
احملرقة يف نابلس ،الطفل أمحد دوابشة ،ومعه
األطفال الفلسطينيون كافة ،يشاهدون الفيلم
اإلسرائيلي الطويل .ذلك الفيلم الذي كتبه أمثال
أبراهام شترين ،وفالدميري وزئيف جابوتنسكي،
وأخرجته العصابات الصهيونية!

ما أصعب أن يسعى ذلك الرجل إىل حترير
العسكريني املخطوفني ،وأن يعمل جاهدًا على
ً
امللف .وبعد مضي سنة ونصف ،صعب
أيضا
أن يغمر يف حضنه األبناء احملررين ،يف حني ما
ً
زال فلذة كبده
سجينا ،يف مكان ليس قريًبا وال
يتحدث رئيس
بعيد ،وراء قضبان الشمس...
ّ
جلنة أهالي العسكريني املخطوفني األستاذ حسني
يوسف إلـى الزميلة «النهار» البريوتية بغصة
كبرية عن يوم اإلفراج عن العسكريني ،وهو
يضم ولده حممد يوسف .يف عينيه
املشتاق أن
ّ
دمعة حزن وعلى وجهه بسمة أمل ،يكابر على
نفسه ،يتماسك ،هو رجل ال ّ
متر
حيق له البكاءّ ...
ثوان ،يصمت قلي ًال ،يستعيد قواه ويكمل حديثه
حبرقة ووجع من على سريره البارد.
وحيد هو يف ساحة #رياض_الصلح مع قهوته
وسيجارته وهاتفه الذي مل يهدأ ...يرتقب اًّ
حل
وحيدا ينتظر عودة
ألزمة العسكريني التسعة،
ً
حيدق بالسماء
األهالي واألمهات من عرسال،
ّ
ّ
عيين تارة أخرى .عمل
قلي ًال ،بالسرايا تارة ويف
الوالد حسني يوسف جاهدًا حلصد معلومات ولو
بسيطة عن مصري ابنه والعسكريني املخطوفني
فتحدث عن حادثة مجعت
لدى #الدولة_اإلسالمية،
ّ
ّ
بينه وبني
املسلحني هناك« .حاولت التواصل
ّ
مع «داعش» بكل األساليب والطرق املتاحة
منها «فايسبوك» و «ماسنجر» و»واتس أب».
أي معلومات عن أوالدنا التسعة منذ
ليس لدينا ّ
أي طريقة
حنو سنة .كنا مضطرين إىل استخدام ّ
مرة ِ
قدمنا إىل جرود
توصلنا إليهم .أكثر من ّ
عرسال من غري تنسيق ملعرفة مصري التسعة
ترتبص بنا .ويف
على الرغم من األخطار اليت
ّ
ّ
كل مرة كنا نصاب خبيبة أمل ونعود بال نتيجة.

املرة األخرية اليت قصدنا فيها اجلرود كان منذ
حنو ثالثة أشهر ،وقد مررنا باملكان الذي تسيطر
ّ
مسلحو
عليه «النصرة» ،ووصلنا إىل حيث يوجد
الدولة اإلسالمية وجلسنا معهم وحتادثنا ،وقد
دام لقاؤنا الذي جرى بالتنسيق مع وسيط ثالث
ساعات تقريبًا.
كان ذلك ضمن مبادرة فردية إنسانية عبارة عن
جمموعة من احلصص الغذائية ،ملخيمات الالجئني
داخل حاجز #اجليش اللبناني ،استغليتها ّ
علها
تنعكس إنسانيًا على ملف العسكريني .أعلمت
ّ
مسلحو الدولة
رحب بها
الوسيط
بنييت اليت ّ
ّ
اإلسالمية ،وعندما أردت إدخال هذه املواد،
نسقت مع األجهزة االمنية واملخابرات واجليش
اللبنانيّ ،
أن قيادة األركان مل توافق عليها،
إال ّ
إال بشرط رؤية الشباب أو ً
ّ
ال وهم على حق .وقد

عرضت هذا األمر على داعش فوافقوا ،وعلى هذا
مرت ثالث ساعات
األساس توجهت إىل هناكّ .
وحتدث معنا
ونصف حتى جاء أحد القادة لديهم
ّ
لعشر دقائق مشريًا إىل توقعه بأن يرافقنا أحد
املشايخ املسلمني .أنا ال أعلم من أين جاء بهذه
نتحدث عنها مع
الفكرة اليت مل تردنا أساسًا ومل
ّ
الوسيط حتى .وكانت النتيجة أنه مل يرينا أوالدنا
بسبب غياب الشيخ».
وخيرب الوالد عن لسان القيادي يف داعش أثناء
اللقاء به ،أنه اعتقد «أن التسليم سيكون عرب
شخص خالد يوسف امللقب بأبو الوليد ،وهو
سجني سابق يف رومية وأطلق سراحه أخريًا،
سيتوجه إىل جرود عرسال .وأشار إىل
والذي
ّ
أن «يف حوزته شريط فيديو للشباب يظهر أنهم
أحياء ،سيعطيه خلالد وأننا سنراه عن طريق اللواء
عباس ابراهيم.
توسلناه كثريًا لرؤية الشريط وخصوصًا كي
تراه األمهات ولكن مل ننجح يف إقناعه ألنه
كما قال ليس خمو ً
ال بذلك» .يثق حسني يوسف
بإحساسه األبوي ويضيف «يف الدقائق األخرية،
ّ
تأثر القيادي وضعف وتعاطف إىل أبعد احلدود

وكان على وشك أن يرينا الفيديو ،ولكن فجأة
ّ
يتمكن
ذهب ،ألنه على ما أعتقد ،شعر أنه لن
من مقاومة دموع األمهات .فأصدر حينها أوامر
لآلخرين بضرورة عودتنا ألننا أصبحنا عرضة
للخطر ،وكان فع ًال قد أصبح علينا خطر ألننا
مسعنا حتليق طريان».

عن مس ّلحي الدولة اإلسالمية

ّ
مسلحي الدولة
ينقل يوسف صورة خمتلفة عن
اإلسالمية« :روى لي أحد العسكريني التابعني
لتنظيم الدولة اإلسالمية عن الظلم واملأساة
إن أحد
الذي يعاني منه وأفرقاؤه ،وقال لي ّ
تعرض لالغتصاب من قبل رجل جتاوز
أقربائه
ّ
وحتدث عن حاالت العنف
الستني من عمره.
ّ
والظلم اليت دفعتهم إىل االنشقاق وحماربة
#النظام السوري».
ويوضح «كانوا متعاطفني ،موجوعني ،وسبب
وجعهم نظام يظلمهم ،يؤذيهم ،يهينهم،
يغتصبهم ،يسجنهم ...وهذا حبسب إفادتهم لنا،
ضده عرب الدولة اإلسالمية
مما جلعهم ينتفضون
ّ
ّ
وحلهم الوحيد .كانت لكنتهم
اليت كانت خيارهم
إن أحدهم كان ينتمي إىل
مجيعًا سورية ،حتى ّ
املعارضة السورية أو الثوار أو جبهة النصرة».
أن
كما تبينّ مع رئيس جلنة أهالي العسكريني ّ
ّ
املسلحني على اقتناع أن العسكريني املخطوفني
ّ
يسيس أو
أن األمر حني
«ليس هلم ذنب .إال ّ
ّ
معي ًنا ،جيعل األمور خترج عن
حجما
يصبح له
ً
ّ
السيطرة».

حرقة األهالي

فرحة أهالي العسكريني احملررين ال توصف،
وكذلك أهالي العسكريني التسعة الذين شاركوا
يتحدث حسني يوسف
فرحة هؤالء لكن مع غصة.
ّ
أيام حصلت فيها املفاوضات إلطالق
عن آخر ثالثة ّ
سراح األسرى مشريًا إىل أنها كانت توازي ثالث
مرات سنة ونصف من الوجع» .ويضيف «كان
أصعب يوم آخر يوم ،كنت أتابع ّ
كل األمور ،وما
أصعب االنتظار .فالعسكريون الـ  16يعنون لي
كما التسعة الباقون .مل تكن لدينا نية التحدث
يتسرب
ألن أي شيء
عن املفاوضات مع اإلعالم ّ
ّ
كان يؤثر سلبًا على املوضوع .باللحظة اليت
أصبح الشباب فيها حبضن األمن الداخلي طمأنت
األهالي ...انعكس ذلك فرحة على وجوه أمهات
العسكريني احملررين ،أما أمهات املخطوفني
وهن يقامسن فرحة أهالي
فشعرن بغصة كبرية
ّ
احملررين» .أما عن سؤاله عن عدم توجهه إىل
عرسال يف األمس فقال «هناك غصة قاسية،
أريد أن أحافظ على صالبيت أمام زوجيت واألهالي
اآلخرين .مل أتوجه إىل عرسال ألنين لن أحتمل
هن قادرات على التعبري
ردة فعل األمهات،
ّ
ّ
أما أنا فال» .ويقول «ليس هناك
عن عواطفهم ّ
أصعب من حالة أم واكبت حترير املخطوفني ،يف
حني ما زالت جثة ابنها لدى اجلماعات املسلحة،
هي من مل تتمكن من استالم جثة ابنها حتى وهو
شهيد وهذا حال الشهيد عباس مدجل ...حنن
موجوعون ولدينا غصة ال توصف .هناك أمهات
خسرت أوالدها ،أما حنن فما زال لدينا األمل أن
نراهم على قيد احلياة».
سيستمر جهد األهالي لتحرير أوالدهم وكذلك
ّ
املسؤولني املعنيني ،يف هذا السياق خيربنا
حسني يوسف عن آخر اجتماع دار بينه وبني
الرئيس سالم الذي قال حينها «أنا آدمي وما
حبب خبص بشي»
فرد عليه «يا دولة الرئيس
ّ
حننا مشكلتنا إنك آدمي» .يؤمن حسني يوسف
أن الرئيس لن يتخلى عن امللف أبدًا وأن
ّ
«العسكريني التسعة صابرون وصامدون ،وأنهم
سريون نور
احلرية يومًا ما» ولكن إىل متى؟
ّ
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مقاالت وتحقيقات

إعادة التدوير  :معاملنا تستورد النفايات
إيفا الشويف
إىل اليوم ،ليس هناك معطيات دقيقة ُتظهر مدى التزام اللبنانيني
مبسألة الفرز كمدخل حلل أزمة النفايات .بعض البلديات بدأت تعمم
بشكل جدي ،فيما بقيت بلديات عديدة تعتمد على مكبات
جتربة الفرز
ٍ
عشوائية ُتستحدث يوميًا .وزارة البيئة عممت بدورها الئحة بـ 47
مركزًا (معامل ومجعيات) تستخدم املواد القابلة للتدوير من أجل
تسليمها النفايات املفروزة ،ليربز لدينا صناعة «جمهولة» للعديد
من الناس هي صناعة إعادة التدوير
يف حديث سابق إىل «األخبار» ،أكد رئيس مجعية الصناعيني فادي
اجلميل أن «قطاع التدوير يف لبنان الذي يعود تأسيسه اىل عام
 1929يعترب قطاعًا متطورًا ،فهناك معامل إلعادة تدوير احلديد
والتنك والبالستيك والورق والكرتون والزجاج  ...وكلها مصانع
يصدر عدد منها منتجاته اىل الدول االسكندينافية.
متطورة ،حبيث
ّ
أما معامل الكرتون والورق ،فـ  %30من منتجاتها هي من املواد
املعاد تدويرها.
لذلك ،فإن الصناعات التدويرية حباجة ماسة إىل هذه املخلفات،
وخصوصًا أن هذا النوع من الصناعات رائد يف لبنان ،ويعمل اليوم
بتقنيات عالية ويؤمن فرص عمل آلالف الشباب اللبناني».
حنو نصف النفايات املنتجة يف لبنان هي نفايات صلبة ميكن إعادة
تدويرها ،وبالتالي حتويل «أزمة» النفايات إىل فرصة خللق فرص
عمل عرب بناء معامل جديدة إلعادة التدوير وتطوير هذه الصناعة.
فعام  ،2013بلغت كمية النفايات اليت ينتجها لبنان حنو مليوني
طن ،وفق تقرير الوكالة األملانية للتعاون الفين الدولي%52.2 .
أما الباقي فيتوزع بني %16
من هذه النفايات هي مواد عضويةّ ،
ورق وكرتون %11.5 ،بالستيك %5.5 ،معادن %3.5 ،زجاج
إن  %48من النفايات
و %11مواد أخرى .أضاف تقرير الوكالة ّ
يتم طمرها ،فيما يتم تدوير  %8فقط ،ويتم تسبيخ  %15وحتويلها
ويرمى  %28يف مكبات عشوائية .ترفع «سوكلني»
اىل مسادُ ،
ضمن نطاق عملها يف بريوت وجبل لبنان مليون طن سنويًا ،أي
نصف نفايات البلد ،وتقوم بطمر  %80منها .وتنص العقود بني
«سوكلني» وجملس اإلمناء واإلعمار على إلزامية فرز حنو  %40من
النفايات ،على أن تطمر  %38فقط .لكن يف تقرير للوزير جربان
باسيل ،حتت عنوان «متابعة موضوع طلب معلومات واستيضاحات
حول العقود القائمة مع جمموعة  Averdaوغريها وإجراء مناقصة
جديدة» ،كشف أن «سوكلني» تفرز الكمية املطلوبة منها ،إال أنها
تعيد طمرها لفشلها يف تسويق املواد القابلة إلعادة التدوير ،وهذا
ينطوي على هدر فاضح ،ما يعين أن «سوكلني» تتقاضى كلفة فرز
ّ
تفضل الطمر،
النفايات ثم كلفة الطمر! فسوكلني بات معروفًا أنها
إذ إنها تتقاضى  45دوالرًا على طمر كل طن من النفايات ،أي أنه
يدر أرباحًا أكثر للشركة مبجهود أقل.
ّ
توجه الناس حنو اعتماد الفرز،
تجُ مع املعامل ،بنسب متفاوتة ،على ّ
ففيما تلمس معامل إعادة الفرز واجلمعيات البيئية حتسنًا يف عملها
نتيجة ازدياد الفرز يف البيوت والبلديات ،تعاني معامل إعادة
التدوير والتصنيع من هبوط كبري يف عملها جراء تراجع سوكلني
ً
أن عمليات
عن تزويدها باملواد األولية بسبب أزمة النفايات،
معتربة ّ
تعوض نقص سوكلني .نتيجة لذلك ،يتجه
الفرز احلاصلة اليوم ال ّ
بعض هذه املعامل حنو بدء استرياد نفايات صلبة من اخلارج لتغطية
النقص! إلاّ أن عمليات الفرز مل تصل اىل بريوت والضاحية ،أي
املنطقة األكثر إنتاجًا للنفايات (مليون طن سنويًا من بريوت وجبل
لبنان) ،ما يعين أن «احلاجة إىل سوكلني» جمرد «وهم» تساهم يف
ترسيخه بلديات بريوت والضاحية اليت ال يبدو أنها تتجه إىل معاجلة
مشكلة نفاياتها عرب بدء اسرتاتيجية جدية للفرز ،وبالتالي تأمني
مواد أولية هلذه املعامل.
تتحدث جوزيان يزبك من مجعية  terre libanعن اتصاالت كثرية
ترد إىل اجلمعية من مؤسسات ومنازل بهدف تسليمهم مواد ورقية
وكرتون .تقوم اجلمعية جبمع املواد الورقية وإعطائها ملعامل إعادة
التدوير ،تقول يزبك إن «هناك محاسة كبرية لدى الناس لفرز
النفايات ،كما الحظنا حتسنًا يف نسبة الفرز يف املنازل ،إضافة اىل
جدية بعض البلديات يف التعامل مع األمر».
كذلك يعلن حسني ضاهر ،صاحب معمل إلعادة الفرز يف بريوت ،أن
نسبة الفرز ازدادت  %20فقط منذ بداية األزمة ،وهو أمر جيد لكنه
ٍ
غري
أن املعمل ال يقوم بعمليات إعادة التدوير،
كاف .يشرح ضاهر ّ
بل فقط مجع النفايات وتكديسها وإعادة فرزها ليتم بيعها ملعامل
إعادة التدوير ،ما يعين أن ازدياد العمل يف املعمل ناتج من تراكم
أما مجعية
النفايات وتراجع سوكلني عن مجع النفايات كما السابقّ .
 l›ecouteاليت تقوم جبمع الكرتون والبالستيك والنايلون والنفايات
اإللكرتونية ،فتتحدث عن ازدياد عملها مبعدل الضعف حبيث مل يعد
هناك إمكانية الستيعاب مجيع االتصاالت اليت ترد إليها.
مالك أحد معامل إعادة تدوير املعادن (رفض ذكر امسه) استفاد
أيضًا من أزمة النفايات ،إذ ملس زيادة يف العمل ونسبة ملحوظة جدًا
يف الفرز ،وذلك قد ينطبق على كل معامل إعادة تدوير املعادن.
تصدر مجيع
أن سوكلني ال تطمر لرتبح فقط ،إمنا
ّ
يشرح الصناعي ّ
املعادن اىل اخلارج .خُيرب عما «يفوق  15إىل  20ألف طن من
اخلردة املعدنية اليت تباع سنويًا من لبنان مباليني الدوالرات عرب
سوكلني وآخرين ميلكون النفوذ» .تقسم النفايات املعدنية إىل
فئتني :حديدية ،وهي املواد املبين أساسها على احلديد ،وغري

حديدية هي مواد مبين أساسها على األملنيوم ،النحاس والزنك
… يقول إن «شركة سوكلني وآخرين حققوا أرباحًا هائلة جراء بيع
املعادن .فخردة النحاس األمحر ،أي النحاس الصايف ،تباع بـ 7000
دوالر للطن .يزن كل مرت مكعب من النحاس  7طن و 200كيلوغرام،
ما يعين أن كل مرت مكعب يباع بـ  49ألف دوالر».
ويقول حيدر احلسيين ،مالك معمل «بازا بالست» الذي يقوم بفرز
وإعادة تدوير البالستيك ،إن
هناك بضاعة كثرية يف السوق
اليوم جراء أزمة النفايات ،إذ إن
تقسمت ومل تعد حمصورة
البضاعة
ّ
بسوكلني فقط ،علمًا بأن سوكلني
متلك معدات كافية لكل السوق كما
لديها مركز ملعاجلة البالستيك.
ولكن مع توقفها عن العمل،
أصبحت البضاعة متوفرة للمعامل
أن
بشكل أكرب .يتحدث احلسيين ّ
إحدى املناطق يف جبيل ،على سبيل

ستبدأ بعض
املعامل باسترياد
نفايات الكرتون
والورق من
قربص

املثال ،طلبت منه أخذ البالستيك جمانًا نظرًا إىل الكميات اهلائلة اليت
تراكمت لديها.
تشكو بعض املعامل من أن وارداتها من املواد األولية اخنفضت
أن احلاجة الفعلية ليست
منذ أن توقفت سوكلني عن العمل ،إال ّ
هلذه الشركة ،بل لتوسيع نطاق عمليات الفرز حبيث تشمل البلديات
الكربى ،ما سيؤدي إىل زيادة املواد األولية اليت حتتاج إليها هذه
املعامل ألن البلديات ال ميكنها أن تطمر وال حل أمامها سوى بيع ما
تفرزه للمعامل.
يرى املهندس سامي هيدموس من شركة «سوليفري» اليت تقوم
بإعادة تدوير الزجاج ،أنه «مل يكن للفرز أثر كبري يف الواقع ،فقد
اتصل بنا العديد من البلديات ملعرفة كيفية طرق الفرز وزودناها
بكل املعلومات ،لكن حتى اليوم مل يصلنا أي مواد من البلديات».
يلفت هيدموس اىل أنه «الحظ من خالل املوردين الذين يزودون
املصنع بكسر الزجاج أن هناك طفرة حصلت خالل شهري متوز وآب،
س ّجلت كميات كبرية من الزجاج قد تكون ناجتة على األرجح من
إذ ُ
أما يف شهري تشرين األول والثاني
الصيف،
خالل
االستهالك
كثرة
ّ
فقد اخنفضت هذه الكميات بشكل كبري».
تعد سوكلني من املوردين األساسيني للزجاج للمعمل ،وفق
ّ
تزود املعمل بها اخنفضت
هيدموس ،إال أن الكميات اليت كانت ّ
اىل النصف منذ عام  ،2006لتنخفض أكثر مع بداية أزمة النفايات
منذ  5أشهر .فاملعمل حيتاج إىل حنو  25ألف طن من الزجاج املكسر
سنويًا ،حبيث تؤمن السوق اللبنانية  6آالف طن ،إضافة إىل  6آالف
طن من املعمل ليبقى  13ألف طن ُتستخدم فيها نسبة مئوية وسطية
من الزجاج املكسر تعادل  .%20يعلن هيدموس أن «سوكلني كانت
ترسل اىل املعامل كل ما كانت تفرزه ،لكن مجيع معامل الزجاج
أما أسعار الزجاج ،فتختلف حسب
تستورد من اخلارج لتغطي النقصّ .
النوعية لكنها ترتاوح إمجا ً
ال بني  45دوالرًا لطن الزجاج الوسخ و55
دوالرًا لطن الزجاج النظيف».
من جهته ،يعلن كريم حداد من شركة «سيكومو» اليت تقوم بإعادة
أن «املخزون الذي كان متوفرًا لدى الشركة
تدوير الورق والكرتونّ ،
اخنفض من  4أشهر اىل أقل من شهرين بسبب توقف سوكلني،
أما البلديات واجلمعيات فلم تتمكن حتى اليوم من تقديم الكميات
نفسها اليت كانت توفرها سوكلني ألنها غري جمهزة باآلليات
حتسن يف الفرز،
أن «هذا ال يعين أنه ال يوجد
الالزمة» ،ليستطرد ّ
ّ
بل على العكس هناك توجه للفرز لدى العديد من البلديات والناس
وهناك جتاوب».
املشكلة اليت تواجهها الشركة اليوم هي ارتفاع كلفة إعادة التدوير
نظرًا إىل ارتفاع كلفة املواد األولية ،وحتديدًا النقل .فآليات
سوكلني جمهزة مبكبس ،ما يعين أنها تتسع لثالثة أضعاف الكمية
اليت ميكن أن تقلها آليات البلديات .نقص املواد الناتج من توقف
تعوضه الشركة عرب مجع النفايات من البلديات ،إال
عمل سوكلني ّ
إن «سوكلني كانت ُتعطي
حداد
يقول
تكفي.
ال
أن هذه الكميات
ّ
معامل الورق والكرتون يف لبنان  7آالف طن شهريًا ،أما اليوم فقد
اخنفضت الكمية اىل  3آالف طن ونيف يف الشهر .كذلك كانت
سوكلني تبيعنا طن الورق بـ  $32لرتتفع الكلفة مع بداية األزمة
وتوقف سوكلني عن اجلمع والفرز اىل  $100للطن ،أي بزيادة $70
خالل أشهر قليلة» .املفارقة الكربى وسط انتشار النفايات يف البلد
هي أن الشركة ستبدأ األسبوع املقبل باسترياد الكرتون والورق من
قربص بتكلفة تبلغ تقريبًا  100يورو لتعويض النقص ،علمًا بأن
النفايات الورقية املنتجة يف لبنان كافية لتأمني احتياجات املعامل،
لكن حاليًا ليس هناك من جيمعها!
ختيلوا .معامل إعادة التدوير تنوي استرياد النفايات من اخلارج كي
ّ
حتافظ على إنتاجها ،يف حني أن احلكومة تنوي تصدير النفايات من
لبنان متهيدًا إلقامة حمارق أو مواقع للطمر .منطق الصفقة يتحكم
بسياسات الدولة ،أما الصناعة والبيئة والصحة وحقوق الناس
فليس هلا حمل على األجندة.

من االعالم التحريضي إىل
األبونا ـ املطاوع… أوقفوا هذه
الدعوشة!
بيار أبي صعب
«املركز الكاثوليكي لإلعالم يستنكر التعرض للديانة املسيحية
يف إحدى املسرحيات»… يا هلوي! ماذا حصل وحنن غافلون؟
تقرأ اخلرب فتستعيذ باهلل! من هو الكافر الزنديق الذي تعرض
للدين؟ ال شك يف ّ
أنه مدسوس من قبل جهات غامضة،
شيطانية» ،يسار دولي ،إخل.
وأعداء خطريين« :ماسونية -
ّ
أن العنوان حبد ذاته تهويلي ،وأجوف ،ومضلل،
الحظوا كم ّ
وتعميمي.
متعمد
عمل
مؤامرة،
مشروع
خطري،
فعل
للديانة»
«التعرض
ّ
ّ
ومدروس ومنهجي ،وهو أثقل من أن حيتمله نص من
كالسيكيات املسرح اللبناني احلديث ،حيمل توقيع الراحل
ّ
عصام حمفوظ ( 1939ـــ  ،)2006أخرجته ـــ قبل أسابيع طويلة
ـــ ّ
فنانة مقتدرة هي لينا خوري! من يعرف نصوص الكاتب،
ّ
ّ
وجتربة املخرجة ،ال ميكنه أن يتوقع ـــ حتى إن مل يشاهد
هدام من خمططاته ضرب ديانة
املسرحية  -أننا أمام ثنائي ّ
ّ
صور مشهدًا وعزله عن
معينة .املشكلة أن الطفيلي الذي
ّ
ّ
والدميقراطية،
االعالم
ث
يلو
فضائحي
ملوقع
به
وسر
سياقه،
ّ
ّ
ّ
وهمه الوحيد اثارة النعرات
املسرحية.
مل يفقه شيئًا من
ّ
ّ
والفضائح.
حرفت فيها الوقائع
ة
حتريضي
لة
مطو
كتبت
«اليت»
أن
املشكلة
ّ
ّ
ّ
ً
همها املسرح،
وأخر
،
ا
غالب
ة
املسرحي
تشاهد
مل
هتها،
وشو
ّ
ّ
ّ
همها الدين .ما يبحث عنه صائدو اجليف هو حتريك
وآخر ّ
االهواء والغرائز ،وتهييج الرأي العام ،وحتقيق االقبال.
االعالمية اليت تناقلت اخلرب ،ال تعرف
املشكلة أن املواقع
ّ
ّ
تتحفظ ،ومل
املسرحية ،ومع ذلك مل تدقق ،ومل
شيئًا عن
ّ
خترت عباراتها.
حين إىل «حماكم التفتيش»،
املشكلة أن رجل الدين الذي
ّ
ويرى خطرًا على الدين يف كل مكان ،هو أيضًا مل يشاهد
املسرحية ،وال يعرف شيئًا ال عن عصام حمفوظ ،وال عن سرحان
ّ
بشارة سرحان أو أنطون سعادة أو فرج اهلل احللو .املشكلة أن
عبثية النظام اللبناني وهشاشته وبنيته
جهاز الرقابة ،بسبب
ّ
يتحول إىل خادم مأمور لدى الطوائف ،اليت عليه أن
العقيمة،
ّ
يراعيها ويرضيها مجيعًا! ماذا عن املسرح يف كل ذلك؟ ماذا
عن االبداع؟ بريوت اليت تفقد روحها يومًا بعد آخر ،تعيش
على االشتباه باآلخر ،واخلوف من االختالف والنقد والسخرية.
ومتنع املسرح بإسم… «الدين»!
الضجة الفارغة،
موضوع
ة
املسرحي
أي دين يا أوالد احلالل؟
ّ
ّ
هي «ملاذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن فرج اهلل
قدمها عصام حمفوظ يف بريوت
احللو يف سترييو  »71اليت ّ
ّ
متأثرًا ببيرت فايس واملسرح التوثيقي.
مطلع السبعينيات،
لكن املسرح الذي كانت حتتفل به بريوت السبعينيات صار
تعرضًا للدين يف زمن داعش وأخواتها .املشهد االحتفالي
ّ
اهلاذي الذي ّ
املسرحية ،أمام املذبح،
ميثل جنازة شهيد يف
ّ
ليس موضوعه الدين أساسًا.
لكن األب عبدو أبو كسم الذي يهوى النقد الفنيّ يف أوقات
فراغه ،ال حيسن التفريق بني «اخليال» والواقع ،وال يرتك
ّ
املفضلة :أي التهويل
فرصة إال وميارس فيها رياضته
شيطانية يف مسبحة
االعالمي .قبل أسبوعني كشف مؤامرة
ّ
معروضة يف واجهة حمل حالقة ،بتحريض من  Otvلألسف.
مسرحية ال يعرف عنها شيئًا .ماذا
واليوم يعلنها حربًا على
ّ
ّ
حل بالناس يا هو؟ ّ
إنه عارض معروف لدى االقليات املذعورة
واملضطهدة واملقهورة اليت تروح متسخ مضطهدها حتى
تشبهه بالكاملّ .
إنها الدعوشة يا أصدقاء .علينا أن نوقف
هذه اللعبة القاتلة ،وإال لن يعود عندنا فكر وال فن وال
حضارة.
يروقها قلي ًال ،وخيلع عنه عباءة املطاوع اليت ال تشبه
ليت األبونا ّ
تقاليده األصيلة .ليته يكون على مستوى الرتاث النهضوي
والعقالني والتنويري املسيحي يف الشرق .ليته يقرأ مارون
يهدئ أعصابه ،ويرتك التكفري والتخوين للجراد
عبود كي
ّ
ّ
األسود .إن اإلميان أقوى من كل شيء .إن أهل النهضة
والفن يتسع صدرهم وعقلهم لكل أشكال التعبري.
والفكر
ّ
ننتظر بفارغ الصرب أن تعيد لينا خوري تقديم «ملاذا؟» خارج
ّ
نتلقف ،يف عاصمة
حرم اجلامعة ،مبباركة األمن العام ،كي
باالستمرارية
النوعية ،وحنتفل
النهضة والتنوير ،هذه التجربة
ّ
ّ
والتكامل بني أجيال املسرح اللبناني.
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قهوة ودخان ومنيمة والقليل من الكتب دونالد ترامب واملسلمون...عالقة حب وكره
رامي طويل
بعض الكراسي
يف
الشاغرة
خالل
املقاهي،
معرض
أيام
العربي
بريوت
الدولي للكتاب،
تكون ملفتة بغياب
أصحابها
وجوه
أولئك
عنها،
ّ
الكتاب والشعراء
والفنانون الذين
على
حتولوا،
ّ
سنوات،
مدى
إىل عنصر رئيس
من تلك األماكن.
هجروها
لكنهم
األيام إىل
هذه
ّ
معرض
صالة

يف كافترييا معرض الكتاب تحضر أنوات الكتّاب أكثر ممّا تحضر كتبهم
(مروان بو حيدر)

الكتاب.
هناك سرتاهم ،بعضهم ّ
يوقع كتبه ألصدقائه الذين
يتجول بني
سيوقعون له كتبهم بعد أيام .بعضهم
ّ
األجنحة ،يصافح من يلتقيهم من معارفه ،فيما
أن العابرين
حدقتاه تدوران يف حمجريهما للتأكد ّ
جبواره يعرفون من يكون ،وإن صودف أن صافحه
أحد العابرين ،اجملهولني ،معبرّ ًا عن فرحته بلقائه،
مؤكدًا ّ
قرائه الدائمني ،ستلحظ مباشرة
أنه من ّ
كيف تطول قامته ،ويضيق به بهو املعرض
الشاسع.
يف األجنحة ،وبني رفوف الكتب ،ستلتقي القليل
التوجه إىل كافيترييا
تقرر
منهم ،ولكن حني
ّ
ّ
املعرض ،ستعرف مباشرة ملاذا فرغت كراسي
أن
املقاهي .ستجدهم هناك مجيعًا ،وستلحظ ّ
ّ
ثقايف جامع،
حتولت إىل مقهى
كافيترييا املعرض ّ
الركن األكثر ازدحامًا يف املعرض.
وأنها ّ

كافيترييا املعرض تحوّلت إىل مقهى ثقا ّ
يف
جامع

األول من املعرض ،كما يف ّ
كل عام،
يف اليوم
ّ
كان واضحًا إصرار اإلدارة على منع التدخني.
اجلدار امتأل مبلصقات (ممنوع التدخني) ،وكذلك
ّ
كل طاولة ورقة كتب
الطاوالت ،حيث محلت
ّ
خبط واضح .وهذا
عليها «ممنوع التدخني»
األمر ،كالعادة لن يطول ،فالسيجارة أيضًا واحدة
تتم الفكرة دونها ،ولن
من لوازم الثقافة اليت ال ّ
أول
يشعل
واحد
ع
متطو
حيتاج األمر ألكثر من
ّ
ّ
سيجارة يف الكافيترييا حتى يبدأ اجلميع بالتدخني،
اجلو
وتتمزق األوراق على الطاوالت ،ويعبق يف
ّ
ّ
دخان الثقافة.
إن حالة التماهي بني املثقفني واملقاهي ليست
غريبة .فمنذ التجأ املثقفون إليها كبيوت بديلة
مشرعة على احلياة ،بعيدًا عن اجلدران ،عرفت
املقاهي الكثري من الوجوه اليت الزمتها حتى
أصبحت تفصي ًال أصي ًال منها .والكثري ّ
منا ،يف
ٍ
مقاه معينة،
خمتلف العواصم العربية ،يعرف
ألن أعالمًا حيّبهم داوموا على ارتيادها.
ويقصدها ّ
عما لعبته
املقاهي
هذه
دور
اليوم
اختلف
بالتأكيد
ّ
يفسره أص ًال تراجع دور
أمر
وهو
ابق،
الس
يف
ّ
ّ
ٌ
اليومية ،حتت وطأة تهميشهم
احلياة
يف
املثقفني
ّ
من قبل الطبقات السياسية ،ومتاهيهم مع الصورة
الكاريكاتورية اليت راحت ترتسم هلم يف الذهن
ّ
حتول هذه
اجلمعي ،ما ساهم ،مبرور الزمن إىل ّ
ّ
اجملانية ،والنميمة،
املقاهي إىل أمكنة للثرثرات
ّ
وحياكة املؤامرات األدبية ،ونافذة لروادها على
تنهدات احلسرة
أجساد الفتيات العابرات تالحقهن
ّ
الصيادين من
ونظرات
سن الشباب،
ممن جتاوز
ّ
ّ
ّ
الشّبان منهم .وإن كانت بعض مقاهي العاصمة
ما زالت تتسع لعدد من املثقفني يتوزعون عليها
يف جمموعات صغرية ،فإن كافيترييا معرض
ّ
ثقايف
الكتاب تأتي لتجمعهم معًا كخالصة لعام
مضى.

إىل كافيرتيا املعرض يبدأ املثقفون بالتوافد منذ
الظهرية .وبعد أن يكون العاملون يف دور النشر،
املضطرون للحضور باكرًا ،قد تناولوا فطورهم،
ّ
بالكتاب والشعراء
وقهوتهم هناك ،متتلئ الكراسي
املصرين على
السياسيني
والفنانني ،وبعض
ّ
كمتمم لـ»بريستيجهم»
بروتوكوالت الثقافة
ّ
أن الكتب بأيدي املثقفني
االجتماعي .امللفت ّ
تكون غالبًا قليلة العدد ،ومعظمهم حيمل كتبًا
وانضم إىل
لزمالء له ،حصل منهم على التوقيع،
ّ
اجملموعة مباشرة ملتابعة النميمة حول صديقهم،
عمن استطاع أن يبيع أكرب عدد من نسخ
والسؤال ّ
إصداره ،الذي سيكون عرضة النتقاد الذع من
رفاقه بعد أن يغيب عنهم ،والذي سيكتبون عنه
طيبة بعد أيام على صفحات اجلرائد.
كلمات ّ
ّ
الكتاب
يف كافترييا معرض الكتاب حتضر أنوات
الزوار
مما حتضر كتبهم .خيتلسون النظر إىل
ّ
أكثر ّ
ّ
وكل منهم يّ
مين النفس بأن يصافحه أحدهم أمام
قرائه.
على
تأثريه
ومدى
شهرته،
ليثبت
أصدقائه
ّ
تتبدل فناجني القهوة مرارًا .يتناول بعضهم
ّ
ثم يغادرون مع
األطعمة .يدخنون .يثرثرون .ومن ّ
ٍ
إما
مساء،
موعد إقفال املعرض ،يف العاشرة
ً
بأيد ّ
خالية الوفاض ،أو حتمل كتابًا أو كتابني يثقلهما
توقيع صديق كاتب.
مساء ،ستقفل
يوم اخلميس ،يف العاشرة
ً
كافيترييا املعرض أبوابها ،ستفرغ الكراسي،
ويقوم العاملون بتنظيف املكان .سيختفي الدخان
حمملني
من هناك ،ويعود املثقفون إىل مقاهيهمّ ،
ّ
حيل املعرض
بزوادة من النميمة تكفيهم ريثما
ّ
للتوزعّ ،
كل منهم
يف العام املقبل .سيعودون
ّ
ّ
املارة لرؤيتهم،
املفضل ،ويعود
يف مقهاه
ّ
عمن يكون هؤالء الذين
والتساؤل معظم األحيان ّ
يرونهم يف املكان عينه ّ
كل يوم.
كنت ّ
كلما عربت شارع احلمرا يلفتين
أذكر أني
ُ
وجه عجوز ،بلحيته الشيباء ،واألخاديد العميقة
اليت تركتها السنني الطوال على وجهه ،وعينيه
ّ
ّ
كعيين ّ
قناص ،وسيجارته اليت ال تفارق
املتقدتني
عمن يكون ذلك العجوز
أصابعه .كنت أتساءل ّ
ّ
املثقف ،كما توحي هيئته ،والذي بات بالنسبة
إلي ،كما الكثريين غريه ،واحدًا من معامل ّ
الشارع
ّ
الرئيسية ،حتى إذا عربت يومًا ورأيت كرسيه يف
املقهى املعتاد فارغًا أتساءل عن السبب .مل أعرف
من هو الرجل ،ومل خيطر لي أن أسأل أحد األصدقاء
عنه ،لكن فاجأتين وسائل اإلعالم يومًا بصورته
أن
ّ
تتصدرها ،مع اخلرب املؤسف بوفاته ،ألعرف ّ
ذلك العجوز مل يكن غري املخرج السينمائي الراحل
كريستيان غازي .بعد ذلك بوقت قصري ،وأثناء
عبوري الشارع مع أحد األصدقاء ،قال لي مشريًا
ّ
حيتل ركنًا من أحد املقاهي ،متشبثًا
إىل عجوز
بغليونه ،منكبًا على جريدته «أراه ّ
كل يوم هنا
عمن يكون .يبدو ّ
أنه مثقف» فما كان
وأتساءل ّ
يّ
من غري القول بأسف« :انتظر وفاته وستخربك
الصحف من هو وتسرد لك تفاصيل حياته متأسفة
على خسارته.

موناليزا فريحة

مشكلة دونالد ترامب مع املسلمني مل تعد
خمفية .قبل دعوته االخرية اىل منعهم من
دخول الواليات املتحدة  ،طالب بتجريد
املسلمني االمريكيني من حقوقهم املدنية
بسبب معتقداتهم ،مقرتحًا استخدام كامريات
ملراقبة املساجد .ومل يتوان يف تشرين الثاني
املاضي من القول إن املسلمني حول العامل
أصيبوا باجلنون بعد هجمات  11ايلول .2001
كالم ترامب هذا قد ال يؤثر سلبًا على محلته
االنتخابية بني املسلمني يف الواليات املتحدة،
وهم قلة اص ًال .وليس مستبعدًا على شخص
كرتامب أن يلجأ اىل مزيد من التصعيد ما
دامت محلته االنتخابية يف عزها وحظوظه
للفوز برتشيح حزبه ال تزال متأرجحة .اال أن
مثة جمموعة واحدة من املسلمني على االقل
 ،وحتديدا رجال االعمال اخلليجيني الذين
تودد هلم امللياردير االمريكي طوال سنوات،
قد تستطيع وضعه عند حده ،أو على االقل
تكبيده مثن أقواله.
ترتكز أكثر مشاريع ترامب يف الواليات املتحدة
وتقدر بعشرة مليارات دوالر.وكان كالم له
يزدري فيه املكسيكيني كلفه العام املاضي
صفقة مرحبة مع «يونيفيجني» كربى شبكات
التلفزيون االمريكية للناطقني باالسبانية.
ولكن لرتامب أيضًا مصاحل يف االمارات،
وحتديدا دبي منذ سنوات ،مبا فيها عالمته
التجارية ملالعب الغولف  ،اضافة اىل تطوير
فنادق فخمة ومشاريع عقارية أخرى .ومثة
تقارير تتحدث عن ختطيطه لتوسيع اعماله
االفندقية يف املنطقة اىل  30فندقًا حبلول
.2020
وتستثمر الشركة القابضة «منظمة ترامب»
يف مشروعني للعقارات والغولف يف دبي
مع شركة «داماك» اليت وصف مديرها
التنفيذي حسني سجواني املرشح االمريكي
بأنه «صديق جيد».
وسبق البنة ترامب ايفانا اليت تشغل منصب
نائب مدير التطوير واالستحواذ يف «منظمة
ترامب» أن صرحت بأن الشركة تسعى
اىل «فرص عدة يف دبي وأبو ظيب وقطر
والسعودية» ،معتربة أن املناطق االربعة
«االكثر أهمية».
يف رأي»الفايننشال تاميس»  ،ليس واضحا
مما اذا كانت هذه املشاريع ستمضي قدما
بعد كالم ترامب الذي أثار غضبا واسعا يف
دبي اليت يزورها امللياردير االمريكي كثريا.
جمموعة «الندمارك» يف دبي سحبت كل مواد
الديكور املنزلي اليت حتمل عالمة ترامب من
متاجر «اليف ستايل» العمالقة املتخصصة يف
مبيعات التجزئة والبالغ عددها .180
ونقلت شبكة «سي ان ان» االمريكية عن
ساشني منداوا ،املدير التنفيذي للمتاجر :
«بصفتنا من بني أشهر بائعي منتجات الديكور
املنزلي يف الشرق األوسط ،فإن متاجر اليف
ستايل تقدر وحترتم آراء مجيع زبائنها .يف

ضوء التصرحيات األخرية الصادرة عن املرشح
الرئاسي األمريكي قررنا وقف بيع مجيع
منتجات الديكور اليت حتمل عالمة ترامب».
رجل االعمال االماراتي خلف احلبتور الذي كان
أعلن قبل أشهر دعمه للمرشح اجلمهورية،
بدل رأيه بعد التصرحيات االخرية .وقال
ل»االسوشيتد برس»:اذا أتى اىل مكتيب لن
استقبله.رمبا ميكننا االجتماع يف مكان استطيع
جمادلته يف طريقة حضارية ،وليس بالطريقة
اليت ينظر فيها اىل الناس».
ونقلت عنه تقارير أخرى قوله إن «االمر
غري مقبول يف االمارات.نظامنا ال يستطيع
املوافقة على اهانة لديننا يف هذا الشكل».

مصالح ترامب يف العالم االسالمي
واىل االمارات ،يظهر كشف مالي شخصي
ُيطلب من مجيع املرشحني للرئاسة األمريكية،
مصاحل لرتامب يف دول مسلمة أخرى ،مثل
أذربيجان وتركيا وأندونيسيا.
وحبسب الكشف الذي يقدمه للجنة الفيديرالية
االمريكية لالنتخابات يف اطار محلته االنتخابية
 ،يكسب ترامب ما بني مليون ومخسة ماليني
دوالر سنويا من منح عالمته التجارية ل»أبراج
اسطنبول» اليت ميكلها تكتل «أورتادوغو».
والعام املاضي جنى  2,5مليوني دوالر من
منح عالمته التجارية ل «برج وفندق ترامب»
 ،الذي ميلكه أنار حممدوف يف باكو.

عالقات قديمة

ومع أن طموحات ترامب لالستثمار يف اخلليج
تبدو حتى االن أكرب من احلجم احلقيقي العماله
يف هذه الدول  ،يرتبط املرشح اجلمهوري
بصالت قدمية مع املنطقة.فقبل االزمة املالية
العاملية ،كان خيطط ملشروع على أرخبيل
اجلمرية يف دبي ،قبل أن يلغي العقد.
وبعد ضغوط من دائنيه ،اضطر ترامب
عام  1995اىل التخلي عن «بالزا أوتيل»
يف نيويورك ملستثمرين من سنغافورة
والسعودية ،بينهم الوليد بن طالل.
وعام  ،1991اشرتى الوليد بن طالل خيته
«االمرية ترامب» الذي ظهر يف فيلم مجيس
بوند « »never say never againعام 1983
صنع اساسًا للملياردير السعودي
ّ
والذي
عدنان خاشقجي.
وكانت شركة «اخلطوط اجلوية القطرية»
استأجرت مكتبا يف برج ترامب يف نيويورك
لسبع سنوات تقريب.
الصحيفة الربيطانية اليت تعنى بالشؤون
املالية قالت اليوم إن شركة «داماك» مستمرة
بشركتها مع «منظمة ترامب»  ،واصفة اياها
بأنها «واحدة من أوىل مشغلي مالعب الغولف
يف العامل...وبناء عليه ،لن نعلق أكثر على
الربنامج الشخصي أو السياسي لرتامب ،ولن
نعلق على سجال سياسي أمريكي داخلي».
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بوتني يلوّح لـ«األطلسي»
بالردع النووي
أشاد الرئيس الروسي ،فالدميري بوتني ،بأداء صواريخ «كاليرب»
اجملنحة وفعاليتها ،بعدما استهدفت غواصة روسية الثالثاء املاضي
معاقل تنظيم «الدولة اإلسالمية» (داعش) يف الرقة بهذه الصواريخ.
وأعرب بوتني عن أمله اّ
زود (صواريخ كاليرب) برؤوس نووية،
«أل ُت َّ
ألن أداءها بالرؤوس العادية يكفي» إلشباع األهداف.
وجاء تصريح بوتني املدوي هذا بعدما أطلعه وزير الدفاع الروسي،
سريغي شويغو ،على تفاصيل عملية إطالق الصواريخ من قبل غواصة
«روستوف على الدون» ،من أعماق البحر املتوسط .ورأت «روسيا
اليوم» أن بهذه العملية ،تكون موسكو قد استكملت اختباراتها على
الصواريخ املذكورة ،الفائقة الدقة والبعيدة املدى ،بعد أن أطلقتها
سابقًا على أهداف يف سوريا من سفن أسطوهلا يف حبر قزوين،
ومن قاذفاتها االسرتاتيجية ،من مسافات بعيدة ،لتقطع بذلك شك
واشنطن واحللف األطلسي باليقني ،وتثبت لألمريكيني أنها «قادرة
على محاية مصاحلها عن بعد ،دون اللجوء إىل تسيري محالت عسكرية
جرارة ،وأنها ستطاول اإلرهابيني أينما كانوا ،بغض النظر عن القوة
اليت تقف وراءهم».
ويف الوقت نفسه ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات خاصة
روسية وسورية حررت منطقة سقوط القاذفة «سو ــ ( »24اليت
أسقطتها مقاتالت تركية الشهر الفائت) من اجلماعات املسلحة،
وأعلنت أن شويغو جاء بالصندوق األسود للقاذفة ووضعه على
طاولة بوتني يف الكرملني ،الذي أكد أن موسكو تسعى إىل إجراء
حتقيق يف إسقاط القاذفة مبشاركة خرباء دوليني .وقال الناطق
باسم الكرملني ،دميرتي بيسكوف ،إن وزارة الدفاع ستتوىل توجيه
الدعوات إىل اخلرباء األجانب الذين سينضمون إىل التحقيق ،وإن
الرئيس «حتدث عن ضرورة تفريغ الصندوق األسود للقاذفة وحتليل
حمتوياته (حبضور خرباء دوليني) ،لنعمل سويًا مع اخلرباء على حتديد
املسار احلقيقي للقاذفة وإحداثياتها قبل حصول اهلجوم عليها».
ويذكر أن أنقرة تزعم أنها أسقطت القاذفة الروسية بعد اخرتاق
ُ
األخرية للمجال اجلوي الرتكي ،لكن هيئة األركان الروسية ترفض
هذه املزاعم قطعًا ،وتقول إن املقاتلة الرتكية هي اليت تدخلت يف
اجملال اجلوي السوري لتطلق صاروخًا على القاذفة الروسية ،اليت
كانت تنفذ مهمة قتالية يف مساء ريف الالذقية الشمالي.
ومن جانبه ،أعلن ديوان رئيس الوزراء الربيطاني ،ديفيد كامريون،
أن األخري سيدرس دعوة بوتني إرسال خرباء بريطانيني للمشاركة يف
تفريغ معلومات الصندوق األسود للقاذفة املذكورة .وأعلن الديوان
أمس ،عقب مكاملة هاتفية بني بوتني وكامريون« ،أنهما اتفقا على
أهمية انتظار حتديد التحقيق ملا حصل ،وأن (كامريون) سينظر يف
مسألة إرسال خرباء بريطانيني للمساعدة يف التحقيق» .وأضاف
الديوان أن كامريون وبوتني «اتفقا على ضرورة عمل بريطانيا
وروسيا سوية ومع الشركاء الدوليني اآلخرين يف قضية حماربة
داعش ،والتهديد الناجم عنه ،والعمل كذلك على العملية السياسية
جللب السالم إىل سوريا».
وقال الكرملني إن بوتني وكامريون لديهما «وجهتا نظر متشابهتني
حول خطورة تنظيم الدولة اإلسالمية وجمموعات إرهابية أخرى تنشط
َ
املسؤولني «ناقشا إقامة تعاون على مستوى
يف املنطقة» ،معلنًا أن
خمتلف اهليئات احلكومية» حول هذا األمر.
ويف هذا السياق ،قال وزير اخلارجية الروسي ،سريغي الفروف ،إن
«روسيا ميكن أن تصبح حمور التحالف املستقبلي ضد داعش ،علمًا
بأنها تعمل يف سوريا على أساس شرعي» .وأعلن أمس الناطق
باسم وزارة الدفاع الروسية ،إيغور كوناشينكوف ،أن الطائرات
الروسية نفذت  83غارة ،ضربت فيها  204مواقع لإلرهابيني يف
سوريا ،يف حمافظات حلب وإدلب والالذقية ومحاه ومحص ،خالل
اليوم األخري .ونفى كوناشينكوف نية روسيا إقامة قاعدة عسكرية
جوية أخرى يف سوريا ،باإلضافة إىل قاعدة محيميم اليت تستخدمها
القوات اجلوية الروسية راهنًا.
وأوضح كوناشينكوف أن الطائرات الروسية املنطلقة من قاعدة
محيميم ال حتتاج ألكثر من  30إىل  40دقيقة للوصول إىل أي بقعة
يف أراضي سوريا ،ما ينفي احلاجة إىل قاعدة جوية إضافية يف
البالد.
وكان الفتًا أمس إعالن رئيسة جملس االحتاد الروسي ،فالينتينا
ماتفيينكو ،استعداد موسكو ،يف إطار التعاون العسكري مع فرنسا
والعراق واألردن ،إلغالق احلدود الرتكية ــ السورية« .روسيا جاهزة
لعرض جهودها لتأمني حتكم غري مشروط هلذه احلدود ،وتوجد لدينا
اقرتاحات تبحثها اجلهات املعنية وأجهزة األمن اخلاصة» ،قالت
ماتفيينكو ،معلنة أن «أجهزة األمن جُتري مثل هذا العمل املشرتك»
مع أجهزة األمن الفرنسية والعراقية واألردنية ،مؤكدة أن مسألة
احلدود الرتكية  -السورية «تقف بنحو حاد» على جدول األعمال
الدولي.
وأوضحت املسؤولة الروسية أنه «جيري عرب هذه احلدود توريد
األسلحة والتمويل (لإلرهابيني) ،ومير املسلحون إىل (قواعدهم
اخللفية داخل تركيا) .وما دامت هذه احلدود مفتوحة ،ستستمر
بتمثيل تهديد لروسيا».

شظايا قنبلة احلريري تصيب االستقرار الداخلي
هيام القصيفي

قبل ان تنضج طبخة الرئاسيات ،أصابت خطوة الرئيس سعد احلريري
هز
كل املكونات السياسية بأضرار متنوعة .واخلشية ان تؤدي اىل ّ
االستقرار السياسي بعد فرتة هدوء طويلة.
على مدى سنوات احلرب السورية وما رافقها من تورط قوى لبنانية
فيها ــــ ال حزب اهلل وحده ـــ واألشهر اليت اعقبت الشغور الرئاسي،
ظل االنطباع احمللي ان لبنان متكن من اجتياز خطر االنقسامات الداخلية،
برغم بعض االهتزازات االمنية كالتفجريات االنتحارية ومعارك عرسال
املتتالية .وبقي شعور بأن احلوارات الداخلية تغطي جزءًا كبريًا من
هذا االستقرار ،وان القوى السياسية جتاوزت اكثر من قطوع داخلي،
بفعل حوارات ثنائية وموسعة.
لكن القنبلة اليت فجرها الرئيس سعد احلريري برتشيح رئيس تيار
املردة النائب سليمان فرجنيه تكاد تطيح هذا االستقرار ،ليس
مبعناه االمين بل السياسي ،بعدما اصابت شظاياها مجيع املكونات
السياسية ،بطريقة او بأخرى.
مل يعد ضروريًا ان يعلن احلريري ترشيح فرجنيه رمسيًا ،ألن مفاعيل
أدت اىل ارتدادات سلبية يبدو من
الرتشيح حصلت ،وألن خطوته ّ
الصعب معاجلتها .ومل يعد جمديًا قيام احلريري بالتربيرات اليت قاهلا
لشخصيات سياسية يف قوى  14آذار ،حني اتصل بهم هاتفيا مداورة،
ليبلغهم مغزى قيامه بهذه اخلطوة ،اذ مهما كانت نتيجة الرتشيح،
انتخابًا لفرجنيه ،او انضمامه اىل نادي املرشحني للرئاسة فحسب،
فان عالقات القوى السياسية بعضها ببعض اهتزت يف شكل ال تفيد
مست معظم مكونات البلد االساسية.
معه بيانات التهدئة ،النها ّ
فما كاد النائب وليد جنبالط يعزز موقعه املتضامن مع رئيس تكتل
التغيري واالصالح العماد ميشال عون يف ملف التعيينات االمنية،
وقيامه خبطوة تفاوضية منذ اشهر سعيا اىل تعيني قائد جديد
للجيش ،وبدل ان يطوي صفحة االستئثار بقرارات عنهما ،عاد جمددا
املكونان املسيحيان الرئيسان،
اىل أداء دور يف تسوية يرفضها
ّ
فيدعم التسوية ويستضيف فرجنيه على عشاء عائلي .ال ميكن ان
يقرأ مسيحيو الطرفني املعارضني لفرجنية خطوة جنبالط مبعزل عن
اعادة استذكار املاضي القريب ،وعن انعكاس عالقته مع طرفني
يتقاطع مجهوره مع مجهورهما يف جبل لبنان ،اي اقضية بعبدا وعاليه
والشوف ،فيما ال جيمعه اي تداخل مع مجهور املردة .فان يكون
جلنبالط مرشحه الرئاسي ،خيتلف متامًا عن ترشيح خصم عون ورئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع «رئاسيا» ،بتسوية مع
احلريري ،ومن دون تنسيق مع عون وجعجع وحزب اهلل .طي صفحة
حروب املاضي ،واحلفاظ على املصاحلة ،ال ميتان بصلة اىل استنساخ
التجربة السورية يف التعاطي مع القوى املسيحية ،فكيف اذا كان
ذلك جيري على يد جنبالط نفسه؟
وأن يقرر احلريري نيابة عن تيار املستقبل أن يدخل احلكومة مع
حزب اهلل ،يوم انطالق عمل احملكمة الدولية ،وان يتغاضى عن عبارة
الرئيس فؤاد السنيورة «ما قبل اغتيال حممد شطح ليس كما بعده»،
هو قرار حمض داخلي ينعكس على مكونات تيار املستقبل ،اليت
ترفض معظمها تسوية احلريري ــــ فرجنيه ،كما رفضت سابقا تسوية
احلريري وعون .وان يقول احلريري لنواب تيار املستقبل ووزرائه
« االمر لي» رضي الرئيس السنيورة والنائبة بهية احلريري ام مل
يرضيا ،خيتلف متاما عن ان يبلغ احلريري مسيحيي قوى  14آذار
هاتفيا قراره السري بفرجنيه ،متجاهال احلد االدنى من املشاورات
وردود فعل هذه الشخصيات ،وما تقوله سرا وعلنا يف وصف هذه
التسوية .وال يكفي بعد اليوم ان ترتدد ادبيات ومدائح التبشري بـ
«ثورة االرز» واحلفاظ على ارثها ،ما دام احلريري قرر التفرد بقرار
تغلب عليه مصلحته الذاتية على اي مصلحة لقوى  14آذار جمتمعة بكل
مكوناتها .فمصيبة قوى  14آذار اليوم انها ابتليت من اهل البيت،
االمر الذي ال ينفع معه تبجح بعض املستشارين مبنافع التسوية يف
الصالونات السياسية ومردودها االجيابي على هذه القوى.
مسيحيًا ايضًا ،تكاد قنبلة احلريري تصيب ايضا االحزاب الثالثة
املعنية .فالقوات اللبنانية وتيار املردة ،كانا يطويان تدرجيا التشنجات
املاضية ،ان بفعل لقاءات بكركي بني القادة املوارنة االربعة ،وان
بفعل جلنة االتصاالت اليت كانت تعنى بتذليل بعض احلوادث اليت
تثري بلبلة يف مناطق نفوذ الطرفني مشاال ،كما حصل عند وقوع حادثة
ضهر العني ،لكن ترشيح فرجنيه ،وممانعة القوات له ،وللطريقة اليت
اعتمدها احلريري يف خطوته السرية هذه ،بدآ يعيدان التجاذبات بني
الطرفني .وهذا االمر ال يبشر بكثري من اخلري ،إن مل حيتط له الطرفان
املعنيان ،بغض النظر عن خامتة مغامرة احلريري .الن سيئات السنوات
املاضية سرعان ما عادت اىل الضوء وبدأ الطرفان يرتصدان بعضهما
بعضًا .وهو امر جيب استدراك معاجلته ،كي ال تنحدر االمور اىل نقطة
الالعودة ،بل تبقى يف اطار اخلالف السياسي التقليدي الذي يضع
جعجع وفرجنيه منذ سنوات طويلة يف موقعني متنافسني.
وان يلعب احلريري لعبة سياسية حمض ،حق مشروع ان مل يكن
هذا اللعب على حساب قوتني مسيحيتني متناقضتني يف مشروعهما
ويف رؤيتهما ملستقبل لبنان وعالقاته .اذ مل يقتصر االرتداد على
املردة والقوات فقط ،بل انعكس ايضا على شارعي التيار الوطين
احلر واملردة ،وقد ال مير من دون آثار سلبية ،وخصوصًا ان الطرفني
ينضويان حتت عنوان ومشروع وتكتل واحد ،على عكس وضع املردة
والقوات .وان تكون اقضية الشمال ايضا مسرحا هلذه التجاذبات ال
ميكن ان تبقى مبنأى عن حساسيات قدمية ،وعن حسابات تتعلق مبواقع
بعض قيادات الطرفني وكوادرهما.
وحده حزب اهلل حيق له ان يقف متفرجًا على االنقسامات اليت احدثتها
خطوات احلريري غري املدروسة ،فال تصيبه شظاياها ،فيما هو ينصرف
اىل متابعة دقيقة مللفات اقليمية من اليمن اىل العراق وسوريا.

عـاصفة الـحزم الـرئاسية...
جان عزيز
كل الكالم الدائر حول أسباب املبادرة الرئاسية احلريرية وخلفياتها،
منقوص الدقة أو حتى الصحة .فأهل املبادرة يعرفون متام املعرفة
أن ال بشار األسد سيسقط بعد أسابيع ،وال سليمان فرجنيه من
يتلون أو يتكيف ،وال حزب اهلل يف حاجة إىل طمأنة من
النوع الذي
ّ
الفريق األزرق.
وأهل املبادرة نفسها يدركون أميا إدراك ،أن ال اتفاق بني طهران
والرياض على تسويات جزئية أو على تقاطع لبناني بينهما .فإيران
أص ًال ال تتعاطى بامللف اللبناني إال عرب شريكها العربي .واألزمات
العالقة بني الطرفني ذاهبة إىل اعتالل مزمن .والدقائق القليلة
على الواقف ،بني ظريف واجلبري يف تلك القاعة النمساوية ،مل
تكن إال لتربيد اشتباك االجتماع السوري ،إال إذا كان أصحاب مبدأ
«لبنان أو ً
ال» يؤمنون بأن قضيتهم اللبنانية تلك ،ال حتتاج إال لثوان
أجنبية من أجل حتقيق ّ
حلها السيادي ...
فيما احلقيقة الكامنة خلف املبادرة الرئاسية احلريري ،تبدأ من
حلظة أخرى ،وإن من األمكنة نفسها .وبالتدقيق ،قد تكون نطفتها
األوىل قد لقحت يف  17نيسان املاضي .يومها كان السيد حسن
نصراهلل قد انتهى لتوه من خطاب خصص القسم األكرب منه للعدوان
السعودي على اليمن.
بعد حلظات قليلة ،خرج سعد احلريري برد تغريدي اعترب فيه أن
نصراهلل على خطى مرشد الثورة يف ايران« ،يف االبداع يف التلفيق
وحياكة التحريف والتضليل وعروض االستقواء» ،متصديًا لرده
مقام يف طهران اىل أصغرهم يف الضاحية».
املضاد« ،من أكرب
ٍ
قبل أن خيتم احلريري تغريداته بالقول للسيد« :أخريًا ،ملاذا كل
هذا اجلنون يف الكالم؟ انها عاصفة احلزم يا عزيزي» ...من تلك
اللحظة بدأت املأساة الزرقاء يف بريوت .فالكالم احلريري مل يكن
يومها انفعا ً
ال ،وال رد فعل عفويًا أو هسترييًا غاضبًا .وال هو ابن
ساعة ختل أو جتل .كان هذا الكالم جزءًا من حالة نفسية وذهنية
وسلوكية كاملة ،عاشها الفريق السعودي بعد انطالق عاصفة
احلزم يف  25آذار .2015
حالة ميكن تلخيصها بعبارة واحدة أطلقها يومها أحد الوزراء الزرق،
من أن العملية السعودية العسكرية يف اليمن ،ستحسم املعركة
خالل أسابيع معدودة .لتنتقل بعدها ،عاصفة مماثلة ،تصل سوريا
مطلع أيلول ،وتعلن دمشق «عاصمة حمررة» قبل نهاية العام...
وجاءت نهاية العام .بعد مرور تسعة أشهر على انطالق «العاصفة»
هناك .ليبدو املشهد معكوسًا بالكامل :اليمن مستنقع سعودي
للموت الكثيف .خيتصره استذكار الشروط األربعة اليت وضعتها
الرياض يومها إلنهاء تورطها :مؤمتر حوار ميين يف السعودية
بالذات .بسط نظام هادي سلطته على كل اليمن .نزع سالح
احلوثيني .وضمان عدم تهديدهم نهائيًا ألي دولة جماورة! بعد
تسعة أشهر على تلك املكابرة ،ها هي اهلرولة السعودية إىل
مسقط ،وسيطرة «داعش» على دويلة هادي ،وتعزيز قدرات
احلوثيني أضعافًا ،وتوغل قواتهم عميقًا داخل األراضي السعودية
نفسها!
املشهد امليداني نفسه ،كان يتواىل على الساحة الدبلوماسية.
فمنذ انتخاب روحاني رئيسًا للجمهورية يف طهران يف حزيران
 ،2013أعرب املسؤولون اإليرانيون عن رغبتهم يف مد يد االنفتاح
يف اجتاه السعودية .صدرت تصاريح علنية عدة من جهتهم .قام
وزير اخلارجية اإليرانية جبولة خليجية ،وأعلن جهارًا يف اإلعالم،
أنه ينتظر موعدًا سعوديًا ...ومل يأت اجلواب .بعد مدة ،جاء الرد
مستكربًا مستعليًا ،على لسان سعود الفيصل .لكن من دون موعد
تلبدت األجواء .وبدأت
مع امللك ،كما طلب اإليرانيون ...حتى ّ
املعارك بالواسطة يف كل اخلليج وكل املشرق .مر عامان ونيف،
حتى وقعت كارثة منى يف  24أيلول املاضي .فخرج السيد خامنئي
بكالم كبري .بعدها فتحت أبواب الرياض حتى للسفري اإليراني فيها.
بينما مل يعد أي مسؤول إيراني أرفع يعرب عن رغبته يف زيارة
اململكة .فيما الغربيون يتهافتون على طهران .وفيما الطائرات
الروسية تظلل مساء دمشق .بينما فالدميري بوتني يهدي خامنئي
نفسه أقدم نسخة روسية للمصحف ،تقول التأرخيات إنها حتمل
آثارًا من دم اخلليفة الراشد الثالث ،عثمان بن عفان  ...كل ذلك،
فيما صندوق النقد الدولي يهدر دم الصناديق السيادية اخلليجية،
وتعلن مديرته الفرنسية كريستني الغارد أن عواصم اخلليج مقبلة
على سنوات مخس عجاف جدًا...
من هذا املشهد ولدت مبادرة احلريري الرئاسية .فهي بنت هذا
السياق ،وبنت موازين القوى هذه ال غري .وبنت مناورة إعطاء
رئيس ،مقابل أخذ مجهورية ،يف حلظة خسارة كل شيء .معادلة مل
يرضخ هلا سليمان فرجنيه يف باريس .وال يقبلها هو وال حلفاؤه
يف بريوت .وال يطرحون ردًا عليها إال التسوية امليثاقية الفعلية
الكاملة .تسوية أساسها الشراكة احلقيقية .فال ينتقص من حق
احلريري ذرة ،وال تغنب فيها شعرة واحدة من شراكة الطائفة
السنية الكرمية .تسوية تبدأ باالعرتاف واإلدراك ،ان غازي كنعان
مات .وماتت معه كل الوصايات ،بعدما دفعتنا مجيعًا دماء مثينة،
قد تكون أغالها دماء رفيق احلريري ...ليست أصواتنا وال أقالمنا
وال شاشاتنا من ّ
عطل األطماع .كما حيلو لبعض احلاقدين أن
يربروا .بل هي األطماع نفسها قد سقطت بفعل حريتنا من قبل،
وستسقطها ميثاقية البلد كل يوم.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
موقوف يعرتف بالتحضري مع آخرين لدخول «داعش»
اىل لبنان
أوقفت مديرية املخابرات يف منطقة الشمال اإلرهابي املطلوب
جهاد أمحد الغازي الرتباطه بالتنظيمات االرهابية بواسطة املطلوبني
حممد أمحد الصاطم وعدي أمحد املوسى وآخرين يتنقلون بني
لبنان وسوريا ،حاولوا تأمني دخوله إىل سوريا للقتال إىل جانب
التنظيمات االرهابية.
واوضحت قيادة اجليش يف بيان هلا ان املوقوف إعرتف بأنه
بعد تعيني الصاطم أمريا على منطقة وادي خالد ،مت تشكيل
جمموعات صغرية قامت بتصنيع أحزمة ناسفة وإرتدائها بشكل
دائم ،بعد إحضار املواد من قلعة احلصن ،وذلك بهدف إستهداف
اجليش ،وحتضري األرضية املؤاتية لدخول تنظيم «داعش» إىل
لبنان ،وإنشاء مربع أمين يتصل خبربة داود للسيطرة على وادي
خالد .وقد مت شراء األسلحة وجتهيز املغاور لتكون نقطة إنطالق
العمليات ،ومن بينها احلصول على مدفع هاون الستهداف ثكنة
اجليش يف وادي خالد.
كما إعرتف املوقوف بأنه كلف بتنفيذ عملية إنتحارية يف طرابلس
أو بريوت ،وأنه حاول مع طارق حممد عبيد (الذي أوقف معه)
الدخول إىل عرسال ومنها إىل جرودها لاللتحاق ب»داعش.
وال تزال التحقيقات مستمرة مع املوقوفني لكشف تفاصيل
أخرى.
من جهتها اوقفت املديرية العامة لألمن العام السوري (م.م)
لتورطه بأعمال ارهابية ،وبالتحقيق معه إعرتف بإنتمائه اىل تنظيم
داعش االرهابي وبتجنيده أشخاص بهدف إرساهلم اىل سوريا للقتال
يف صفوف التنظيم املذكور ،كما اعرتف أنه أقدم على التحضري
إلنشاء خاليا عسكرية للقيام بأعمال أمنية يف لبنان بالتنسيق مع
أحد مسؤولي التنظيم يف الرقة اللبناني ( م.م ) ،اضافة اىل
مشاركته يف إدارة وتنسيق حتركات املسلحني يف معارك طرابلس
االخرية ضد اجليش اللبناني ،وايواء االرهابيني الفارين من املعارك
املذكورة.

جومانا محيد «احلاضرة الغائبة» يف جلسة حماكمتها
تتجه احملكمة العسكرية الدائمة اىل حماكمة جومانا محيد ،اليت
اخلي سبيلها مع آخرين يف اطار صفقة التبادل لتحرير العسكريني
الذين كانوا اسرى لدى جبهة النصرة ،بالصورة الغيابية يف الدعوى
اليت كانت مالحقة بها اىل جانب  22شخصا بينهم ستة موقوفني
وابرزهم نعيم عباس ومجال دفرتدار واملتهمني باالنتماء اىل تنظيم
مسلح للقيام باعمال ارهابية بواسطة السيارات املفخخة باملتفجرات
وبواسطة الصواريخ وتزوير مستندات رمسية وخاصة.
وقد اعلن رئيس احملكمة يف بداية جلسة االمس املقررة قبل اكثر
من ستة اشهر انه مت اخالء سبيل محيد ضمن صفقة التبادل «ومل
تعد ورقة ابالغها موعد جلسة االمس» ،وقرر يف ضوء ذلك تكرار
جلبها اىل اجللسة املقبلة اليت حددها يف العشرين من ايار املقبل
علما ان محيد مل متثل سوى مرة يتيمة امام احملكمة حيث مت ارجاء
اجللسة اليت مل يتم خالهلا سوقها .ويف تلك اجللسة الوحيدة عمدت
محيد اىل الصراخ حيث كانت ماثلة اىل جانب نعيم عباس الذي
التفتت اليه قائلة بالوترية نفسها»هل تعرفين « فرد عباس حينها
بالنفي.
ويف حال عدم ابالغ محيد اجللسة املقبلة فان احملكمة ستتخذ
قرارا بابالغها لصقا وبالتالي حماكمتها غيابيا ،حيث سبق للمحكمة
العسكرية ان حاكمت قطريا بالصورة الغيابية بعد تسليمه اىل بالده
واصدرت حبقه حكما غيابيا قضى بسجنه سبعة اعوام ،وهو كان
متهما يف احدى امللفات اليت لوحق بها املطلوب شادي املولوي.
اما بالنسبة اىل املتهم نعيم عباس فقد اعلن من جهته انه بصدد
توكيل احملامي املصري منتصر الزيات للدفاع عنه بعدما رفض
تكليف احملكمة احملامية فاديا شديد ممثلة نقابة احملامني يف
احملكمة الدفاع عنه واليت سبق ان دافعت عنه يف امللف املالحق به
مع اخرين من «كتائب عبد اهلل عزام».
نبه رئيس احملكمة عباس بضرورة تأمني حمام يف اجللسة
وبعد ان ّ
املقبلة استدرك عباس طالبا فصل دعواه عن املتهمني االخرين
االمر الغري جائز قانونا .ثم استأذن رئيس احملكمة لرؤية احملامية
شديد فتم ذلك.
وكانت للموقوف مجال دفرتدار شكوى من مكان توقيفه يف سجن
الرحيانية حيث صرح بانه «موقوف حتت االرض منذ حنو سنتني».
وقال  »:انا احتدث كمواطن لبناني وكنت مضربا عن الطعام
لتحسني ظروف توقيفي فانا مريض ،انا مش عامل شي» .وقد
احالت احملكمة شكواه اىل النيابة العامة حبسب الصالحية حيث رأى
القاضي احلجار ان هناك اعتبارات امنية امنا ميكن تكليف جلنة طبية
ملعاينته طالبا منه تقديم طلب بهذا اخلصوص عرب وكيلته احملامية
عليا شلحة.

مصرع عسكريَّني حبادث سري يف صور

قضى العسكريان من جهاز االمن العام كمال حممد حسني خشن

من بلدة السماعية جنوب مدينة صور وحسني سلهب يف حادث سري
وقع صباح االثنني على طريق عام صور الناقورة قرب املستشفى
اللبناني االيطالي بني سيارتني.
كماادى احلادث اىل إصابة محيد مراد جبروح متوسطة .وحضر
الصليب األمحر اللبناني والدفاع املدني حيث مت نقل القتيلني
واجلريح اىل احدى مستشفيات املنطقة كما حضرت القوى االمنية
من قوى أمن عام وأمن داخلي وباشرت التحقيقات.

وفاة زوجني اختناقاً
نقل اىل مركز اليوسف الطيب جثتا كل من منبدر حممد الشقر (
 81عاما) بلدة عني الذهب وزوجته هيفاء خبتور .وبعد الكشف على
اجلثتني من قبل الطبيب الشرعي تبني انهما توفيا اختناقا بغاز اول
اوكسيد الكربون .وقد مت فتح حتقيق باحلادثة لكشف مالبساتها من
قبل االجهزة املعنية .

جثة يف مكسة

عثر على خليل حسن امليس جثة داخل منزله يف بلدة مكسة
يف البقاع االوسط .وفتحت القوى االمنية واالدلة اجلنائية حتقيقا
ملعرفة مالبسات احلادث.

القبض على  8مطلوبني على حاجز ضهر البيدر
متكن عناصر حاجز ضهر البيدر يف اآلونة األخرية من توقيف
مثانية مطلوبني للقضاء جبرائم خمدرات وسرقة وخطف وسلب بقوة
السالح وشيك بدون رصيد .كما ضبطت أنواعًا من املخدرات.

«أبو تراب» ..ملفات ال تنضب

مع انتهاء احداث «نهر البارد» يف اوائل ايلول من العام ،2007
ودخول اجليش اىل املخيم ،القي القبض على العديد من املسلحني
الذين شاركوا يف القتال ضد اجليش ومنهم اليمين سليم صاحل
امللقب بـ»ابو تراب» .
ومع تزايد عدد املوقوفني الذين يدورون يف فلكه الذين اطلق
عليهم «املوقوفني االسالميني» ،متكن «ابو تراب» من «احتالل»
املبنى «د» يف سجن رومية بعد اعالن انشائه «االمارة االسالمية
فنصب نفسه امريا عليها وعينّ مساعدين له لفرض «القانون «
«
ّ
داخل املبنى الذي شهد على اعمال تعذيب حتى القتل عقابا لكل
تسول له نفسه خمالفة تلك القوانني .
من
ّ
وذاع صيت «ابو تراب» الذي كان يهابه مجيع السجناء فقاد
معظم االنتفاضات اليت شهدها سجن روميه املركزي ،اىل ان
قررت الدولة استعادة هيبتها فاقتحمت السجن يف نيسان املاضي
وضعضعت «اركان» االمارة بأن عملت على نقل « ابو تراب» اىل
سجن الرحيانية التابع للشرطة العسكرية.
شّلت حركته ُ
واىل سجنه اجلديد نقل معه «ابو تراب» اليت ُ
وأحبطت
خمططاته «ومشروعه» ،العديد من الدعاوى اليت يالحق بها الناشئة
عن االعمال اليت كان قد ارتكبها داخل «سجنه القديم» من قتل
وضرب وجلد واحتجاز حرية عسكريني وادخال ممنوعات اىل السجن
(هواتف) واستعماهلا وتهديد ضباط ،وادخال مادة «الكاربري «اىل
السجن ،فضال عن مالحقته يف امللف االساسي « احداث البارد»
والذي صدر حبقه حكم عن اجمللس العدلي الصيف املاضي قضى
بسجنه  15عاما اشغاال شاقة وطرده من البالد بعد تنفيذ حمكوميته
.
وال يكاد مير يوم من االيام اليت تعقد فيها احملكمة العسكرية
ويتصدر «ابو تراب» جدول تلك اجللسات،
الدائمة جلساتها ،إال
ّ
وآخرها تهمة تهديده ضابط بالقتل وحتقريه يف نيسان العام 2013
عندما كان «ابو تراب» يضرب بيد من حديد داخل السجن قبل
ّ
«شل» حركته.
ومثل «ابو تراب» اما احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم غري آبه بالتهمة .عبرّ «ابو تراب» عن
شعوره هذا قائال »:انا مش فرقاني معي»  ،مضيفا «امنا مل اقدم
على تهديد الضابط ر.ج .الذي كان برتبة مالزم  .ومتت موجهة
«ابو تراب» بأحد العسكريني الشهود الذي اكد بانه كان خيدم يف
سجن رومية مع املالزم املذكور .وقال االخري انه اثناء قيامه جبولة
يف باحة السجن وعلى املناور التقى بـ»ابو تراب» الذي بادره
ّ
ودل
قائال »:قل للضابط بس اخرج من السجن إنين سأقتله».
الشاهد على «ابو تراب» بانه هو الشخص نفسه الذي التقاه يف
ملتحيا .وسئل «ابو تراب» عما
الباحة وهدد الضابط امنا كان حينها
ً
يقوله يف افادة الشاهد فقال »:انا مل اره سابقا» .واضاف« :انا
مش فرقاني معي هالدعوى امنا مل التق بالشاهد سابقا».
واصدرت احملكمة حكما حبق «ابو تراب « يف هذه القضية قضى
بسجنه مدة ثالثة اشهر.

إدانة مجيل السيد بشكوى العميد بلعة

دانت حمكمة اجلنايات يف بريوت يف حكم اصدرته الثالثاء برئاسة

القاضي روكز رزق  ،اللواء املتقاعد مجيل السيد يف الشكوى اليت
تقدم بها العميد املتقاعد يف اجليش غسان بلعة بواسطة وكيله
احملامي طارق شندب ضده جبرمي القدح والذم على خلفية مقابلة
تعرض فيها السيد للمدعي .
تلفزيونية ّ
وقضى احلكم بتغريم السيد مبلغ مليون لرية لبنانية.

األمن العام يوقف مطلوبًا من «سرايا املقاومة»

أعاد اجليش اللبناني مساء الثالثاء فتح الطريق يف منطقة تعمري
عني احللوة على اثر اقدام عدد من عناصر ومناصري «سرايا
املقاومة» على قطعها احتجاجا على توقيف احد عناصر السرايا
علي الديراني من قبل االمن العام اللبناني اثناء اجنازه معاملة
جواز سفر ،وذلك بعدما تبني ان املذكور مطلوب توقيفه مبوجب
حكم صادر عن احملكمة العسكرية على خلفية اعتداء عناصر من
السرايا على دورية من شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي
يف منطقة تعمري عني احللوة يف شهر كانون األول من العام
املاضي.
ّ
ونفذت وحدات من اجليش انتشارا واسعا يف املنطقة وعلى مداخلها
بالتزامن مع جتمع لعدد من احملتجني.

القبض على مطلوبني
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  59مطلوبا
جبرائم خمدرات ،سرقة ،تزوير وابتزاز وإطالق نار.
وكانت قطعات قوى االمن الداخلي قد اوقفت  407اشخاص
إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على كافة األراضي اللبنانية ،ومطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة .

موقوفان خططا مع آخرين إلنشاء إمارة لـ»داعش» يف
وادي خالد

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
الثالثاء على اربعة اشخاص ،بينهم املوقوفان جهاد الغازي وطارق
العبيد ،جبرم االنتماء اىل تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال ارهابية
والتحضري للقيام بعمليات تفجري انتحارية يف بريوت وطرابلس
والعمل على انشاء امارة لداعش يف وادي خالد ،سندا اىل مواد
تنص عقوبتها القصوى على االعدام .واحاهلم اىل قاضي التحقيق
العسكري االول.
من جهتها ،أوقفت املديرية العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة
العامة املختصة (هـ .ىس) إلنتمائه اىل تنظيم إرهابي .وبالتحقيق
معه إعرتف بإنتمائه اىل تنظيم داعش االرهابي وإرتباطه مبسؤوليه
ومنهم (ع .ص) و(ج.غ) و(ب.غ) ،اضافة اىل تواصله مع أحد
ارهابيي التنظيم املذكور ،املدعو ابو الدرداء الشامي املتواجد يف
سوريا بهدف السفر اىل مدينة الرقة عرب تركيا لاللتحاق والقتال
يف صفوفه.
وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل اىل القضاء املختص.

السجن ملصنّعي مواد متفجرة
اصدرت احملكمة العسكرية الدائمة حكما حبق مخسة متهمني
بتأليف مجعية للقيام باعمال ارهابية وحيازة وتصنيع مواد متفجرة
الستعماهلا كوسيلة يف االعمال االرهابية .
وقضى احلكم بادانة املوقوف حممد جوني بالسجن مدة مخس
سنوات اشغاال شاقة  .وقد سبق للمحكمة ان اصدرت حكما حبقه
قضى بوضعه يف االشغال الشاقة املؤبدة لرتؤسه شبكة لسلب
املصارف وحماولة اغتيال قاضيني وقتله ضابطا يف اجليش خالل
عملية سلب الحد املصارف يف منطقة اليسار .

كما قضى احلكم بسجن كمال جلول مدة سنتني وكل من عصام
درويش والفلسطيين عالء الدين اجلابري مدة سنة  ،فيما حكمت
على حنا بولس بالسجن اسبوعا وقررت مصادرة املضبوطات.

قتيالن حبادثي صدم يف الكورة والصالومي
افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيلني صدما يف حملة
بطرام يف الكورة والصالومي باجتاه سن الفيل.
وادى حادث سري بني ثالث سيارات نوع «بي.ام ».و»فولسفاكن
جيتا» و»جيب إينفوي» حتت جسر الفهود يف الضبية -املسلك
الغربي اىل سقوط ثالثة جرحى هم  :رباح طنوس وايلي عزات
عزام وفرج اهلل فيليب مسيحي.

 627خمالفة سرعة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  627خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.
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Parramatta to become the new Central as Light Rail
Network is unveiled

Network that connects economic,
education, health,
residential
and
sporting hubs, allowing faster and
more
efficient
travel.

cinct and the $2
billion Parramatta
Square urban renewal
project,
which includes
a new Western
Sydney University
campus.

“We are delighted that Council’s
long-standing vision for this project is becoming a
reality.
Parramatta is central to both of the
identified routes
and having light
rail centred in the
heart of our CBD
will transform the
city for locals, visitors and workers. It
will go a long way
in helping Parramatta to secure its
future as Sydney’s
”dual CBD.

A line will also be
built from Parramatta to Strathfield
via Sydney Olympic Park, which
Council had identified as a future
growth corridor
for the network.
Lord Mayor of Parramatta Cr Paul
Garrard said building the two routes
as the first stage
made
financial
sense and would
provide the best
chance of success
for an expanded
network.

“I also welcome
the
Premier’s
commitment to relocate more than
1800 Department
of Education employees to Parramatta. It further
demonstrates the
State
Government’s commitment to Western
Sydney and their
firm belief in the
future of this re”“I am pleased that gion.
Premier Baird has
left open the pros- For media enquipect of extending ries please conthe network to tact: Parramatta
other growth cen- City Council Media
tres which could Advisors:
potentially include
Epping, which was Alice
Coote
part of Council’s Terry Aylett
preferred route t: 02 9806 5803
option.
t: 02 9806 5056
m: 0427 905 885
“Residents, work- m: 0409 712 815
ers, students and e: acoote@parvisitors will all racity.nsw.gov.au
benefit from an in- e: taylett@parractegrated Light Rail ity.nsw.gov.au
“These routes will
be the first step
in a wider Western Sydney Light
Rail Network that
will
completely
revolutionise public transport and
transform not only
Parramatta, but
western and north”western Sydney,
Cr Garrard said.

Parramatta CBD
and North Parramatta. The line will
connect Sydney’s
largest health pre-

Western Sydney on tuesday that
network.
a Light Rail line
will be built from
Premier
Mike Westmead to CarBaird confirmed lingford via the

develop light rail
routes to Carlingford and Strathfield as the first
stages of a wider

Parramatta City
Council has welcomed the State
Government’s
commitment to

االعرتاف بـ «مجتمعنا»
يف اجتماع البلدية مساء االثنني وضعت اقرتاحا لباراماتا بتكريس عام  2016تكريما لـ «مجتمعنا ،الناس الذين
نخدمهم» ،وللبلدية لزيادة وجودها يف الضواحي املجاورة لنا .أريد أن تكون باراماتا يف طليعة الحكومات املحلية
من خالل تقديم خدمة شخصية ملواطنينا ،وتحقيقا لهذه الغاية فإنني أقرتح أن تتقصى البلدية املواقع املحتملة
إلنشاء محاور املجتمع ()Community Hubsباعتبارها مسألة ذات أولوية.
وسيكون يف هذه املحاور موظفو البلدية على استعداد للمساعدة يف املعلومات وتقديم مجموعة من الخدمات.
وتساعد هذه املحاور على خلق شعور أقوى من االنتماء والرفاه يف املجتمع ،وتسلط الضوء على أداء البلدية القوي يف الضواحي املحلية الخاصة
بنا.
وكوني رئيسا للبلدية ،فانني أركز على زيادة تواصل وعالقات البلدية مع مواطنينا ووجود هذه املحاور يف ضواحينا سوف يـُمكـّن البلدية من
التعامل مباشرة مع قضايا املجتمع على املستوى املحلي.

إعادة تطوير باراماتا رود

سكان باراماتا مدعوون ليقولوا كلمتهم يف خطط حكومة الوالية لتجديد ممر طريق باراماتا ( ،)Parramatta Road corridorحيث ان سلطة
النمو املدني يف نيو ساوث ويلز ( )UrbanGrowth NSWتسعى حاليا للحصول على ردود فعل الرأي العام على مشروع اسرتاتيجية التحول
املدني لباراماتا رود .وتتضمن الخطوط العريضة لخطط االسرتاتيجية تجديد ثماني دوائر انتخابية على طول طريق باراماتا على مدى السنوات
الـ  30املقبلة ،بما يف ذلك غرانفيل ،ويمكن أن تقديم االقرتاحات حتى يوم الجمعة  18كانون األول /ديسمرب .ملعرفة املزيد زيارة www.
newparramattard.com.au
ّ
حل موسم االعياد واالحتفاالت على قدم وساق يف جميع أنحاء املدينة .استضفتُ األسبوع املاضي احتفاالت عيد امليالد لكبار السن يف كل ضواحي
باراماتا .كانت االحتفاالت رائعة وتمتع فيها كل الحضور وأشكر كل من ساعد على جعل األحتفاالت
بمثل هذا النجاح .هذا العام تمتعت العائالت ،مجددا ،يف جميع ضواحينا ومناطقنا بروح عيد امليالد
عن طريق عرض األضواء والزينة يف منازلها وجلب بعض املرح اإلضايف واللون ألحيائها .إذا كنتم
تزينون منازلكم فأنني أحثكم على التوقيع وان تكونوا جزءا من نداء «أضواء لألطفال» واملساعدة
يف دعم العمل العظيم الذي يقوم به مستشفى األطفال يف وستميد ومستشفى سيدني لألطفال،
راندويك .زوروا  www.lightsforkids.org.auملعرفة املزيد.
على مدى األسبوعني املاضيني ،اتخذ أنصار أندية  A-Leagueيف جميع أنحاء البالد موقفا ضد
ُ
تـهمت بانتهاك قوانني سلوك
التغطية اإلعالمية السلبية ،وقلة األصوات املدافعة عنها عندما أ ُّ
املشاهدة .باراماتا تفخر بالعالقة
التي تربطها بـ واندرارز (the
 )Wanderersومجموعة دعمه
الناشطة ،كتلة األحمر واألسود،
وأنا أؤيد املشجعني وهم يدافعون
عن حقهم يف محاكمة عادلة .ان
اإلجراءات املعادية للمجتمع من قبل
أقلية صغرية جدا ينبغي ا ّ
ال تطغى
على الغالبية العظمى من مشجعي
كرة القدم ذوي التصرف الحسن
والعاطفي.
يقف مع الجماهري :رئيس بلدية باراماتا بول غارارد
«أضواء لألطفال» هذا امليالد :رئيس بلدية باراماتا بول غارارد
يحتفل بعيد امليالد مع كبار السن يف باراماتا تاون هول)

يظهر دعمه للواندرارز ( )the Wanderersومشجعيه
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44 سفارة دولة االمارات العربية املتحدة يف كانبريا حتتفل باليوم الوطين الـ

صورة جامعة للسفري الكتبي وطاقم السفارة مع السفراء

 خضر صالح وحضور،السفري السعودي نبيل آل صالح

مصافحة بني السفري الكتبي والحاكم كوسغروف

الحاكم كوسغروف وعقيلته مع السفري الكتبي

Speech of the 44th National Day of the UAE
Their strategic vision was to create a solid, secure and prosperous country in which all residents, citizens and non-citizens, co-exist in peace and
harmony.
This vision continues to direct the course of the UAE under the wise leadership of the President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nayhan.
The UAE has made a very significant socio-economic transformation over
the years. From a low GDP of 7.5 million US$ in 1971, the economy achieved
an impressive GDP of over 419 billion US$ in 2014 with per capita income
of over 60,000 US$.
Once dependent on Oil, the economy has di-ver-sified into other sectors
mainly industrial, commercial, tourism, air and maritime transport and infrastructure development.
Consequently, the non-Oil sector accounted for 68.6% of the national economy in 2014 and is expected to account for 80% in 2021.
This will be supported by our planned investment of 81.5 billion US$ in a
range of knowledge - based economic initiatives, and the development of
national innovative skills and research.
In fact, the UAE declared 2015, the “Year of Innovation”, with a strategic
goal of making the country - one of the leaders in innovation and creativity.
The World Economic Report shows that the UAE was ranked in various
Global Reports as;
- 12th in Global Competitiveness;
- 16th in Global Enabling Trade;
- 23rd in Global Information Technology;
- 24th in Travel & Tourism Competitiveness; and,
- 22nd in the World Bank’s influential “Doing Business Report” within the
period 2014 and 2015
In addition, the Global Business Index ranks the UAE among the top 20 best
places in the world for efficient business services because of its modern
infrastructure, effective economic policy, modern economic leg-islation and
political stability.
In terms of UAE-Australia relationship, our two countries share strong bilateral relations, which have progressed remarkably over the years. This must be
strength-ened and dee-pened for future mutual benefits.
In 2015, the UAE hosted, among others, the Governor-General of the Commonwealth of Australia, His Excellency General Sir Peter Cosgrove, The Prime
Minister and the Minister of Foreign Affairs.
While Australia hosted our Minister of Foreign Affairs, His Highness Sheikh
Abdullah bin Zayed Al Nahyan and other high ranking officials.
The relationship is particularly strong in trade between the two countries.
The UAE is Australia’s largest trading partner in the Middle East and the 15th
largest overall, with merchandise trade reaching 5.94 billion US$ in 2014.
The UAE holds a significant investment portfolio in Australia, mainly, in agribusiness, hotels, and infrastructure which is estimated at 17 billion US$ compared with Australia’s 2.4 billion US$ in UAE.
In other areas, the relationship is similarly strong: over 360 Australian companies are based in the UAE; and about 16,000 Australians live in the country.
A high number of Emirati students are studying in Australian universities; a
reasonable number of UAE tourists visit Australia every year;

and about 144 flights per week are operated by Etihad Airways and Emirates
Airline with their partners, Virgin and Qantas.
In 2013, the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), the largest and richest sovereign wealth fund in the world, invested over 800 billion AU$ in the
Australian economy, particularly in the infrastructure, real estate and Hotel’s
Businesses sector.
Similarly, Dubai port, which manages ports around the world, also manages
South Australia’s port.
Also, the UAE and Australia share the same vision about peace, security and
stability in the region and the world. Our two countries have active defense
cooperation and security programs.
Like Australia, the UAE stands firmly for a more secure and peaceful world
and has co-operated with other countries in various ways to counter terrorism and ensure a safe and stable world.
We stress, therefore, the necessity of intensifying and unifying our efforts to
combat the threats of terrorist wherever they are. We must also address the
root causes of radical ideologies before they turn into violent extremism.
In respect of Human Rights, the UAE accepts its principles because these
are deeply rooted in our culture and belief in peaceful co-existence among
citizens and non-citizens in the country.
The UAE has been a member of the Human Rights Council since 2013, and
is re-elected for the 2016-2018 term.
The country ranks 20th in the World Happiness Report 2015; and was declared the world’s top humanitarian donor in the year 2013, with a donation
of 5.89 billion US$ in foreign aid which was distributed to more than 140
countries around the world through 38 donor Groups.
The UAE International Humanitarian City in Dubai puts Dubai>s expertise in
transport and logistics to work for Aid Agencies as they reach out to help
victims of crises around the world.
The UAE affirms its humanitarian commitment and compassion for the plight
of the Syrian people.
The UAE granted residence permit to 141,000 Syrian nationals resident in
the country before the crisis and an additional 101,000 during the crisis
making a total of 242,000 permits; and provided humanitarian assistance
totalling over 530 million US$.
In January 2015, the UAE pledged an additional 100 million US$ in aid for
Syrian refuges and is supporting and financing the Syrian refugee camps
in Jordan.
Our contribution to refugee camps in Jordan, Iraq, and Turkey is estimated
at over 72 million US$.
With respect to the development of women, the UAE recognizes the fundamental human right of the Emirati woman to equal opportunity in every
aspect of civic, economic and political life.
This year, 2015, the UAE established the “Gender Balance Council”, a Federal entity that increases the role of women in leadership positions.
Today, Emirati women occupy three major positions at the UN including one
who is a member of the UN Global Entrepreneurship Council and the first
Arab member of the Body.
Similarly, we have professional Emirati women who are Military Fighter Pi-

الحاكم العام كوسغروف

السفري الكتبي

الحاكم كوسغروف يتوسط السفريين السعودي آل صالح واالماراتي الكتبي

1الحاكم كوسغروف يتوسط السفري الكتبي والحاج قاسم واالشوح
احتفلت سفارات دولة االمارات العربية املتحدة وبعثاتها الدبلوماسية يف
 بحضور كبار املسؤولني الذين قدموا، للدولة44  باليوم الوطني الـ،الخارج
 وأشادوا باإلنجازات التي تحققت بفضل،التهاني لقيادة وشعب اإلمارات
.حرص قيادتها الحكيمة
 سفري دولة اإلمارات، أقام معالي الدكتور عبيد الحريي سالم الكتبي،ويف كانربا
. حفل استقبال بفندق الحياة بالعاصمة األسرتالية كانربا،لدى أسرتاليا
 وزوجته، الحاكم العام ألسرتاليا،حضر الحفل السري بيرت كوسغروف
 وكبار الشخصيات، وعدد من أعضاء الربملان األسرتالي،السيدة كوسغروف
 ورجال األعمال والثقافة،السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية
 وطلبة الدولة الدارسون، والسفراء األجانب املعتمدون يف أسرتاليا،واإلعالم
يف أسرتاليا وعدد كبري من فعاليات الجالية العربية االقتصادية واالجتماعية
.ووسائل االعالم العربية
تحدث يف املناسبة سعادة السفري الدكتور عبيد الكتبي الذي القى كلمة باللغة
االنكليزية تحدث فيها عن العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية بني بالده
واسرتاليا والدور الذي تلعبه دولة االمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة
.)بن زايد آل نهيان (نص الكلمة باالنكليزية
كما القى الحاكم العام بيرت كوسغروف كلمة تحدث فيها عن التبادل التجاري
والثقايف واالقتصادي بني اسرتاليا واالمارات منوها بالشراكة بني شركة
الطريان الوطنية كوانتس وشركة طريان االمارات وكذلك بني شركة فريجن
.للطريان وبني شركة لطريان االتحاد
وكانت هناك مأدبة غنية ضمت تشكيلو واسعة من املأكوالت والحلويات
.والفواكه واملرطبات
lots, Commercial Airline Pilots, members of the Federal National Council and
Ambassadors of the country around the world.
In fact, the President and Speaker of the current Federal National Council
(FNC) is our fellow Emirati woman – the first in the Arab World.
May I seize this opportunity before I conclude, to acknowledge and thank
all individuals, groups and organizations that have contributed to this occasion.
To our sponsors, ADNOC Oil Company, Etihad Airways, Emirates Airline,
Shadwell Estate Company, Dubai Tourism and Abu Dhabi Tourism Authority, we are particularly grateful for their continuing support of the Embassy.
We appreciate all the efforts and wish you success in your various ventures.
Once again, I invite you all to join us in the celebration of our 44th National
Day Anniversary.
May ALLAH bless you all. Thank you so much!
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مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

صفحة 22

Saturday 12 December 2015

السبت  12كانون األول 2015

Page 22

اعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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كتابات

رسالة
اجلو لون ّ
ياء
سأنثر يف
الض ْ
ّ
ّ
ِ
الفضاء
أحلق عرب
ألصطاد نور املعاني
ً
رجاء
سنبلة من
فأغزل
ْ
مساء
ً
َ
إليك
تطري
تغرد حلن اشتياقي
ّ
أكثر
فان رمت
َ
البحار
أمجع أبهى آللي
ُ
ِ
ألنسج منها وشاحًا
ّ
موشى زهورًا
ماء
بلون ّ
الد ْ
لتزهر عطرًا يبوح انتمائي
يطري إليك على نبض قليب
ْ
وهلفة
بشوق
ٍ
ْ
بقطفة
سأسرق جنمًا
ليحمل روحي
و ميضي سريعًا
ْ
رجفة
على جنح
حيدث ما باح صميت
ّ
ٌ
ّ
اهليام
غريق ببحر
بأني
ِ
أغوص  ..أعاني
َ
عنك
وأحبث
مان
أللقى ربيع ّ
الز ِ
ّ
شط حبر األماني
وأرسو على
سأرسم عمرًا
هور
الس ِ
هول بلون ّ
الز ِ
بلون ّ
الس ِ
ماء وفيها ّ
جوم
الن ُ
بلون ّ
القمر
وفيها
ْ
وطيفًا يناجي اغرتابي
يواسي عذابي
القدر
للروح جرح
ْ
يبلسم ّ
يّ
الطيور
تغن
ُ
اجلمال
ليبدأ فصل
ِ
ِ
احلياة
ويزهو برمسي اكتمال
الصور
بأحلى
ْ
ْ
ارتويت
فهل بعد هذا
َ
اّ
أتيت
وهل سريعًا سريعًا
َ
َ
سواك
فليس
إلي
لكيما تعود احلياة َّ
اهلناء
وأزهو ائتالقًا بلون
ْ
مثرية حسني

املثقفون العراقيون يف الغربة هل يعنيهم ان يدفنوا يف بلدهم؟
عبدالجبار العتابي

بغداد :تباينت وجهات نظر عدد من املثقفني العراقيني يف مسألة
احلنني اىل الوطن االم ويف الرغبة يف ان يدفنوا يف ارضه او يف
االرض اليت عاشوا عليها السنوات االخرية من حياتهم.
بني الغربة او املنفى القسري للمثقفني العراقيني ووطنهم
حتتدم املشاعر وتتشابك أكف احلنني فتصعد تارة على الرأس او
تهبط اىل العيون  ،فهناك الكثري من االدباء والفنانني العراقيني
توفاهم اهلل يف الغربة  ،فدفنت اجسادهم يف البلدان اليت ماتوا
فيها فيما كان يصبو اىل ان يلفظ انفاسه االخرية يف البلد الذي
ولد فيه  ،وراحت بعدهم تتطاير يف وسائل االعالم مطالبات ان
تنقل جثامينهم اىل وطنهم االم ،فيما اوصى البعض ان يدفن يف
االرض اليت مات فيها  ،مبعنى ان هناك من ال يريد جلسده ان
يغادر االرض اليت عاش عليها لسنوات طويلة بينما تتطلع عيون
البعض اىل العراق وهي حتمل امنية ان يوارى ثراه ولكن يرى
املسافة بعيدة واالمنيات بال جدوى وال يعرف هذا البعض غري ان
يطأطيء قلبه وجال وحزنا الن االسباب املوجبة غري متوفرة.
اعرتف انين وجدت صعوبة يف السؤال  ،ان اسأل عراقيني لفتهم
الغربة بلفائفها عن الوطن واملوت ،فهذان هاجسان مزعجان
وحساسان وتركيبهما على بعض خيلق نوعا من االستفزاز والرعب
رمبا ،خشيت حلظتها من انين سأحرك ساكنا يف االرواح ال سيما ان
القضية ليست سهلة  ،كنت اراهن ان البعض سيجيبين بصراحة
على سؤالي ولكن رمبا سينظر اىل عيون الناس اليت ستتلقف
كلماته وجتتهد يف رسم صورة مليئة بالوان سوء الفهم.
هنا ..حاولنا ان نصل اىل خلجات قلوب وارواح عدد من املثقفني
العراقيني الذين غادروا العراق مهاجرين والجئني اىل بقاع خمتلفة
من دول العامل

لطفية الدليمي :ال وطن لي ولكثريين أمثالي

فقد اكدت الكاتبة الروائية لطفية الدليمي انها ما عادت اسرية
احلنني اىل الوطن النه خذهلا وشردها على كرب  ،وقالت :اليعنيين
ان ادفن يف البلد الذي يسمونه افرتاضا « الوطن» -ماالوطن؟؟
الوطن كرامة عيش ودفع عوز ومحاية ارواح  ،وعلى هذا فال
وطن لي ولكثريين أمثالي..وطين االنسانية والناس الذين حيبونين
والبالد اليت متنحين االمان واملأوى..
حمتضن لكارهيه وخمربيه
بلد
واضافت :ما عدت اسرية احلنني اىل
ٍ
ٍ
طارد حملبيه ومن أسهموا ببنائه ،خذلين يف حياتي وشردني على
و
كرب فهل ارجو منه خريا بعد احلياة ؟ بضعة مقاالت رثاء ؟؟!!
وتابعات :ليتين اعرف او اختار موعد رحيلي ألذهب اىل اهلند فأحرق
وي ّـذر رمادي على مرج اخضر او حقل زهور
على الطريقة اهلندوسية ُ
فأحيا يف زهرة او عشبة او يف حبر شاسع ألمتزج بعناصر الطبيعة
اليت ُجبلت منها  /الطبيعة اليت التنكرنا والختذلنا فهي أخت الكون
وماحنة النعم  ،مرحى للهندوس.

حسن النواب :قربي لجوار امي وأبي

من جهته اعرب الشاعر حسن النواب :هذا األمر يشغلين على
أدخر اجور
الدوام  ،ان يكون قربي جلوار امي وأبي  ،ولقد بدأت ّ
نقل رفاتي اىل كربالء منذ عام  ،لكين مل اكمل تكاليف النقل حتى
اآلن  ،برغم ان املقابر هنا ساحرة اجلمال  ،ومألى بالورد واشجار
ترفل خبضرة دائمة  ،اجل اريد ان يضم تراب أرض السواد جثيت
تعرج روحي اىل بارئها.
عندما ّ
واضاف :اما احلنني بالعودة اىل وطين  ،فهذا اهلاجس ال يتخلى
عين حلظة واحدة  ،انتظر ولدي البكر تبارك ينضج وأستطيع اإلعتماد
عليه  ،وسأتركه مع أختيه ُحسنى وعليا  ،وأعود مع ام تبارك
وصغرينا ُم ّ
زكى اىل العراق ..هذا اهلاجس يرافقين كل يوم ..ألن
الغربة مهما بلغت من العطاء تبقى تشبه حنان زوجة األب ..حنان
منقوص ومفتعل  ،خالفا للوطن الذي حنانه هو قلب ام رؤوم.

ستار كاووش :سأطلب أن أدفن يف هولندا

اما الفنان التشكيلي ستار كاووش  ،فقد اكدت انه سيطلب
ان يدفن يف البلد الذي يعيش فيه االن  ،وقال :أشعر حبنني
دائم طوال الوقت الذي مضى لبلدي وللمكان الذي ولدت فيه
ودرست وتكونت شخصييت الفنية وصداقاتي وكل الذكريات اليت
ختللت ذلك .لكن مع مرور هذه السنوات الطويلة وبعد  22سنة
مرت والظروف اليت صاحبت
من االغرتاب ،مع كل التغريات اليت َّ
البلد والظروف اليت مررت بها أنا شخصيًا بدأت تفاصيل وأشياء
كثرية تتغري أو تأخذ مسارًا خمتلفًا ،وأقصد هنا وبكل صراحة أن
البلد يكاد يكون قد تغري بشكل كامل ،وأنا تغريت أيضًا ،وأغلب
وأحن اليها ،غري موجودة اآلن
األشياء اليت كانت قريبة من روحي
ُّ
على أرض الواقع بصراحة.
أحن لذكرياتي اليت بقيت هناك
واضاف :لكين رغم كل شيء
ُّ
ومحلت صورتها يف قليب دائمًا ،ذكرياتي هي كنزي الرائع الذي
كنت والزلت امحله معي يف حقائيب أينما ذهبت.
وتابع :بالنسبة اىل مكان دفين حني أموت ،فأنا وبكل بساطة
سأطلب أن أدفن يف هولندا ،يف مقربة املدينة اليت أعيش فيها
اآلن .أن اكون قريبًا من زوجيت اليت أحببتها وأحبتين بعمق .هولندا
مل تبخل علي بكل شيء ،فلماذا اخبل عليها حتى مبوتي؟ عمومًا

ومد
ليس مهمًا أين أموت ،لكن املهم هو ان ال أتنكر ملن احتضنين ّ
يده لي بكل حمبة .هنا يف هولندا رمست أمجل لوحاتي ،فالبأس أن
أرسم موتي هنا أيضًا.

نجاة عبداهلل :ال أريد املوت غريبة

اىل ذلك اكدت الشاعرة جناة عبداهلل انها ال تريد ان متوت غريبة ،
وقالت :كل ما أحلم به أن أكمم فم غربيت وصراخها املرير بعودة
جسدي إىل وطين علين أسرتيح من تلك ملشاعر املخيفة اليت تعيث
برأسي وهذا احلنني املفرط لوطن ..إحن إليه واشتاقه وانا فيه..
أي جحيم هذا ..أنك حتى يف وطنك تشعر بغربة.
واضافت :ليس اخللل يف حمبيت اهلائلة له وليس فيه ابدا لكن
اخللل يف روحي اليت تشظت وتعذبت حتى أنها مل تستطع أن
جتد الراحة يف أي مكان ..هذا ما اردده على الدوام أن أدفن
يف مقربة العائلة قرب أخي ويف تربة أمري املؤمنني عليه السالم
حبا لشخصه وعلمه وبالغته ..وحبا برتاب العراق الطاهر ..وقربا
ممن يود أن يقرأ لي سورة الفاحتة ..أين جند كل هذا يف أرض
الغربة ..وهذه وصييت اليت أعلنت عنها كثريا ..عشت غريبة وال
أريد املوت غريبة.

عبود الجابري :الوطن الحقيقي سيطالب بجسدي

فيما اكد الشاعر عبود اجلابري ان الغريب ميت ال حمالة ،وقال :مل
أفكر باملوت بعد  ،رمبا علي األعرتاف أنين أحتاشى التفكري به لكي
ال أرى صورة موتي يف عيون أوالدي  ،أكثر ما يقهرني فيه هو
صورة اليتم اليت تلون حياة اوالدنا  ،لذلك مل أفكر أين أدفن بعد
موتي  ،أن يوارى جسدك بعد موتك يف بالدك هو آخر نزع من
نزوع احلنني الذي ال ميكنك أن تتذوق مثاره  ،وهو شكل من أشكال
األستغاثة بالوطن حني يشعر الغريب إنه ميت ال حمالة  ،على اني
أرى ان الجدوى منه  ،فلو كان لديك وطن حقيقي فأن عليه أن
يطالب جبسدك حيا كنت أم ميتا.
واضاف :أما احلنني فهو ما يأكلين يف كل مكان من خالل ذاكرة
احلواس  ،حنني لألغاني  ،حنني لألماكن واألصدقاء وحتى الروائح
 ،حنني هادر الميكن ملن حولك أن يسمعه وتآكل اليراه سواك حني
تتأمل روحك يف املرآة.

هالل كوتا :قرب ناس عشنا معهم

من جانبه اكد الشاعر هالل كوتا ان يتمنى ان يدفن قرب ناس
عاش معهم  ،وقال :أنا مؤمن بان كل االرض مهد لإلنسان وموطن
له هذا اوال وبعدها ال يهمين أين وكيف تتم عملية دفين ما يهمين
ان أبقى خالدا يف االذهان عرب ما اكتب ال عن طريق جثة هلا
وضيفة ثانية بعد خروج الروح منها فما يهمين نبضي داخل احلرف
ومن جهة اخرى ارى من اجلهل اوال ومن النرجسية ثانية ان يوصي
إنسان ما مبدع كان ام سوى ذلك بان ُيدفن مبكان ما وارى ذلك
للمبدع شيء من النرجسية اليت جتربه ان يوصي بهكذا وصية وكان
القرب دالة عليه ال ما كتبه.
واضاف :حنن كمجتمع مؤمن بالغيبيات على األغلب نرى يف ذلك
ُ
واملثل والقيم تؤكد
سيجلب الطمأنينة اىل النفس يف حني الدين
ان الطمأنينة تأتي عرب العمل وعن نفسي ان كنت قليال مؤمن
بهكذا غيبيات جتلب الطمأنينة عرب الدفن قرب ناس عشنا معهم
فاني ال ميكن ان أوصي بهكذا وصية ألنين مؤمن بان لي صديق
أينما ُأدفن سيجلبين قرب ضرحيه هناك حيث سيد الروح وبعيدا
عن اجلثة اهلامدة.
وتابع :أنا كنت على موعد من املوت يف بلدي اكثر من مرة
ومازالت بقايا شظايا يف راسي من مسدس احدهم واآلن وبعد
ترك البلد جمربا ال يشرفين ان تتم عملية دفين مع قتلة مدفونني
هناك فال ميكن ان اقبل ان أكون بنفس املنزلة مع قاتلي.
وختم بالقول :إمياني يكمن يف ان أبقى خالدا ال مدفونا
يوسف ابو الفوز« :احلجر ثقله يف مكانه».
اىل ذلك اكد الروائي يوسف ابو الفوز على ان ال يهم اين سيكون
مقر اجلسد الفاني وقال :املنفى ــ لالسف ـ صار لنا وطنا ثانيا
أجباريا ،لكنه ال يستطيع ان حيل حمل الوطن االم .واستطيع القول
بتواضع اني اجتهدت خالل وجودي يف املنفى ،يف فنلندا  ،يف
بناء حياة مستقرة نوعا ما .اعمل حاليا كباحث يف واحدة من اهم
اجلامعات الفنلندية ،واساهم بشكل حيوي يف احلياة الثقافية
الفنلندية ،واعمالي االدبية ترمجت اىل لغة البالد ومعروفة يف
الوسط الفنلندي ،ولي شبكة عالقاتي اجليدة من اصدقاء ومعارف
من اهل البالد ، ،ولعدة دورات انتخبت عضوا يف اهليئة االدارية
ملنظمة الكتاب والفنانني الفنلنديني ـ كيال (تاسست عام .)1936
واضاف ::ورغم أني تطبعت بنمط احلياة يف فنلندا واشعر بأرتباط
طيب هلذه االرض اليت منحتين االمان وفرصة العيش الكريم،
فأنت وان رغما عنك أذ تظهر لك جذور جديدة  ،وتكون لك ذكرة
جديدة حمملة بتفاصيل جديدة .اال ان كل ذلك ال ميكنه الغاء هويتك
االساسية  ،وجذورك االوىل  ،وال ميكنه ان مينع نوبات احلنني اليت
تداهم الروح يف أي حلظة  ،مع اي تفصيل بسيط  ،مع اسم او
اغنية او حدث.
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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25 صفحة

ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
:على الرقم
0405272581
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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Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٤مساء
ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ٢١
الساعة٢٠١٢من
أربعاء
كل يوم٢٢
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
At Central Immigration Solutions,
our qualified legal
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Temporary Visas
*Citizenship
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Visa Cancellation
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Deportation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
Call us today to find out what we can do for you.
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a *Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Úèœb‰ﬂ
Celebrant Reg No. A11175
FFF

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

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

*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*

خببرية اهلجرة
اهلجرة اتصلوا03
معامالت
يف ما خيص0686
جلميع احتياجاتكم
Tel/Fax:
9391
0413805930
احلليب على
السيدة ديانا
Mb: 04:الرقم
1794
9650
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ملبورن

الشاعر انطوان برصونا يومل على شرف روبري خبعازي وعروسته رانيا  4إجراءات ستحل مكان كلمة السر
قريباً

روبري بخعازي وعروسته رانيا

جمال برصونا تقدم املأكل ويبدو شربل راضي

العميد بو خاطر ولبيب فضول وعقيلته

جان سابا وعقيلته

سايد رستم وعقيلته وحضور

صاحب الدعوة وعائلته على الشوي

اقام الشاعر انطوان برصونا والسيدة مجال عقيلته ،االحد
املاضي ،حفل غداء عامر يف دارتهما يف منطقة روكسبريغ
بارك على شرف املنسق العام للتيار الوطين احلر يف اسرتاليا
روبري خبعازي والسيدة رانيا عقيلته .وحضر املناسبة كل من
شربل راضي والعميد سليمان بو خاطر وطوني زرييب وعقيلته
وسايد رستم وعقيلته وجان سابا وعقيلته والزميل كميل
مسعود وعقيلته ،باالضافة اىل عائلة صاحب الدعوة..

اضطرارية وكذلك مارون خوري لوجوده خارج ملبورن.
وقد استقبل الشاعر برصونا املدعوين حبرارة بالغة..
وكانت السيدة مجال برصونا قد أعدت طاولة منت عن
ذوق رفيع وضمت أشهى االطباق اللبنانية واملشروبات
الروحية واحللوى والفواكه.
وحواىل الساعة السادسة مساء غادر الضيوف الكرام
حبفاوة واكرام كما استقبلوا شاكرين صاحب الدعوة
وزوجته على هذه البادرة الكرمية واملميزة.

فيما اعتذر عن احلضور سايد حامت وعقيلته السباب

العالناتكم يف ملبورن
االتصال بالزميل كميل
مسعود على الرقم:
0405272581

مندفعة ،من دون أي شك ،حاولت شركات مثل «#آبل» و «غوغل»
بعد االخرتاقات األمنية اإللكرتونية الكثرية يف السنوات األخرية أن
تنقل أمنها إىل «عامل ما بعد كلمة السر» يتضمن ميزات كتمييز
بصمة اإلصبع أو بصمة العني .إذ متثل التكنولوجيا احليوية حتسنًا
واسعًا يتفوق على األحرف واألرقام ،لكن من املرجح أن تكون
كلمات السر املستقبلية األكثر أمنًا «سلوكيًا» .وتبني َّ
أنه من
السهل تقليد أجسامنا بدل سلوكنا .فاألمران يف تناغم وهذا ما
سيجعل هواتفنا وأجهزة الكومبيوتر تتعرف علينا.
وقد ناصرت  Regina Duganرئيسة «التكنولوجيا املتطورة»
و» »Projects Groupيف شركة «#غوغل» «عامل ما بعد كلمة السر»
ٍ
سابق من هذا العام .وقالت:
وقت
من خالل خطاب رئيسي ألقته يف
ٍ
«إن ثورة إثبات األصالة ستحقق ذروة األمن من خالل التأثري ليس
َّ
وعددت
فقط على متيزنا اجلسدي بل أيضًا على سلوكنا املميز».
َّ
جمموعة من اإلجراءات اليت ستعتمد كـ «كلمة السر» مستقب ًال:
املسح
بصمات اليد واهلوية الشخصية اجلوهرية ،هما أقل تكرارًا من
متوسط سلسلة من هجائيات عددية ،هلذا السبب أجهزة مثل
« « iPhoneو» »Lenovo ThinkPadجمهزة مباسحات لبصمة اإلصبع.
بالرغم من ذلك ،بإمكان التغلب على املاسحات .فالسنة املاضية،
قام املقرصن األملاني « »Jan Krisslerاملعروف بـ»»Starbug
ُ
اعتمدت من
بقرصنة هاتف « »iPhone6مستخدمًا بصمة اإلبهام
صور يد شخص ،آخذًا بعني االعتبار السرعة والضغط والتناغم اليت
يستخدمها شخص ما حني ميسح ويطبع .هذه الطريقة ستضيف
نوعًا من األمن وجيعل القرصنة من بعيد أصعب بكثري.
التكلم
هناك حلقة من مسلسل « »Archerحيث خدع « »Sterlingزميله
« »Cyrilكي خيرتق نظامًا أمنيًا حمميًا صوتيًا من طريق إجباره على
تكرار امسه – كلمة السر – من خالل مكرب الصوت .بينما يوضح
اخرتاق « »Archerواحدة من املزالق احملتملة لنظام األمن القائم
على الكالم فإنه يؤكد أيضًا على واحدة من النقاط اليت حتدثت
عنها « »Duganيف خطابها الرئيسي :ال يتكون األمن من «ماذا
تقول» بل «كيف تقوله».
إضافة إىل أنها حتمل خطًا صوتيًا أساسيًا «بصمة صوتية» ،فصوت
اإلنسان حيمل معلومات تتعلق باملتغريات مثل االيقاع ،اللهجة،
واحلالة العاطفية ،واليت جتعل القرصنة أكثر صعوبة طاملا تقع
املصادقة على خصائص الكالم وليس على جمرد كلمة منطوقة،
واليت ميكن بسهولة تكرارها ميكانيكيا .يف وقت سابق من هذا
العام ،باحثون من جامعة أالباما ،مبلغني عن قدرة أنظمة الصوت
اآللي على خداع كل من البشر واآلالت ،اقرتحوا أن الدفاع يف نهاية
املطاف سوف يتطلب الكشف عن «وجود حي للمتكلم».
الومض
بدأت شركة « »MasterCardيف اآلونة األخرية بتداول نظام
« ،»IdentityCheckواليت يتيح للمستخدمني التحقق من مشرتياتهم
من خالل التقاط صورة « »selfieبد ً
ال من التوقيع .ومع ذلك ،جمرد
صورة لن تكون كافية :فالوجوه ميكن تكرارها بسهولة أكرب من
بصمات األصابع واألصوات .فض ًال على التعرف إىل وجهك ،فإن
أنظمة مثل « « IdentityCheckتتطلب أيضًا من املستخدمني أن
«يومضوا» – مثبتًا بذلك أنك موجود فع ًال.
املشي
غالبًا ما تعترب أجهزة استشعار احلركة والتسارع على#اهلواتف_الذكية
كأجهزة أمنية ،ولكن حتى احلركات ذو احلجم الكلي  -مثل املشي
أو السرعة  -هي عوامل حتديد حمتملة .من خالل حتليل طريقة سري
شخص ،ميكن اهلاتف حتديد ما إذا كان يف جيب املالك الشرعي له
دون مطالبته القيام مبصادقة.
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علوم وتكنولوجيا

إليكم التطبيقات اليت  65سنة على «أريكسون» يف لبنان
يفضلها املراهقون

بسام القنطار
منذ ما يزيد على  139سنة ،تأسست يف العاصمة السويدية
ستوكهومل ،شركة امسها «إريكسون» .اليوم هي إحدى الشركات
الرائدة يف حلول وخدمات تكنولوجيا االتصاالت حول العامل ،تضم
ما يزيد على  115ألف موظف ،وختدم قاعدة عمالء تتوزع على أكثر
من  180دولة ،وتوفر خدماتها ألكثر من  2.5مليار مشرتك ،يف
حني مير  %40من حركة االتصاالت املتنقلة احلالية حول العامل عرب
شبكاتها .ملناسبة مرور  65سنة على انطالق عمل «إريكسون» يف
لبنان ،كان لـ»األخبار» حوار مع رئيس منطقة مشال الشرق األوسط
يف الشركة ،حممد درغام عن الشركة والقطاع وأمور أخرى...
■  65سنة مرت على بداية أعمال إريكسون يف لبنان ،كيف تقيمون
أداءكم ومراحل التطوير اليت مرت بها الشركة؟
حنن يف إريكسون نؤمن بإمكانيات منطقة الشرق األوسط ،إذ بدأنا
عملياتنا فيها قبل أكثر من  120عامًا .يف لبنان بدأت إريكسون
أعماهلا عام  1950أي قبل مخسة وستني عامًا ،حيث كان لبنان
الدولة األكثر ثراء يف املنطقة؛ مع وجود الكثري من االستثمارات
الكربى فيه ،وتوافر األموال الالزمة لتمديد شبكة هاتف متكاملة.
وقد مت تركيب نظام إريكسون جمهز خبمسمئة نقطة تبديل ،ومت
افتتاح مكتب فين وحيد هلذه الغاية.

يف الـ 23من العمر ،أصبحت جاهزة للخروج من احللقة.
توضح األمر يف عيد الشكر ،عندما تكلمت مع أنسبائي املراهقني
وعما أصبح قدميًا.
عما جيدونه رائعًا
ّ
آلخذ فكرة ّ
بالطبع آراؤهم ال تشمل جي ًال كام ًال ،لكن كونهم من يبدون آراءهم
بني أصدقائهم يف املدرسة ويعلمون التطبيقات اليت ميضي األوالد
وقتهم عليها.
• فايسبوك .حتدثت السنة املاضية مع نسيبيت اليت كانت تبلغ حينها
 13سنة ،واليت قالت لي إن فايسبوك «لألمهات» .أما اآلن وبعدما
أصبحت يف املدرسة الثانوية ،أصبح «فايسبوك» جزءًا مهمًا يف
حياتها اإلجتماعية .وحتب خصوصًا «فايسبوك ماسنجر»(بريد
الفيسبوك) لتتواصل مع األشخاص الذين ال متلك رقم هواتفهم.
استسلمت وانشأت حسابها اخلاص ألن مجيع أصدقائها يستخدمونه
ومل تشأ أن تبقى خارج «حساب» صفها اخلاص.
• «سنابشات» .يستخدم التطبيق للصور واألفالم والرسائل مع
األصدقاء .هو وسيلة للتواصل اىل جانب الـ»أي ماسينجر» اخلاص
بشركة «أبل» وطبعًا عليك بامتالك «آيفون» .ميكن مشاهدة شاشة
الـ»ديسكوفريي» على هذا التطبيق وتعترب «باز فيد» و»كوزمو»
من احملطات املفضلة.
• «يف اس كو كام» أفضل من انستاغرام» .كتبنا شرحًا حول «يف
اس كو» سابقًا هذه السنة ،لكنه نسخة فنية عن «انستاغرام»
ويتضمن فلرتات (لتعديل وحتسني الصورة) افضل من اليت جندها
يف «انستاغرام» .غالبًا ما جند عند املراهقني رابطًا حلساب الـ»يف
اس كو» اخلاص بهم يف سريتهم الزاتية على «انستاغرام» .إن
تطبيق «يف اس كو» فين ،اما «انستاغرام» فهو بطبيعته اجتماعيًا
اكثر ،حيث تنشر صورًا لك وألصدقائك قبل حفلة التخرج.
• مل يعد املراهقون يأبهون بتويرتّ .
اال اذا كانوا من حميب فرق موسيقية
كربى كالفرقة الربيطانية « »One directionوالفرقة األوسرتالية» 5
 »seconds of summerوالذين ميلكون عددًا هائ َال من املتابعني.
لكن ،ال تتوقعوا ان يساهم املراهقون يف تضخم «تويرت» احلديث
بالنسبة إىل معيار . MAU
• يتملقون بقوة لغة االنرتنت .سألتهم اذا كان اصدقاؤهم يتفوهون
بكلمات مثل «  « on fleekو «الفريق» (كنت اشك يف االمر)
علي.
فضحكا
ّ
• الفتيات املراهقات يفضلن الـ»براندي ميلفيل» .املتاجر االيطالية
للبيع بالتجزئة واليت اسست منذ مخس سنوات ،تعترب كـ»العالمة
التجارية اجلديدة يف جتارة التجزئة للمراهقني» ،تقوم ببيع عدد من
املالبس الشائعة كالقمصان الصغرية اليت تربز البطن أو املالبس
اليت تعلو اىل اخلاصرة والبلوزات املرتهلة.
• لديهم اكثر من حساب على «انستاغرام» .ميلك بعضًا من اصدقائهم
عدة حسابات على «انستاغرام» :حساب عادي ،حساب «فين»
لنشر «صورهم» (اليت أعتقد هي جمرد صور التقطوها من خالل
جهاز الـ»أي فون» ألمور ال ختصهم أو ختص أصدقائهم) وحساب
ال يعلم به أهلهم( .أعتقد أنهم ينشرون صورهم وصور أصدقائهم
وهم حيتسون الكحول) .على العموم ،يبدو وكأن املراهقني
يتقبلون الواق عبوجود أهلهم على نفس املواقع االجتماعية اليت
يستخدمونها.

يف عام  ،1957افتتح الرئيس اللبناني آنذاك كميل مشعون،
 6000من خطوط التبديل اآللي يف مدينة طرابلس .ومت توسيع
الشبكة بشكل متواصل حتى أوائل السبعينيات من القرن املاضي،
باستخدام مقاسم أنظمة القضبان املتعامدة ونظم رموز التبديل
إضافة إىل املقاسم اجملهزة خبمسمئة نقطة حتويل.
وأصبح املكتب الفين شركة تابعة يف مستهل السبعينيات حتت
مسمى «الشركة اللبنانية هلواتف إريكسون» وكان املكتب مسؤو ً
ال
عن املبيعات والرتكيب .ومن ثم قامت الشركة بتغيري امسها يف
عام  1997إىل «إريكسون لبنان» .ومل تتوقف «إريكسون» عن
تسليم معدات وجتهيزات االتصاالت يف لبنان طوال فرتة احلرب
اليت استمرت ألكثر من  15سنة ،وأبقت على فرعها احمللي .وقد
تعرضت البنية التحتية الوطنية للخراب يف احلرب ،مبا يف ذلك
شبكة االتصاالت .نتيجة لذلك ،ترتب على إعادة البناء توسيع
ٍ
أعداد كبرية من خطوط  .AXEويف عام ،1995
الشبكة وتركيب
بدأت شبكات النظام العام لالتصاالت املتحركة  GSMعملياتها
يف لبنان .وقامت «إريكسون» بتقديم معدات إلحدى الشبكتني
الوطنيتني ،وتلقت طلبية أولية لعدد من املشرتكني يتجاوز 80
ألف مشرتك .بعد ذلك ،شهد عدد مشرتكي اهلواتف املتحركة
زيادة مضطردة.

هناك حواىل  300مليون اتصال متنقل يف منطقة الشرق
األوسط لوحدها

■ ما هي حصة الشركة من السوق اللبنانية حاليًا؟
«إريكسون» اليوم هي املورد الرئيس لشركة «ألفا» اىل جانب
عملها مع وزارة االتصاالت اللبنانية .إن قطاع االتصاالت يف لبنان
يتميز بكونه األقل تأثرًا بالوضع اإلقليمي ،فهناك إقبال واسع
على اهلواتف الذكية وغريها من أجهزة االتصال ،ما ساهم يف
تغيري الركائز األساسية ضمن نطاق ما يعرف باالنرتنت املتنقل،
وأدى اىل زيادة طرق العمل وتوسيع نطاق التواصل وحتى خيارات
الرتفيه لدى املستخدمني.
هذا األمر الذي يعزز ضرورة التمييز بني املستهلكني اللبنانيني
وفقًا ألولوياتهم يف العروض املطروحة ،سواء لناحية األداء اجليد
أو التحكم يف التكلفة أو استخدام البيانات.
■ ماذا عن املقومات االساسية اليت ترتكز إليها إريكسون يف عملها
اليوم؟
حبسب تقديراتنا ،هناك حواىل  300مليون اتصال متنقل يف منطقة
ً
نسبة مهمة
الشرق األوسط لوحدها ،حيث تشكل اهلواتف الذكية
من هذه االتصاالت.
لقد حددت إريكسون مؤخرًا ثالثة مقومات أساسية لتطوير قطاع
االتصاالت يف املنطقة العربية بكاملها ،يأتي ذلك يف ضوء تنامي
انتشار تقنيات االتصال املتحرك حيث يتزايد الطلب على التطبيقات
واخلدمات اليت تتطلب انرتنت عريض النطاق ويتزايد الضغط على
القطاع لتوفري خدمات إنرتنت متحرك سريع عالية اجلودة األمر الذي
يتطلب املزيد من التعاون وااللتزام من قبل مجيع األطراف املعنية
بهدف تلبية هذه االحتياجات.
تبين منهجية مناسبة لتخصيص موجات
وترتكز هذه املقومات على ّ
الطيف الرتددي وتطوير الشبكات التقليدية والنظم اخلدماتية
وتقديم خدمات مكملة بأسعار تنافسية وهذا كله يشكل مقومات
أساسية يف ضمان تطور قطاع االتصاالت وتوفر خدماته مبتناول

رئيس منطقة شمال الشرق األوسط يف الشركة ،محمد درغام
اجلميع.
■ كيف تقيمون واقع قطاع االتصاالت يف لبنان؟
لبنان ميثل سوقًا متقدمة عندما يتعلق األمر باالتصاالت ،بسبب
االستخدام العالي للربودباند .لذلك ،وبطبيعة احلال لبنان ميثل
سوقًا للمستخدمني املتقدمني وبالطبع اجليل الثالث قد جاء واجليل
الرابع أيضًا كل هذا جيعل لبنان سوقًا مهمة جدًا بالنسبة إىل
إريكسون ،وحنن هنا منذ سنوات عديدة وحنن ننوي البقاء لسنوات
عديدة مقبلة.
■ تقول «إريكسون» إنها تسعى إىل حتقيق رؤية اجملتمع الشبكي،
ما أهمية هذا األمر؟
إن شبكة اإلنرتنت كانت احلدث االقتصادي واالجتماعي األكثر
تأثريًا يف عصرنا .وقد تعاظم منوها من خالل توسيع الشبكات
وتزايد اإلقبال عليها وزيادة استخدام خدمات أكثر تقدمًا .إذ شهد
قطاع االتصاالت تطورًا هائ ًال على مدى السنوات القليلة املاضية،
مبا يف ذلك التقارب ما بني قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واإلعالم.

 % 90من سكان العالم سيحملون هواتف متحركة بحلول
عام 2020
فض ًال عن ذلك واستنادًا اىل التقرير الذي أعدته إريكسون حول
االتصاالت املتنقلة فقد شهد اإلقبال على خدمات االتصال املتحرك
يف املنطقة تزايدًا ملحوظًا ،وذلك يف ضوء معدالت النمو الكبرية
يف استخدام اإلنرتنت الثابت واملتحرك مدعومة بزيادة انتشار
اهلواتف الذكية.
ويف ظل التوقعات اليت تشري إىل منو عدد اشرتاكات اهلواتف
املتحركة بنسبة  %55بني عامي  2014و ،2020وزيادة اشرتاكات
اجليل الثالث والرابع لتشكل  %85من إمجالي اشرتاكات اهلواتف
املتحركة يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا عام  ،2020فإن
املنطقة من دون شك تسري على الدرب الصحيح حنو اجملتمع
الشبكي.
إن معدالت انتشار تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة تستمر يف النمو
على حنو متسارع ،حيث تشري التوقعات إىل أن  %90من سكان
العامل الذين تتجاوز أعمارهم ستة أعوام سيحملون هواتف متحركة
حبلول عام  .2020كما ومن املتوقع أن ترتفع معدالت اشرتاكات
اهلواتف الذكية لتتجاوز  6.1مليار اشرتاك يف الفرتة نفسها.
مع ما تقدم ال ميكن النظر اىل هذا القطاع على أنه من الكماليات
أو الرتف بل حاجة أولية وله انعكاساته اإلجيابية املباشرة على
االقتصاد والتنمية وإنشاء مشاريع جديدة وتوفري فرص عمل.
مراكز تدريب ومدن ذكية
افتتحت إريكسون عام  2005مركزًا للتدريب يف لبنان ،ويف عام
 2007أسست مركزًا عامليًا للتسليم يعمل فيه أكثر من  300لبناني
من ذوي الكفاءات .ويف عام  2013مت تأسيس مركز متخصص
عاملي جديد وهو يعنى بدعم العمليات العاملية .وخالل عامي 2013
و 2014أرست إريكسون شراكات مع العديد من اجلامعات يف لبنان
أبرزها مع اجلامعة األمريكة يف بريوت تهدف اىل إنشاء مدن ذكية،
اىل جانب شراكتها مع اجلامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا يف
بريوت.

صفحة 28

Saturday 12 December 2015

السبت  12كانون األول 2015

Page 28

قراءات

«ابواب ضيقة» لسلوى جراح :ابواب الوطن الضيقة و»الرحيبة»
د خالد السلطاني  -ايالف
تولي (وتتيح ..ايضا) املناهج النقدية احلداثية املعاصرة،
أهمية خاصة اىل «القارئ» :بصفته احد املرتكزات االساسية
يف تلقي الفعل االبداعي ،وسبل ايصاله وتواصله مع آخرين.
فمنظومة « :الكاتب -الكتاب -القارئ» ،تضع االخري ضمن
منزلة هامة يف ذلك الرتاتب التسلسي ،فاملتلقي يبقى
هو االساس واملعين يف سرد املبدع والتوجه اليه ،ذلك
السرد املضين واملرهق( ،الذي نبهتنا سلوى جراح عليه يف
روايتها املمتعة ،التى حنن بصدد احلديث عن قراءتنا هلا)،
وعن معاناة خلق ذلك السرد وختليقه ،فالكتابة ،كما تشري
« ..متعبة .امل يقل ارينست همنغواي ،كل ما على الروائي
ان يفعله ،هو ان جيلس أمام اآللة الكاتبة ،و ..ينزف؟»
(ص ،)115 .هذا النزيف «اللذيذ» و..املنهك يف آن ،الذي
ال احد يعرف مقدار مشقته اال من كان مبدعًا وساردًا لتلك
الدواخل الدفينة التى متور بها االنفس! ورواية «سلوى جراح»
<ابواب ضيقة> (بريوت ،2015 ،عدد الصفحات 240 :صفحة
من القطع املتوسط ،الناشر :املؤسسة العربية للدراسات
والنشر) ،زاخرة باحداث موسومة باحاسيس وهموم كثرية،
يسردها نص مجيل وممتع ،يقتفي اثر «ابطاله» وسريهم،
او باالحرى يسرد ،باالساس ،ما تصادفه «بطلة» الرواية
االوىل «نوار» ،هي التى ما انفكت تبقى حاضرة يف معظم
مر به وطنها،
صفحات الرواية ،تروي لنا ما ّ
مر بها ،وما ّ
الذي تنظر اليه ،اآلن ،من مكان اقامتها النائي ،مسرتجعة
كل «صفحات» حياتها ،عرب سرد لرواية مكتوبة بلغة مميزة،
مفعمة بعذوبة وشغف محيمي نادرين ،يدهشنا كيف متكنت
«سلوى» من اجرتاحها بتلك البالغة املؤثرة!
ومرة آخرى اعود الذكر «مبوقفي» احلالي ازاء الرواية وسردها،
بكوني «قارئ» ،ما يسوغ لي ابداء رأيي الشخصي واخلاص
عنها ،بعيدًا عن اشرتاطات مهام «الناقد االدبي» وغاياته
..وآلياته ايضا .اقول هذا الحدد ،ابتداءًا ،مسعاي عن بواعث
كلماتي التى اكتبها بصدد الرواية بعد متعة قراءتها .بالطبع،
ال انفي ،ان قراءتي لنص سلوى جراح ،كانت حمكومة بطبيعة
مهنيت ،وبنوعية وخصوصية ثقافيت .من هنا ،ميكن توقع
بان تلك القراءة قد ال تتوافق مع راي النقاد املهنيني ،وال
حتى ،رمبا ،مع هدف الكاتبة نفسها .مبعنى آخر ،ان مثل
تلك القراءات اخلاصة للرواية تسوغها (مرة آخرى) ،تعددية
املقاربات القراءية وتنوع اساليبها .فاهمية النص ،وخصوصا
النص املبدع ،تكمن قيمته وفائدته يف هذا اجلانب حتديدا،
يف اتاحته المكانية اجرتاح قراءات متعددة ،مثلما جتيز تلك
القراءات إدراك النص وفهمه فهما خاصا قابال للتأويل
الذاتي .وعلى العموم ،فليس مطلوبا اجياد تفاسري ملعاني
النص ومقاصده ،بقدر ما يستدعي االمر الفحص والرتكيز
على ما مل يقله النص ،او باالحرى على ما هو مضمر،
ومسكوت عنه يف سرد الراوي ،والسعى وراء الغوص يف
«الوعي» النص ،خللق «قراءة» خاصة ،مبقدورها ان تسهم
يف تبيان قيمة النص وغناءه .. .وفهمه ابضًا.
تعتمد سلوى جراح يف سرد روايتها على تقنية االختصار
ملفردات اجلمل التى تستخدمها .مثة اختزال «كلماتي» وكثافة
مفرداتية عالية ،ميكن للقارئ ان يلحظهما ،وهو يتابع ذلك
السرد املميز .فهي تستعيض عن اطناب اجلملة الفخمة،
وتنأى بالنفس بعيدًا عن خيارات توظيف كلمات عديدة مع
مرادفاتها ،وتسبدل كل ذلك جبمل قصرية ذات كلمات موجزة
وحمددة ،تستطيع بها ترسيخ املعنى ،مع تبيان حضوره القوي
يف لغة السرد الكتابي .وهذا االسلوب السردي املتقشف،
سبق وان ُعرف عند لغة الكاتب «ارنيست همنغواي» ،الذي
اشارت اليه الكاتبة ،يف معرض حديثها عن «نزيف» الكتابة.
معلوم ان كثرًا من النقاد ارجعوا هذه «احلرفة» الكتابية
لتأثريات املمارسة الصحفية على اسلوب الكاتب ،عندما
عمل «همنغواي» مراسال حربيا لصحيفة امريكية يف باريس
ابان احلرب الكونية االوىل .وعد ذلك االسلوب ،وقتها،
كشفًا جديدا يف اللغة الروائية ،مقارنة بتلك اللغة الباذخة
لروايات القرن التاسع عشر .نعلم ان سلوى جراح عملت
طويال كإعالمية (اذاعية على وجه التحديد) ،ولعل خصوصية
عملها السابق ،كان حاضرًا ايضًا يف اختياراتها هلذا االسلوب
«الربقي» يف الكتابة .لكننا ،علينا االقرار ايضًا ،بان اسلوب
لغة «ابواب ضيقة» املصطفى هنا ،اضاف حيوية وجزالة اىل
منت الرواية ،وومسها بطابع خاص ،انفردت به ،مثلما كرس
معاملها اخلاصة.

تعبق مناخات رواية «ابواب ضيقة» ،بانواع من متازجات عديدة؛
وهذه التمازجات التى اجتهدت الكاتبة يف ختليقها ،شبكت
املاضي باحلاضر ،واملتخيل بالواقعي ،والرمزي بامللموس،
واملضمر بالوضوح .انها تقنية سردية يراد بها اثراء النص
وتطعيمه بثنائيات متضادة ،مهمتها الرفع من حدة تأثريات
ذلك النص وتلوينه بالوان لغوية زاهية .لكن «التقنية»
التى استخدمتها الروائية يف متنها ،واملتمثلة يف إجياد
«فواصل» هلوامش ،غايتها كسر استمرارية «جريان» التدفق
السردي ،كانت حدثًا الفتًا وجديدا يف منت «ابواب ضيقة».
مثة صفحات قليلة افردتها الكاتبة يف نصها ،تظهر فجأة يف
السرد الروائي ،يراد بها تسويغ احداث ما ،او تأكيد اقوال
ما .احيانا ،تبدو تلك الصفحات وكأن مواضيعها «خارج» سياق
السرد الروائي ،فبعضها يتمثل بتربيرات تسوقها الكاتبة،
جلهة تفاسري وردود على بعض املالحظات التى قيلت عنها
وعن رواياتها (ص ،)56.ويف واقعة اخرى (ص،)146 .
تسعى وراء توضيح احداث وقعت هلا ،بيد انها تعرج على
توضيح نوعية الكتابة التى تستخدمها .تبدو تلك اهلوامش/
الفواصل ،وكأنها «قطع» مقصود ،يراد به التأكيد ،بان
مثة مناخًا روائيًا «خمتلقًا» يعمل بـ «التوازي» مع حضور
«اجواء» آخرى ،غالبًا ما تتسم على احداث واقعية ،هلا همومها
واسئلتها اخلاصة ،التى تستحق ،احيانا ،التحري عن اجابات
مقنعة هلا .وعلى ذكر «التوازي» ،فان بنية الرواية ،وكما
اراها <مشيدة> (والتعبري «معماري» صرف ،من دون ادنى
«لتواز» آخر ،حيضر ،هو االخر،
ريب!) ،على توظيف خالق
ٍ
بقوة ليشكل قوام النص الروائي وعموده الفقري .فالكاتبة
وإن تابعت مصائر ابطاهلا االساسيني يف املنت الروائي ،اال
ان ذلك كان جيرى على خلفية مشاهد زمانية ومكانية متنوعة.
وكان «زمكان» تلك االحداث يتغري ويتبدل طبقا ملسارات
السرد الروائي املبتدع من قبل الكاتبة ،التى استطاعت ان
تتنقل بابطاهلا (وبنا) من مدينة اىل اخرى ،وجتعلنا نزور
..وحنب تلك االمكنة التى تتحدث عنها حبميمية وعذوبة ،بدءًا
من البصرة واىل كركوك ،ثم بغداد واىل خارج العراق ،اىل
ببريوت وبراغ واخريا لندن .واعد ،شخصيًا ،هذا «التوازي»
مبثابة <العنصر املهيمن> واالساسي داخل النص الروائي،
الذي ميكن له ان يسهم يف «تفكيك» السرد ،جلهة النفاذ
اىل دواخله ،وانارته من الداخل ،والكشف عن ما يضمره
ويعنيه .حنن  ،اذًا ،ازاء بنية روائية ،يشكلها حدثني مهمني
ٍ
واساسيني ،احدهما ظاهر،
وباد للعيان يتمثل يف مسار حركة
شخوص الرواية احملبوك والطباقي ،واآلخر
متوار عن االنظار،
ٍ
يبدو ،وكأنه خلفية لتلك املسارات وارضية هلا .لكن وجوده،
يف اعتقادي ،ال يقل اهمية ونفوذًا عن «ظاهرية» االحداث
التى انطوى عليها املنت الروائي ،بل اجترأ واقول ان اهمية
هذا اجلانب ،حتديدًا ،وقيمته ورمزيته (وخصوصا رمزيته!)،
هي التى متنح «شرعية» الوجود للنص الروائي املبتدع!
ومرة اخرى ,يتعني التذكري ،بان قيمة السرد ال تنبع فقط
عن واحدية الفهم واالدراك للمعاني والدالالت التى يبثها
مبدع النص يف سرده لالحداث ،وإمنا تتأتي من التمرد على
تلك الواحدية ،وعدم استسهال الدالالت القطعية ،وادراك

طباقية  Counterpointاملعنى ،والتسليم بتعدديته .وكل هذا
جيعل من احداث النص الروائي وحبكته مبثابة «دراسة حال»
 ، Case studyلفكرة (الفكار) مضمرة ،ميكن ان يتضمنها النص
الروائي .وما على املتلقي اال ان يفتح كشافه إلنارة تلك االفكار
وإستيعابها.
يف هذا املعنى ،تبوح «ابواب ضيقة» من خالل تشابك احداثها
وتعدد مسارات ابطاهلا ،ومن خاصية املقاربة البنيوية لنصها،
إمكانية وجود فعلني او حدثني يعارض احدهما اآلخر .فكلما
«تتقدم» احداث الرواية ،وتسري حنو االمام باجتاه املستقبل،
يظهر مثة نكوص يعارض تلك احلركة ،ويسحب «االحداث»
اىل الوراء حنو االسفل ،ويرجعها خطوات عديدة .كأن الكاتبة
تتوق اىل تذكرينا مبا حيدث لبلد «ابطال» الرواية التى ينتمون
اليه .كأنها تشري اىل تلك املفارقة التى ومست تاريخ ذلك
البلد .كأنها تنزع اىل اجراء نوع من «املقارنة» ،ما بني
مصائر النفوس التى اجتهدت يف حب وطنها ،وسعت وراء
تقدمه وإمناءه ،وما بني «احلظ» السيئ لتلك البقعة اجلغرافية
التى ال تشبه غريها!
رمبا أوحت قراءة «ابواب ضيقة» ،كعمل ابداعي جمتهد،
اىل نوع من املسائلة ،شأنها شأن االعمال املعرفية اجلادة،
التى عادة ما تطرح تساؤالت ،اكثر بكثري من تقديم اجابات
جاهزة وحمددة .واذا اردنا كشف الدالالت ،والتحري عن
رمزية االحداث املتخمة بها رواية «ابواب ضيقة» ،فسنجد،
انفسنا ،امام تساؤالت يزخر بها العمل املبتدع ،عن احداث
يبدو وقعها بعيدة عن املنطق ،مثلما ال ميكن تسويغ بواعثها
او اجباد تربير هلا.
اذ كيف ميكن ،على سبيل املثال ،اجياد تعليل مقنع للنهايات
املأساوية ملصائر بعض ابطال الرواية «االجيابيني» ،وخصوصا
«البطلة» <نوار> :املرأة املثقفة ،واملخلصة ،واملتنورة،
واحملبة لزوجها ولعائلتها ولبلدها ،بان تكون نهاياتها مفجعة،
بالصيغة التى آلت اليها يف الرواية؟ بل ،ملاذا يكون،
باستمرار ،مصري ناس بلد الرواية االصلي ،الطيبني ،كثريي
الوفاء واالخالص عرضة للغدر ،وغالبا مأساويا ومفجعا؟ هل
يتعني ان تكون آالمهم ومعاناتهم «كفارة» الثم ما ،ال احد
يعرف متى وقع ،وما هو نوعه ،او ما هو سببه؟ واذ كان
من مثة «اثم» او «خطيئة» وقعت ،افليس يف ذلك احلزن
السرمدي ،والعويل الدائم ،والبكاء
املر والنحيب املستمر،
ّ
ٍ
الذي يلف «بلد السواد» لقرون،
بكاف لوقف تلك «احلوبة»
والوزر الواقعني؟! الجتيب ،بالطبع ،الرواية عن مثل تلك
التساؤالت ،لكن احداثها تدلل عليها ،واحيانًا ،تسعى اىل
انارة ملاذا حيدث ذلك ،وخصوصا اشارتها اىل ما يتعني
«يفعل» ،وهو ما جيعل من إستفهام بطلة
«فعله» ومل
ّ
الرواية :ضمري الوطن ووجدانه النابض ،عن بواعث عدم
إمكانية حصول «مراجعة» ملا حدث ،وحماولة تناسي ذلك
بـ «صمت» خمجل ،وحتى انكار ما حصل وعدم االكرتاث به.
وهي جتيب مفسرة لنفسها يف املقام االول ،عندما حتاور
صديقتها وكامتة اسرارها« :صمت .كلهم صمتوا ،عفراء
وليلي وصاحل .كلهم صمتوا .كلهم صمتوا يا فاتن ،كلهم
صمتوا»! واذ ،عرفنا ما «ترمز» اليه تلك االمساء ،فسيكون
ّ
بذلك!
واضحا من هو املعين ،اساسًا،
ال تفتأ رواية «بواب ضيقة» بث العديد من القراءآت املختلفة،
التى ميكن هلا ان تكون قائمة يف منت الرواية ،ومبقدور
املتلقي ان يالقيها طبقًا لنوعية ثقافته وقدرته على الفعل
التأويلي ،ما جيعل منها «محالة اوجه» ،يزيدها أهمية كبرية،
علي ،ايضًا ،االعرتاف،
ويضفي علي قراءتها متعة وثراء .لكن ّ
باني مل اتطرق اىل اجلانب املهين يف قراءة الرواية ،التى
آمل ان يتناوهلا النقاد املهنيني بشئ من التفصيل ،يتناسب
وحضورها البهي يف املشهد الثقايف.
يف آخر كلمات الرواية ،تكتب الروائية ،نيابة عن البطلة
مر يف حياتي منذ
ما يلي « ..ولي أن أكتب عن كل ما ّ
االكتشاف االول ،الفرحة واحلب ،وحلظات اليأس ،والبحث
ّ
وتغري يف وطن ضاقت
عن كل ما ضاع
علي ابوابه» (ص.
ّ
 .)240ولكن ،رغم ذلك «الضيق» (ورمبا بسببه) ،فثمة آمال
واعدة تضمنتها رواية سلوى جراح .وما حضور تلك املدن
حتديدا ،وما ميكن ان تشي به من «ثروات طبيعية» ،وما ميكن
ان ترمز اليه من ثراء ،سوى احد تلك «االبواب الرحيبة» التى
يشري اليها منت الرواية ،املاحنة للوطن ،بابوابه الضيقة،
..فسحة من اآلمل!.
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صحة ومجتمع

بال حشوات وال حفر وال ختدير

أطباء أسنان يغريون طريقة
تعاملهم مع التسوس
إعداد :ميسون أبو الحب  -ايالف

خصوصاً يف فرتة األعياد واالحتفاالت

أيهما حتب أكثر ...املتعة ام الصحة؟
أظهرت دراسة نشرها هذا العام املعهد الوطين للشيخوخة يف
الواليات املتحدة ان الشخص الذي حيرص على صحته طوال ايام
السنة ال يتخلى عن ذلك يف ايام االعياد اليت قد تشكل ضغطا
على برناجمه الغذائي وما شابه وقدمت الدراسة توصيات ملساعدة
هؤالء االشخاص الذين قالت إنهم يتبعون ما يدعى بالنمط الثالث
يف احلياة.
صدرت الدراسة عن جمموعة  JWTللتجديد اليت رأت أن هذه
الطريقة يف احلفاظ على املكتسبات الصحية املتحققة طوال العام
وحماولة االستفادة ايضا من ايام االعياد واجوائها واطعمتها
ومتعها ختلق منطا ثالثا من احلياة منحته الدراسة اسم «املتعة
الصحية».

كم من اجلميل ان يزور املرء طبيب االسنان دون ان مير
بتجربة حفر االسنان إلزالة التسوس ثم حشوها وحتمل ابرة
املخدر.
هذا مل يعد حلما إذ متكن باحثون من جامعة سدني من اجياد
وسيلة جديدة ستلغي ما ال يقل عن  50%من احلاجة اىل حفر
االسنان وحشوها حسب قوهلم.
وما جاء به هؤالء الباحثون هو نوع جديد من طب االسنان
اطلقوا عليه اسم «نظام ادارة التسوس» او ( )CMSوهو
نتيجة احباث دامت سبع سنوات واظهرت أن باالمكان التخلي
عن الطريقة التقليدية يف التعامل مع مشاكل االسنان.

وقفه قبل بدئه

ومن متطلبات هذه الطريقة تقييم مدى احتمال حدوث تسوس
اوال ثم دراسة صور االشعة ثم اعطاء عالج يسهم يف وقف
التسوس حتى قبل بدئه.
وقال املشرف على البحث ويندل ايفنز من جامعة سدني
«تؤكد هذه الدراسة على احلاجة اىل تغيري الطريقة اليت
يتعامل بها اطباء االسنان مع التسوس وتظهر أن الوقاية
افضل بكثري من العالج».
ويدعو الباحثون اىل تطبيق اربع نقاط رئيسية ،اوهلا ان يقوم
طبيب االسنان باستخدام مركز الفلوريد وطالء االسنان بها
السيما االماكن اليت يالحظ فيها بداية حلالة تسوس .والنقطة
الثانية تؤكد على ضرورة تفريش االسنان بطريقة صحيحة
ومنظمة ومنهجية اما النقطة الثالثة فهي أن
يقيم الطبيب
ّ
احتماالت اصابة االسنان بالتسوس .وبقيت النقطة الرابعة
وهي معرفة انواع املشروبات احملالة اليت يتناوهلا الشخص
اخلاضع للعالج بني الوجبات.

ثالث سنوات

وقام الباحثون بتجريب هذه الطريقة يف العالج على اشخاص
معرضني لالصابة بتسوس االسنان يف عدة مناطق من
اسرتاليا ليتأكدوا من فعاليتها يف القضاء على التسوس
قبل وصوله اىل مرحلة ال رجعة فيها وتابع الباحثون مرضاهم
على مدى ثالث سنوات لقياس النتائج ثم اكملوا متابعة اخرى
ملدة اربع سنوات.
والحظ املختصون يف النهاية انهم كأطباء ختلوا عما بني 30
اىل  50%من تقنية احلفر واحلشو.
وقال ايفنز «املعتقد بشكل عام هو ان تسوس االسنان
يتطور بسرعة وأن افضل طريقة للتعامل معه هو تشخيصه
يف وقت مبكر ثم وضع حشوة ولو بسيطة ملنعه من الوصول
اىل داخل السن».
ونبه ايفنز اىل ان التسوس حيتاج اىل ما بني  4اىل  8سنوات
لالنتقال من الطبقة اخلارجية للسن اىل الداخل ما يعين ان
الوقت املتوفر كاف للتعامل معه قبل ان حيفر السن االمر
الذي حيتاج اىل تنظيف وحشو الحقا ،حسب تقرير نشرته
صحيفة نورث كاليفورنيا.

هذا النمط ال يعين ان الشخص الذي حيتسي كثريا من املشروب
يف ليلة ما حياول التخلص من آثار ذلك بأخذ حبة آدفيل او باحتساء
قهوة بدون حليب وال سكر بل تعين انه حيرص على استخدام
مركبات تنقي جسمه من السموم اليت تناوهلا مثل تناول كوكتيالت
قليلة السعرات مصنوعة من عصري الفواكه واخلضروات .وقد
يضيفون اىل ذلك جلسات يوغا قبل االحتفالية وبعدها مع تناول
عصري البطيخ االمحر للتقليل من آثار املشروبات واملأكوالت اليت
عادة ما ترتبط باالجواء االحتفالية.
وقالت لوسي غرين املشرفة على الدراسة اليت صدرت االسبوع
املاضي إن هؤالء االشخاص حيرصون على اتباع طريقة جتعلهم
حيتفلون «بطريقة مدروسة».
ويبدو ان هذا النمط اصبح من اهتمامات الشركات اليت تنظم
احتفاالت ملوظفيها والعاملني فيها مبناسبة اعياد امليالد ورأس
السنة مثال .احدى الشركات اليت تنتج مالبس للرياضيني وامسها
لولوملن اضافت جمموعة من االغذية واالطعمة املالئمة للحريصني
على «املتعة الصحية».
وقالت ريان ستيفنسون اليت تعمل يف نادي سايكل الرياضي
للحفاظ على اللياقة ويقع وسط لندن إنها الحظت توجها حنو هذا
النمط من املتعة الصحية منذ اعياد امليالد يف السنة املاضية
«كان املشاركون خيتفون لفرتة بعد رأس السنة ثم يعاودون
نشاطهم يف النادي .اما االن فرتاهم حيملون حقائبهم وعصائرهم
ويأتون حبماس حتى لو كانوا قد امضوا الليل دون نوم» .واضافت
«أصبح هؤالء يفهمون ان املتعة يف احلياة جيب ان تكون فيها
مواصفات صحية ايضا».

تنقية الجسم

والحظت اليكسوس روث وهي معلمة غناء ورقص يف نادي
سوردتش يف ايست ايند يف لندن والذي جيتذب مشاركني
من النخبة مثل مصممي االزياء ،الحظت ان هؤالء اصبحوا جيدون
الوسائل للحفاظ على توازن يف حياتهم الصحية واالجتماعية.
وقالت لصحيفة سانداي تاميز «يدرك الناس اليوم انه ليس من
الضروري التخلي عن جانب من اجل جانب آخر بل أن بامكانهم
اجلمع بني االثنني للحفاظ عل صحتهم النفسية واجلسدية يف آن
واحد».
وقالت روث ايضا إن عددا من املرتددين على النادي خيرجون
لليلة او اثنتني ثم ميضون ساعات لتنقية أجسادهم وختليصها
من آثار ساعات املتعة اليت امضوها مع االصدقاء» ثم أكدت على
اهمية التعرق للتخلص من هذه السموم.
وقالت اميليا فرير اخصائية التغذية إن اتباع النمط الثالث يف
احلياة يهتمون بالتغذية للتخلص من السموم مثل أمحاض اوميغا
الزيتية وخضروات وفواكه هلا نفس املفعول مثل الغلوتاثيون
اضافة اىل تناول الكركم صباحا او باضافته اىل الوجبات».
فرير قالت ايضا إن من االفضل تناول خليط من عصري الفواكه
واخلضروات النها حتوي موادا سكرية اقل من املشروبات التقليدية
املليئة بالسكر».

الكمثرى

وقالت ماني نواكس الباحثة يف منظمة البحث العلمي التابع
للحكومة االسرتالية إن جرعة من من عصري متوفر يف االسواق
حيمل اسم «الكمثرى األسيوية» وهو مصنوع من مثار فواكه وميكن
ان يساعد اجلسم على إفراز انزميات تسهل هضم الكحول وتقلل
من فقدان الذاكرة ومن احلساسية للضوء والصوت وتقلل من

مستويات الكحول يف الدم .واكدت الباحثة ان هذا العصري ليس
له اي تأثري إذا ما استهلك بعد احتساء الكحول.
والحظت الصحيفة ان االشخاص الذين حتدثت اليهم ممن يتبعون
النمط الثالث يف احلياة ميهدون لليلة متعة مع اصدقاء بركوب
الدراجة او الركض ملسافة طويلة او ممارسة الرياضة يف صالة
العاب ثم يتناولون عصريا ولرتا من املاء قبل مغادرة املنزل.
وقالت نيكي وهي يف الثالثة واالربعني «احاول احلصول على كمية
كافية من املواد املغذية لتجنب االصابة بالربد وبالفريوسات.
اجتنب ايضا تناول سعرات اضافية قد تؤدي اىل زيادة الوزن
السيما إذا رافق ذلك احتساء الكحول».
وقالت اخرى إنها تعتمد بشكل كامل على العصائر ملدة شهر
كامل فيما قال اخرون إنهم ميارسون رياضة البيالتس او اليوغا
بعد سهرة مجيلة مع االصدقاء.
لكن خبري التغذية لورنت بانوك حذر من االكثار من ممارسة الرياضة
بعد السهر مع االصدقاء ألنها تسبب حسب قوله نوعا من اجلفاف
يف اجلسم وتزيد من مفعول الكحول ثم نصح بتناول وجبة غنية
بالربوتني والدهن واليت يتطلب هضمها وقتا طويال كي تبطئ من
أثر مفعول الكحول».
ونصح بانوك ايضا الراغبني يف احلفاظ على صحتهم من آثار
احتفاالت االعياد حبضور احتفالية واحدة اسبوعيا وقال إنها لن
ترتك آثارا سيئة كبرية .اما اذا مسحوا النفسهم بليلتني فعليهم
دفع مثنها بالرياضة اما اذا قرروا االحتفال لثالث مرات يف االسبوع
فعليهم التوقف والتفكري مليا قبل ذلك.

كيف تتبع النمط الثالث
 1واظب على ممارسة الرياضة اليومية وال تتخلى عنها الكثر منجلستني اسبوعيا.
 2تناول اوميغا وغلوتاثيون يوميا. 3تناول الكركم كل صباح او اضفه اىل وجباتك االخرى. 4مارس الرياضة قبل اخلروج ليال ولكن دون اجهاد كبري وتأكد منتناول سائل جوز اهلند او عصري البطيخ االمحر مع ما يضاف اليها من
فيتامينات ومعادن وال تنس شرب كمية جيدة من املاء.
 5تناول قدما من عصري الكمثرى البارد ساعات قبل اخلروج. 6تناول وجبة غنية بالربوتينات ساعتني قبل مغادرة املنزل وميكنكهنا تناول بيض خملوط يف املقالة.
 7اصنع وتناول خلطة من عصائر الفواكه واخلضروات على ان تكونمنوعة وباردة.
 8تناول العصري يف اليوم التالي وحاول حضور جلسة يوغا يف فرتةالظهرية.
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تتمات

لقاء تضامين مع قناة...
تتمة املنشور ص 6

دربتنا على التمييز بني ما
هو وجودي وما هو ضروري
فال ميكن اال ان اكون وجداني
الكالم الن املنار علمتنا عدم
االعتذار امام مثل هذه القضايا
اهلامة ،وال حيق الصحاب
اخليار الصهيوني باالستسالم
وكأننا بال عيون ال نرى ما
الذي حصل يف املنطقة .حنن
اليوم اقرب مما هم يظنون
وحنمل جتربة قناة امليادين
لنقربها من جتربة املنار
فاملعركة ليست مع املذهب
بل مع الفكرة وسنتمسك االن
بالفكرة اكثر وسنحبها اكثر،
الننا نعلم ان احلقيقة ال تكون
كاملة ،والظامل لن يرتاح يف
ظلمه اال اذا حارب كل من
وقف ضده».

قصري

وقال رئيس اجمللس االعلى
الحتاد االذاعات والقنوات
االسالمية عبد اهلل قصري« :يف
مثل هذا املقام واللقاء الذي
جيمعنا تضامنا مع قناة املنار
قناة املقاومة والتحرير قناة
االنتفاضة وفلسطني والقدس
قناة الدفاع عن املظلومني
واملقهورين يف وجه الطغاة
واملعتدين والظاملني .ال
تكفي كلمات االدانة والشجب
واالستنكار بل جيب االرتقاء
اىل الردود العملية واملؤثرة
والفاعلة الحباط استهدافاتهم
الوقحة».
اضاف« :حنن يف احتاد
االذاعات والقنوات االسالمية
اليت تضم  220مؤسسة
اعالمية متنوعة تنطلق من قول
االمام زين العابدين»:امنا
حيتاج اىل الظلم الضعيف.
نعترب ان استهداف قناة املنار
هو استهداف لالعالم امللتزم
والصادق واملقاوم واملدافع
عن قضايا االمة ويف مقدمتها
قضية فلسطني واملقدس.
العربية
اململكة
حنمل
السعودية ومن خلفها اجلامعة
العربية بتبعات هذه اجلرمية
النكراء حبق قناة املنار وقبلها
حبق امليادين واملسرية وكل
القنوات امللتزمة اليت مت
استهدافها بقرارات جائرة
ومت قطع بثها عن قمر
«العرب سات» ونعترب اخلطوة
تنتمي اىل الفكر االقصائي
التكفريي وليس له اي مربر
او مسوغ قانوني او اخالقي
او مهين وهو قرار خبلفية
سياسية تعادي كل من يدافع
عن فلسطني والقدس وحيمل
هموم وقضايا االمة ،ويرفض
تقديم الطاعة والوالء هليمنة
البرتودوالر».
وتابع« :ان هذا القرار هو
استكمال للنهج االسرائيلي
االمريكي يف حماربة املنار
الذي بدأ عام  2003يف فرنسا
بدعوى اسرائيلية قضائية
هناك واستكمل يف 2004
بتصنيف املنار على الئحة
االرهاب االمريكية وانزاهلا عن

االقمار االوروبية واالمريكية
واستكمال لعدوان 2006
عليها عندما دمرت مبانيها
واعمدة ارساهلا الطائرات
االسرائيلية احلربية ،واخريا
قرار الكونغرس االمريكي يف
معاقبة كل من يقدم هلا اي
نوع من اخلدمات».
وأردف« :يف تدابري املواجهة،
جيب االستثمار يف الشبكة
العنكبوتية االنرتنت الذي
يبقى اكثر حتررا من سلطة
وهيمنة اعدائنا او الذين
يضيق صدرهم بالرأي االخر
وباحلقائق .فقد سعى االحتاد
منذ اشهر لتشجيع القنوات
التلفزيونية للبث على القمر
الروسي الذي ميلك فرصة
ان يشجع مزيدا من القنوات
العربية ال سيما امللتزمة خبط
املقاومة واملناصرة للقضية
الفلسطينية لتصبح اعدادها
اكرب على القمر الروسي
للوصول اىل دفع املشاهد
العربي اللتقاط القمر الروسي
وهذا ما بدأ فعليا يف بعض
الدول وعلينا االسراع بهذا
االجتاه اكثر فأكثر .وهناك
وتكنولوجية
تقنية
حلول
وكلفتها بسيطة وغري عالية
يتم اجراؤها على الصحون
الالقطة املوجهة على مدارات
«عربسات» و»النايل سات»
لتصبح قادرة على التقاط
القمر الروسي الذي ثبت
عليه االن جمموعة من القنوات
كاملنار
امللتزمة
العربية
واملسرية والعامل والقنوات
السورية املتعددة».
وختم« :نقوهلا بالفم املآلن لن
يستطيع احد من هؤالء الطغاة
ان يطفئوا نور املنار وصوتها
اهلدار باحلق واملصداقية مهما
فعلوا .وستبقى املنار الشعلة
اليت ال تنطفىء».

فتحعلي

والقى فتحعلي كلمة قال فيها:
«الكلمة الطيبة هي عنوان
لقائنا يف اليوم التضامين مع
الكلمة الطيبة اليت متثلها قناة
املنار وكل االعالم املقاوم
لثقافة اجلهل والظالم والتخلف
واالستعباد .قناة املنار منارة
ساطعة كاملقاومة الباسلة
اليت اضحت مشسا مشرقة ال
ميكن ان خيبو ضياؤها ونورها
بعدما شعت عزا وكرامة وحرية
للبنان ولالمة االسالمية واحرار
العامل».
اضاف« :ان القرار اجلائر
والظامل الذي اختذته عرب
سات حبق قناة املنار وقناة
امليادين اليت نوجه اليها
التحية ولكل اعالم يتخذ
الصدق واحلقيقة واملوضوعية
واحملبة نهجا والتزاما يفضح
العقل املتخلف الذي يتحكم
بادارة «عرب سات» ومن
ورائهم الذين ال يتورعون
عن ابادة االطفال والنساء
والشيوخ متاما كما ارتكب
افظع
الصهيوني
العدو
اجلرائم واجملازر يف فلسطني

ولبنان».
وتابع« :ان املنار اليت قدمت
شهداء يف سبيل الكلمة الطيبة
ستبقى قناة للحق وللحقيقة،
واحلق يعلو وال يعلى عليه
وكذلك قناة املقاومة تعلو
وال يعلى عليها وستبقى قناة
الحرار العامل النها كشجرة
طيبة اصلها ثابت وفرعها يف
السماء تؤتى اكلها كل حني
باذن ربها».سلمان
وكانت كلمة مقتضبة لرئيس
جملس ادارة جريدة «السفري»
طالل سلمان ،قال فيها:
«ملاذا تستغربون ان زمن
الصمت انتهى واملنار باقية
ونورها سيشع يف كل املنطقة
العربية واالسالمية وامريكا
الالتينية يف قضايا احلرية
واحلق واالنسانية يف املقاومة
الفلسطينية واللبنانية ،وانا
استغرب الصمت بقرار املنع
حتى االن».

جريصاتي

ومن جهته ،قال الوزير
السابق سليم جريصاتي:
«يتحفين دوما اهل املقاومة
بتواضعهم عند املقدرة ،على
هدي سيد املقاومة مساحة
السيد حسن نصراهلل ،فاذ
بهم يتنادون اىل هذا احلفل
على انه حفل تضامن مع
«املنار» بعد ان حجب عنها
ساتل «العرب سات» بصورة
فجائية وغري قانونية .كال،
ايها االخوة ،انه حفل تضامن
مع انفسنا ومسلماتنا وثوابتنا
الوطنية ومبادىء طائفنا
الذي ارتضيناه مجيعا ميثاقا
ودستورا لنا ال نتجاوزه مهما
اشتدت امللمات .نقول ان
االمر سيادي وحصري بالدولة
اللبنانية ،ذلك ان مقدمة
دستورنا ،املستقاة حرفيا
من مبادىء اتفاق الطائف،
ارست االركان الثابتة لنظامنا
الركن
ومنها
السياسي،
القائم على «احرتام احلريات
العامة ،ويف طليعتها حرية
الرأي واملعتقد».
اضاف« :اما املادة 13
من الدستور ،اليت سبقت
الوثيقة ،اذ يعود صوغها اىل
االباء املؤسسني سنة ،1926
فهي تكفل حرية ابداء الرأي
ضمن دائرة القانون .وهذا
احلق السيادي منصوص عنه
يف «دستور االحتاد الدولي
تعرتف
اليت
لالتصاالت»
مقدمته اعرتافا كامال باحلق
السيادي لكل دولة يف
تنظيم اتصاالتها بالنظر اىل
اهمية االتصاالت املتزايدة يف
احلفاظ على السلم والتنمية
واالجتماعية
االقتصادية
بني الشعوب وملنفعة مجيع
الدول ،ال سيما النامية
منها .فأين حنن من هذا احلق
السيادي املقر يف ميثاقنا
ودستورنا واملواثيق الدولية
اليت حنن واململكة العربية
السعودية طرفان فيها؟ اين
يقع هذا التدبري غري القانوني

يف «اتفاقية انشاء املؤسسة
العربية لالتصاالت الفضائية»
(عرب سات) تاريخ 14
نيسان  ،1976و»اتفاقية
املنظمة الدولية لالتصاالت
بواسطة االقمار الصناعية»
تاريخ  20آب  1971و»النظام
الدول
الحتاد
االساسي
االسالمية لالتصاالت السلكية
والالسلكية» الذي يسبق
عنوانه ذكر لآلية الكرمية:
«واعتصموا حببل اهلل مجيعا
وال تفرقوا» .مل تستطع دولة
مهما بلغ شأنها وحجم امواهلا
ان تستأثر بالفضاء اخلارجي
او ارادة الشعوب».

علي

أما السفري السوري فقال:
«اراني اتقدم من هذه القناة
التضامن،
قبل
بالتهنئة
الن الصالبة وجناح القناة
يف مؤازرة املقاومني يف
مواجهة االرهاب االسرائيلي
والتكفريي هو الذي جعل
اعداء هذا احملور ،حمور احلق
ان
والكرامة،
والسيادة
يصابوا بالذعر فيلجأوا اىل
هذا املوقف ،باالسكات بالقوة
اليت فشلوا يف مواجهتها
عسكريا ،وهم اليوم يفتشون
ايضا يف اسكاتها عرب الكلمة
والصورة».
اضاف« :اهنىء قناة املنار
اهنىء قناة امليادين واهنىء
كل القنوات وكل االقالم وكل
الصحف اليت تقف املوقف
املدافع عن السيادة والكرامة
واحلرية وقدسية االرض اليت
جتسد قناة املنار وجتسد
املقاومة الثورة االنصع اليت
تستحق منا ان نفاخر بها وان
نتضامن معها وان نهنئها».

زلعوم

وكانت كلمة لرئيس جملس
ادارة «املؤسسة اللبنانية
الضاهر
بيار
لالرسال»
القتها ممثلته الرا زلعوم اليت
قالت« :حنن اليوم ال نقف
مع املنار ،حنن يف احلقيقة
نقف متضامنني مع انفسنا
وتارخينا ومستقبلنا .فعندما
تقلب احرف ال تتعدى املئة
واالربعني مقاييس احلرية
يف العامل وجتعل من وسائل
تقليدية،
وسائل
االعالم
يصبح من الصعب فهم
حماولة حتجيم قناة تلفزيونية
اليوم امسها املنار وقد حتمل
اي اسم غدا ،وحجب صوتها
العابر للرتددات التقنية».
أضافت« :يف دراسة عرضت
خالل قمة رواد التواصل
االجتماعي العرب يف العام
احلالي ،تبني ان  67يف املئة
من املتسفتني حريصون على
متابعة االخبار عرب وسائل
التواصل االجتماعي وان 83
يف املئة منهم يستخدمون
هلذه الغاية هواتفهم الذكي.ة
ارقام ان دلت على شيء،
لدلت على ان اجلمهور العربي
شرع ابواب احلرية امامه ونسي
خلفه سنني التعسف».
وتابعت« :حنن نقف اليوم
متضامنني مع انفسنا وحريتنا

املتجذرة بكل حروف اجبديتنا
 ،حنن اليوم نقف خلف مجهور
ادرك ان التغريد حبرية
اسرع بكثري من كم الصوت
والصورة».

الفرزلي

وقال الفرزلي« :ان هذا
احلجب للميادين وللمنار عن
العربسات يف هذا الوقت
بالذات يستهدف وبصورة
مواكبة
ورئيسية
مركزية
املنار وامليادين لالنتفاضة
الفلسطينية ،وانه مطلب
اسرائيلي ينفذ على يد
هذه
سات»،
«العرب
االنتفاضة ودفعها اىل االمام،
هو التضامن الفعلي وليس
التضامن مع املنار وامليادين
بصفة شخصية وضد الكيان
الغاصب مباشرة».

محفوظ

بدوره ،قال حمفوظ« :ان
القرار التعسفي يعكس قرارا
سياسيا ،وتضامننا اليوم
من قبل اجملتمع اللبناني
بكل اطيافه ،وهذا التضامن
باالطياف والطوائف واملكونات
السياسية واملدنية هو الرد
االفضل على قرار عربسات،
لقد مشل هذا التضامن
اجملتمع والدولة والشعب
وبالتالي شكل ذلك اعرتاضا
على القرار التعسفي الذي
فيه شيء من االستنسابية
النه ال حيق لعربسات التوقف
عن اداء دورها يف خدمة
بث ،املفروض انها جتارية،
باجلامعة
يتعلق
والقرار
العربية يف املقام االول،
كيف حيق لعربسات التحول
اىل حمكمة ،ان التعاطي
باجراءات سيكون اليوم على
مستويني ،يف الشق القانوني
فاملفاوشات
والسياسي،
هنا غرضها االساس تأمني
البدائل عن عربيات وهي
باملرتبة االوىل نايل سات،
الن العالقات املصرية مع
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تنحو حنو التنوع االعالمي ومن
املمكن االتفاق مع املصريني
على تكريس حقوق االعالم
ومرجعية الدولة يف البث،
وعند املخالفات تعرض على
السلطات اللبنانية ويكون
املرجع اجمللس الوطين لالعالم
الن اهلدف االساسي محاية
اعالمنا اللبناني ،واذا كان
مصري املفاوضات الفشل
فهناك عقوبات على عربسات
وهي حجب كل املؤسسات
مع
البث
من
اللبنانية
عربسات ،الن متيزنا بإعالمنا
وحبريتنا وان قمعنا هذا
انتهاك للسيادة اللبنانية».

بشور

وقال عضو االمانة العامة
للمؤمتر القومي العربي معن
بشور« :هذا اللقاء التضامين
احلميم مع قناة عاشت مع
امتها ايامها احللوة واملرة
معا ،ايام التحرير ومواجهة
العدوان وبطوالت اجملاهدين،
واالحرتاب
القلق
وايام
والتضليل الذي ينطوي على

حتريض ،والتحريض احملمول
على اسنة التضليل ،ينعقد
يف العاشر من كانون االول
 ،يوم االعالم العاملي حلقوق
االنسان الذي شارك لبنان
يف صياغته منذ  57عاما
والذي يقول يف مادته ()19
لكل شخص احلق يف حرية
الراي والتعبري ويشمل هذا
احلق حرية اعتناق االراء دون
اي تدخل واستقاء االنباء
واالفكار ،وتلقيها واذاتها
بأي وسيلة كانت دون تقيد
باحلدود اجلغرافية».
اضاف« :اذن حنن اليوم امام
قرار جائر حيجب بث املنار
ال خيالف العقود وااللتزامات
القانونية مع القناة اجملاهدة،
وال مع الدولة اللبنانية
فحسب ،بل انه كقرارات
مماثلة صدرت حبق «امليادين»
و»فلسطني اليوم» وقبلها
القنوات الفضائية السورية
يأتي كمخالفة صرحية هلذا
االعالن الذي تشن بامسه
حروب وتفتعل فنت ،وترتكب
جرائم فردية ومجاعية.

البيلمي

واكد املدير العام لقناة
«املسرية» اليمين ابراهيم
البيلمي انه «لن يستطيع احد
من طغاة العرب ان يطفىء
نور املنار او يسكتوا صوتها
اهلدار باحلق واملصداقية مهما
فعلوا ،ستبقى املنار الشعلة
اليت ال تنطفىء».

عون

ويف اخلتام كانت كلمة نقيب
احملررين الذي قال« :ما
اتلوه اليوم ارسلته اىل احتاد
الصحافيني العرب ،اقدمت
ادارة عرب سات على اجراء
غري مهين وغري قانوني حيجب
اكرب القنوات اللبنانية املنار
وامليادين ،اليت تبث من
بريوت عرب قمرها الصناعي،
هذا ما يتعارض مع ابسط
احلريات املدنية واالعالمية،
موقعة
اتفاقات
وخيالف
بني القناة وعرب سات،
واننا نطالب االحتاد العام
للصحافيني العرب مبوقف
من هذا املوضوع ،خصوصا
ان يف اجتماعنا االخري يف
اخلرطوم اكدنا توفري استمرار
احلريات وتقبل الرأي االخر».
اضاف« :كما ان احلكومة
اللبنانية قد اعلنت بتاريخ
 2015/12/9رفضها الواضح
هلذا االجراء الظامل ،وكذلك
لالعالم
الوطين
اجمللس
واالسرى الصحافية واالعالمية
اللبنانية ،وقد امجع هؤالء
ان اجراء يتنافى مع سيادة
الدولة اللبنانية ماسا باحلقوق
البديهية لالعالم ،اي الصحافة
وحرية الرأي ،خصوصا ان
التزمتا
وامليادين
املنار
بالنصوص والقانون املنوص
عليها ،لذلك نطالب منكم
خماطبة املسؤولني عن قمر
عرب سات للرجوع عن هذا
القرار واصدار بيان تضامين
وارسال نسخة منه اىل االحتاد
الدولي للصحافيني».
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تتـمات

اعتقال مراهق وشاب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
فيما ُأ ُ
عتقل إبراهيم غزاوي (  20عاما) ،يف رابي ( )Rabyكجزء من
مداهمات ملكافحة اإلرهاب.
وتعليقا على هذه االعتقاالت أعلن رئيس الوزراء مالكومل تورنبول
انه سيتقدم مبشروع قانون اىل الربملان ينص على سجن املتهمني،
الذين تثبت ادانتهم بالتخطيط او التورط بأعمال ارهابية ،مدى
احلياة.
وكان وصل احد املتهمني املعتقلني اىل خمفر شرطة بانكستاون
الصباح أمس اجلمعة.
كما ان هناك ثالثة رجال آخرين قيد احلجز بالفعل بتهمة التحضري
ملؤامرة كذلك.
وكان قد القي القبض على املراهق وغزاوي صباح امس يف
منزليهما.
ومن املتوقع أن ميثالن امام احملكمة غدا .ويف حماولة جلعل قضيتهما
متثل امام احملكمة ،امس اجلمعة ،قال حمامي غزاوي السيد حممد
حتصلدار  Tehseldarأنها ستكون «مسألة قصرية جدا».
كما داهمت الشرطة ممتلكات يف بانكستاون ،ومرييالندز وويلي
بارك كجزء من عملية أبلباي (.)Appleby
وتزعم الشرطة ان املراهق وغزاوي تورطا يف التخطيط ملؤامرة
إرهاب مع ثالثة رجال آخرين هم بالفعل يف احلجز على خلفية
مسائل أخرى.
وقال نائب مفوض الشرطة الفيدرالية االسرتالية مايكل فيالن ان
املداهمات جاءت نتيجة شهور من التحقيق والتقصي.
وقال اجلريان يف الشارع اهلادئ حيث يعيش غزاوي أنهم مل
يسمعوا أو يشاهدوا الكثري عندما متت مداهمة املنزل.
وتدعي الشرطة ان مؤامرة اجملموعة تضمها جمموعة من الوثائق ،مبا
يف ذلك مذكرات مكتوبة خبط اليد.
وحتتجز الشرطة بالفعل املدعو سليمان خالد وراء القضبان بتهمة
حيازة تلك الوثائق.
وقد ركزت عملية أبلباي على املؤامرة ،الواردة يف املذكرات ،اليت
تتضمن مهامجة أفراد من اجملتمع بشكل عشوائي.
ولكن الشرطة كشفت ،أمس اجلمعة ،اجلزء الثاني من اخلطط
املزعومة للمجموعة ،مبا يف ذلك مؤامرة الستهداف مبنى حكومي،
يعتقد أنه تابع للشرطة الفيدرالية األسرتالية.
وقالت الشرطة انها راقبت ،عن كثب ،عائلة املراهق ويف املدرسة
جلمع االدلة الالزمة اليت على اساسها ساقت ضده االتهام.
بدورها اعلنت نائبة مفوض الشرطة يف نيو ساوث ويلز كاثرين
برين ان احلديث عن وجود عالقة بني الشاب املراهق ،الذي اعتقل
اليوم (امس) وبني مطلق النار ،البالغ من العمر  15عاما فرهاد
جبار ( )Farhad Jabarيف باراماتا ،سابق ألوانه.

مؤمتر الرياض يتبنى...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
شنت هجومًا عنيفًا على مؤمتر الرياض ،إذ نقلت وكالة فارس شبه
الرمسية لألنباء عن نائب وزير اخلارجية اإليراني حسني أمري عبد
اللهيان قوله أن «بعض اجلماعات اإلرهابية املرتبطة بتنظيم داعش
يشارك يف احملادثات (يف الرياض) ...لن ُيسمح هلذه اجلماعات
اإلرهابية بتقرير مصري سورية» .وأضاف« :ال نوافق على اجتماع
الرياض ...إنه ال يتماشى وحمادثات فيينا».
وقال مسؤول غربي أن استخدام عبارة «رحيل األسد مع بداية
تقدم ألن املشاركني يف مؤمتر الرياض  -مبن
املرحلة االنتقاليةّ ،
تنحي
عن
يتحدثون
يعودوا
مل
املقاتلة
فيهم ممثلو الفصائل
ّ
األسد كشرط مسبق وال خالل املرحلة التفاوضية قبل بدء املرحلة
االنتقالية» .ولفت إىل ربط «تنفيذ وقف النار بتأسيس مؤسسات
احلكم االنتقالي» ،علمًا أن روسيا وإيران كانتا تطالبان بوقف النار
قبل بدء املفاوضات.
ّ
ووقع ممثلو كل الفصائل املقاتلة الـ ١٥البيان اخلتامي يف مقر
انعقاد املؤمتر يف أحد فنادق الرياض ،مبن فيهم ممثل «أحرار
الشام اإلسالمية» لبيب حناس ،يف وقت صدر بيان باسم هذه
احلركة حتدث عن االنسحاب من املؤمتر بسبب عدم االستجابة لـ
«حتفظاتها» وإعطاء دور إضايف لـ «هيئة التنسيق الوطين للتغيري
الدميوقراطي» ولـ «شخصيات حمسوبة على النظام» .لكن حناس
أبلغ احلاضرين يف املؤمتر أنه ستتم «معاجلة األمر» ،على أساس
حصة الفصائل املسلحة هي أكثر من ثلث اهليئة العليا
االعتقاد بأن ّ
ستعي الوفد التفاوضي ،باعتبار أن التفاهم األول كان ينص
اليت
نِّ
على أن تضم اهليئة  ٢٧عضوًا بينهم  ١٠من الفصائل املقاتلة،
ولكن تناول احلديث مساء أمس رفع العدد إىل  ٣٢عضوًا مع إبقاء
حصة الفصائل املقاتلة عشرة مقاعد فقط .وأوضح مسؤول إقليمي
أن اتصاالت جترى للحفاظ على حصة الثلث هلذه الفصائل إلبقاء
دعمها العملية السياسية.
وكانت حمادثات اليوم الثاني واألخري للمؤمتر ّ
ركزت على تشكيل
اهليئة العليا والوفد التفاوضي للتوصل إىل حل سياسي استعدادًا
إلجراء حمادثات مع وفد النظام يف جنيف منتصف الشهر املقبل.

وكان االقرتاح األكثر تداو ً
ال حتى مساء أمس االول أن تضم اهليئة
العليا  ٢٧شخصًا ،هم  ١٠من الفصائل املسلحة ( ٤من الوسط
والشمال قرب حدود تركيا و ٤من اجلنوب قرب حدود األردن،
إضافة إىل أحرار الشام وجيش اإلسالم) و 6من «االئتالف الوطين
السوري» املعارض و 5من «هيئة التنسيق الوطين» و 6مستقلني.
ولوحظ توافر التمثيل الطائفي والديين ومتثيل املناطق والنساء يف
هذه اهليئة ،ثم كان احلديث الحقًا عن  ٣٢عضوًا ما ّ
خفض حصة
ود َف َع دو ً
ُّ
للتدخل.
ال يف املنطقة
الفصائل املقاتلة َ
وأكد اجملتمعون ،وفق البيان ،أن احلل «سياسي بالدرجة األوىل
مع ضرورة توفري ضمانات دولية ،وعملية االنتقال السياسي يف
سورية هي مسؤولية السوريني ومساندة اجملتمع الدولي مبا ال
يتعارض مع السيادة الوطنية ويف ظل شرعية منتخبة» .واتفقوا
على أن «هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد
من دون أن يكون لبشار األسد وزمرته مكان فيه» ،إضافة إىل
استعدادهم «الدخول يف مفاوضات مع ممثلي النظام ،استنادًا إىل
بيان جنيف الصادر يف  ٣٠حزيران (يونيو) .»٢٠١٢
وشدد املشاركون على «أن يغادر بشار األسد وزمرته احلكم مع
ّ
بداية املرحلة االنتقالية» ،وحل الكيانات السياسية للمعارضة حال
تكوين مؤسسات احلكم اجلديد ،وقبوهلم دور األمم املتحدة يف
وقف النار ونزع السالح.

«داعش»
يف واشنطن (رويرتز) أعلن ناطق باسم اجليش األمريكي أمس
االول أن التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة لقتال تنظيم
«داعش» ،قتل وزير مال التنظيم «أبو صالح» وقياديني آخرين
يف ضربات جوية خالل األسابيع القليلة املاضية.

القمة اخلليجية تستعجل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
جاء ذلك يف «إعالن الرياض» الذي تاله األمني العام للمجلس
عبداللطيف الزياني ،وأشار فيه إىل أن رؤية خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،اليت أقرها قادة دول اخلليج ،تهدف
إىل تعزيز املكانة الدولية للمجلس ودوره يف القضايا اإلقليمية
والدولية ،وإجناز الشراكات االسرتاتيجية واالقتصادية.
وشدد «إعالن الرياض» على املواقف اخلليجية الثابتة حيال
ّ
ّ
لألشقاء
القضايا العربية والدولية و «االستمرار يف مد يد العون
تتعرض له املنطقة
العرب الستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما
ّ
العربية من حتديات» ،إذ أكد اإلعالن الدعم غري احملدود للقضية
الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيين يف دولته املستقلة.
وأكدت دول اخلليج حرصها على أمن اليمن واستقراره يف ظل
حكومته الشرعية ،ودعم احلل السياسي وفقًا للمبادرة اخلليجية
وخمرجات احلوار الوطين الشامل ،وقرار جملس األمن الرقم .2216
كما أكد القادة اخلليجيون دعمهم احلل السياسي يف سورية وما
ّ
يتمخض عنه مؤمتر املعارضة السورية يف الرياض من نتائج «مبا
ً
يضمن وحدة األراضي السورية واستقالهلا» وفقا ملبادئ «جنيف،»1
ورحبوا بنتائج مؤمتر فيينا.
ّ
حتمل مسؤولياتها يف حماربة
ودعا إعالن الرياض دول العامل إىل ُّ
التطرف واإلرهاب أيًا يكن مصدره ،مؤكدًا استمرار دول اجمللس
يف بذل املزيد ملكافحة هذه «اآلفة اليت ال دين هلا».
وشدد اإلعالن على أهمية التكامل االقتصادي والسياسي
ّ
واالجتماعي والعسكري واألمين بني الدول األعضاء يف جملس
التعاون وصو ً
ال إىل الوحدة ،مشريًا إىل أنه بات ضروريًا إنهاء
املرحلة االنتقالية من االحتاد اجلمركي اخلليجي خالل عام .2016
ُ
سست قبل سبعة أعوام،
ويف شأن السوق اخلليجية املشرتكة اليت أ ِّ
أكد اإلعالن اتفاق القادة على أن ُتستكمل كل اخلطوات خالل العام
املقبل ،بهدف حتقيق املساواة التامة يف معاملة مواطين دول
اجمللس يف اجملاالت االقتصادية كافة.
و «لضمان سالسة التنفيذ ومراعاة حقوق املواطنني يف املشاريع
التكاملية» ُّ
ات ِفق على تشكيل اهليئة القضائية ،و «إلفادة املواطن
َ
ّ
َّ
وقطاع األعمال مما توفره خطوات التكامل االقتصادي ،اتفق القادة
على سرعة استكمال منظومة التشريعات االقتصادية» اليت تساعد
يف «توحيد البيئة القانونية» يف دول اجمللس.
وانتقد وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري «الدور السليب» إليران
يف املنطقة ،وقال(« :الرئيس بشار) األسد أمام خيارين :أن يرحل
بالقوة أو بالتفاوض».

حمركات التسوية مل تتوقف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اخلط البياني الذي ستسلكه التحركات السياسية بات مستبعدًا يف
وقت قريب مبا يعين ان جلسة  16كانون األول النتخاب رئيس
للجمهورية لن تكون عرضة ألي مفاجأة ،كشفت أوساط سياسية
معنية بتحركات بعض القوى املؤيدة للتسوية الرئاسية ان حمركات
الدفع بهذه التسوية قدمًا مل تتوقف خالفًا للظاهر من األمور وان

املبادرة اليت أطلقت من أجل انتخاب رئيس للجمهورية مل متت ألن
األوضاع بعد اطالق هذه املبادرة لن تعود اىل ما كانت قبلها وال
بد من اجياد حل النتخاب الرئيس مهما تعقدت املواقف الداخلية
على خلفية هذه املبادرة.
وأشارت األوساط نفسها اىل أن املبادرة تسببت باحراجات واسعة
حقيقية لدى أفرقاء كثريين يف حتالفي  14آذار و  8آذار ولكن بعد
مرور املوجة األوىل من ردود الفعل عليها ال بد من بلورة االجتاهات
الواضحة حياهلا أو البدائل املمكنة منها ألن االكتفاء برفضها من
دون بدائل يعين خالصة واحدة مل تعد مقبولة خارجيًا وداخليًا وهي
استمرار الفراغ الرئاسي واملؤسساتي مع كل ما سريتبه ذلك
من تداعيات خطرية على البالد يف املرحلة املقبلة .وحتدثت عن
أجواء أخذ وعطاء ومشاورات جتري الستكمال احلوار الذي انطلق
سيضم
بني العماد عون والنائب فرجنيه قبل يومني ،كما أن لقاء
ّ
فرجنيه واألمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل (جاءت
بعض املعلومات انه قد يكون عقد سرًا يف الساعات األخرية) وان
هذه التحركات تبينّ أن التسوية تتحرك ولو ببطء وحذر وانها
مفتوحة على مشاريع تفاهمات سياسية واسعة .وتوقف املراقبون
امس االول عند بيان «كتلة الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها
األسبوعي إذ تناولت للمرة األوىل موضوع التسوية املطروحة من
غري أن تسميها ،فاعتربت ان «اجلهود واملساعي الجناز االستحقاق
الرئاسي ينبغي ان تستمر مبا يكفل توفري املناخات الصحيحة
لتحريك عجلة احلياة الطبيعية يف البالد».
ّ
تسلم رئيس جملس النواب نبيه بري دعوة من رئيس
كما ترك
جملس الشورى السعودي عبداهلل بن حممد بن ابرهيم آل الشيخ
لزيارة اململكة العربية السعودية واليت نقلها إليه أمس االول
السفري السعودي علي عواض عسريي انطباعات عن امكان ارتباط
هذه الدعوة بالتحركات اجلارية خارجيًا وداخليًا يف شأن التسوية
الرئاسية.
لكن املعلومات املتوافرة لدى «النهار» يف هذا الصدد تفيد ان
بري لن يليب الدعوة يف القريب العاجل ،من غري أن يعين ذلك ان
رئيس اجمللس لن يزور الرياض يف املستقبل.

ضغوط السفراء
لكن أوساطًا قريبة من أفرقاء متحفظني عن التسوية أبلغت أن
فرصة النائب فرجنيه يف الوصول اىل رئاسة اجلمهورية وان تكن
مل تنته بعد لكنها فقدت اآلن غالبية زمخها والدليل هو أن ال تطور
إجيابيًا سجل حتى اآلن ملصلحتها بل على العكس فقد حصلت
تطورات سلبية أبرزها ّ
ختلي الرئيس بري عن دعم فرجنيه مباشرة
حمي ًال األمر على تفاهم العماد عون مع فرجنيه.
ثم ان عددًا من السفراء الذين نشطوا أمس على خط االستحقاق
الرئاسي ّ
ركزوا يف حمادثاتهم على اغتنام الفرصة املتاحة اآلن
إلجناز االستحقاق وأنهم مهتمون مبعرفة إسم البديل إذا مل يكن
فرجنيه هو املقبول عند عدد من املرجعيات املسيحية.
كما ان نتائج مؤمتر املعارضة السورية يف الرياض تعين أن الرياح
جتري مبا ال يتناسب مع التقارب السعودي  -االيراني .وأكدت
ان ال شيء متوقعًا رئاسيًا قبل فرتة األعياد ،كما ان لقاء رباعيًا
ألقطاب املوارنة يف بكركي ليس ناضجًا بعد .ورمبا كانت هناك
لقاءات ثنائية يف املرحلة املقبلة.
وفيما مضى القائم بأعمال السفارة األمريكية ريتشارد جونز يف
حض القوى اللبنانية على اختيار الرئيس وانتخابه «ألن الوقت
اآلن هو التوقيت املناسب لالختيار» ،قال السفري الربيطاني هيوغو
شورتر ردًا على سؤال« :ان لبنان واللبنانيني حيتاجون اىل رئيس
للجمهورية للمضي قدمًا بالبالد .ان انتخاب رئيس للجمهورية قرار
يعود اىل اللبنانيني».

 14آذار
يف غضون ذلك ،عقد اجتماع قيادي لقوى  14آذار اتفق خالله على
استمرار التنسيق والتشاور واللقاءات على رغم االختالفات يف
وجهات النظر يف شأن امللف الرئاسي.
وعلمت «النهار» أن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب
جورج عدوان مل يشارك يف اللقاء القيادي ،ولدى سؤاله عن
السبب أوضح أن تبدي ًال طرأ على املوعد الذي كان متفقًا عليه
مهم وال يعود
قبل ساعات من اللقاء ،وأنه كان مرتبطًا مبوعد آخر
ّ
غيابه إىل موقف سياسي إطالقًا ،واللقاءات القيادية يف قوى 14
آذار ستستمر وستواظب «القوات» على عرض مواقفها خالهلا بكل
وضوح.

الخيمة املزمنة
يف سياق آخر ،قرر أهالي اللبنانيني املعتقلني يف السجون
السورية أمس االول إزالة خيمة االعتصام الذي يعترب األطول يف
جسدته خيمة األهالي واألمهات
تاريخ االعتصامات اللبنانية والذي ّ
يف ساحة رياض الصلح منذ  11سنة ختللتها سلسلة طويلة من
التحركات والنشاطات واملؤمترات للمطالبة حبق األهالي يف معرفة
مصري أوالدهم وأقربائهم .وأكد األهالي انهم سينتقلون اىل
مرحلة جديدة من حتركهم من أجل استمرار الضغط لكشف مصري
أبنائهم.
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أبــراج

توقعات كارمن مشاس لالبراج سنة 2016
برج الحمل
ال يزال كوكبا أورانوس وزحل يؤثران على مولود احلمل ،لذا
عليك أيها احلمل املثابرة وتفادي املتاعب إذا أردت الوصول
والنجاح يف العام  .2016واألمر نفسه بالنسبة إىل العاطفة.
إنها سنة االختبارات ،كما أن هناك الكثري من الوعود هذا العام
كازدهار مالي ودراسي ومهين.
حتصن ما لديك من روابط
وماليا :من املستحسن أن
مهنيا
ّ
ًّ
ًّ
واهتمامات واستقرار مادي ومهين .سيجلب كوكب املشرتي
ًّ
حظا لك خالل األشهر الستة األخرية على صعيد العالقات العامة،
خصوصا املالية ،ال سيما بالنسبة إىل النجاحات يف املؤمترات
ً
سيدر عليك املال.
وورش العمل وتبادل اخلربات ،ما
ّ
ْ
تهمل صحتك ..حان الوقت
احم أوضاعك الصحية وال
صحيا:
ِ
ًّ
ّ
ص من الكسل
التباع نظام غذائي ومزاولة الرياضة .ختل ْ
والتدخني أو الشراهة يف األكل .كوكب املريخ يف برج العذراء
ّ
سيسلط األضواء هذا العام على صحتك.
عاطفيا :بالتأكيد هي ليست سنة هادئة لربج احلمل ،فزحل
ًّ
يبحث عن نقاط ضعف يف كل الشراكات حتى الزوجية منها.
االنفصال حمتمل إذا كانت العالقة سطحية أو مصطنعة .الفرتة
اإلجيابية للزواج ستكون مع انتقال زحل إىل برج العقرب ابتداء
من  6تشرين األول .ستحتاج للحبيب بقربك لكثرة انشغاالتك
تتسبب بأمور منفرة تبعده عنك.
هذا العام ،فال
ّ

برج الثور

ً
واقفا عند خيار أو أكثر منذ العام املاضي،
قد ال تزال أيها الثور
تقدم وازدهار وستبقى
لكن انتظارك قد انتهى .إنها سنة
ّ
أحداثها اإلجيابية لسنوات عديدة .مواليد نيسان أبريل سوف
تطاهلم الفرص الثمينة بني الشهر األول ونهاية آذار مارس.
جتهز للفرص الكبرية هذا العام.
إذنّ ،
ْ
تتسرع يف املشاريع
تقرر وختتار وال
مهنيا
ًّ
ًّ
ّ
وماليا :اعرف كيف ّ
املهنية ،بل ّ
جيدا مبصلحتك .لست من املغامرين وال من
فكر
ً
العروض واالستشارة
اجملازفني ،لكن هذا ال يسمح لك بعدم درس ُ
وناضجا .بني حزيران وكانون
قبل القبول والرفض .كن عاق ًال
ً
األول هناك أرباح مالية ،فال تتفاجأ باملكافآت.
َ
ّ
املتوترة واملشحونة بالسلبيات.
وحتاش األجواء
صحيا :انتبه
ًّ
رح أعصابك ،فرمبا عليك مراجعة الطبيب إذا
احبث عن اهلدوء وَا ْ
خرج إىل
جراء التعب واإلرهاقُ .ا ْ
لزم األمر يف الشهر التاسع ّ
الرتفيه.
يتوجب عليك أيها الثور احلرص
جدا أنه
عاطفيا :من الواضح ًّ
ّ
ًّ
على استقرار عالقاتك العاطفية ،فال جتازف بها وال تستخف بها
غيابا حلبيبك.
على اإلطالق .قد حيمل الكسوف قطيعة أو جفاء أو
ً
تكيف مع الظروف وكن أكثر مرونة يف إجياد احللول .إنها سنة
ّ
التقدم الشخصي.
ّ

برج الجوزاء

هل أنت جاهز اللتقاط الفرص اجليدة؟ فهناك تغيري يف وجهات
احلظ لصاحلك .تأتي احلظوظ بشكل تدرجيي ،فكم ستحلو لك
زيارة املشرتي جالب احلظ يف تاريخ  11حزيران حتى كانون
ً
وانفتاحا قد تبلور طريق النجاح للعام
آفاقا
األول ،حيث ستحمل
ً
.2014
وماليا :وصول نبتون ،الذي يرمز إىل املهنة ،إىل برج
مهنيا
ًّ
ًّ
احلوت بتاريخ  3شباط فرباير سيعمل على استقرار موقعك
مهنيا .ال
تغيريا
سفرا أو
الفلكي حتى  2025وسيحمل الكوكب
ً
ًّ
ً
ً
شيئا على طبق من فضة ..احذر كسوف الشمس يف برج
تنتظر
السرطان فقد يتسبب لك بركود مالي.
صحيا :قد حتتاج الصحة إىل مزيد من اإلهتمام والرعاية يف
ًّ
مسببات صحية قدمية وجديدة ،بسبب وجود زحل يف برج
ّ
امليزان واملريخ يف برج العقرب يف أيلول ثم كسوف الشمس
ً
وأيضا كسوف القمر يف
يف تشرين الثاني يف برج العقرب
تشرين الثاني.
ابتداء من تاريخ  5تشرين األول
ا
عاطفي
تنفرج
عاطفيا :سوف
ً
ًّ
ًّ
أكتوبر ،وسيصبح باإلمكان التعاطي مع األحباء بصورة أفضل
يسهل موضوع اإلجناب وتكرب فرص التالقي
وأوضح  ،كما
ّ
والوقوع يف احلب ،أو قد تأخذ خطوة جريئة حنو حبيب قديم ،إذ

جتد حلو ً
ال للمشاكل بينكما.
متنوعة معظمها
فلكية
معطيات
إىل
تشري
مسائك
إىل
جيدة
نظرة
ّ
إجيابي يضمن استقرار موقعك واستمرارية جهودك كافة.
إنها سنة جيدة فهناك العديد من اإلجيابيات ،لكنها تشري إىل
مسؤوليات جتاه األوالد واألحباء فال تكن مهم ًال.
وماليا :أورانوس يف برج احلمل منذ العام املاضي وهذا
مهنيا
ًّ
ًّ
مؤشر فلكي مهم بالنسبة اليك ،إذ قد يفاجئك أورانوس بتغيري
يسبب
ماديا ما قد
يتسبب لك بنقلة مهنية لن ترضيك
مهين أو
ّ
ًّ
ّ

برج امليزان

ً
ذكيا يف التفاعل مع هذه األمور
تتمرد بل كن
ارتباكا .ال
لك
ًّ
ّ
مهما كانت.
يسبب لك صعوبة يف
صحيا :وجود زحل يف برج امليزان قد
ّ
ًّ
خيصك .ومن
احلمل واإلجناب ،أو رمبا تعًبا بالنسبة إىل طفل
ّ
ً
صحي ألحد أفراد العائلة.
أيضا تراجع
تأثريات زحل
ّ
عاطفيا :قد جيلب زحل يف برج امليزان نشوء عالقة حب مع
ًّ
شخص أكرب ًّ
سنا ،أو والدة طفل .العالقة اجلديدة بينك وبني
قدم الطرفان
احلبيب لن تتمتع بانطالقة عام سليمة ،إال إذا ّ
تنازالت .تستقيم األمور كل مرة تعصف فيها الرياح بالعالقة
وقد حتصل على فرصة ثانية وختطط مع احلبيب إىل جلسات
عازبا فاألجواء ستكون باإلمجال مناسبة،
هادئة للتفاهم .إذا كنت
ً
وقد تلتقي بشخص يلفت انتباهك يف رحلة أو ورشة عمل.

برج األسد

تقدم وارتقاء وجناح وشهرة ،لكن الوضع الشخصي
هي سنة
ّ
والعائلي متطلب وضاغط وحيتاج إىل اهتمام وإنصاف .األشهر
نظرا
اخلمسة األوىل ستكون مميزة واستثنائية بالنسبة إليك،
ً
لتزامن تأثريات أورانوس مع تلك اليت للمشرتي .سنة مرحية
وناجحة.
وماليا :أورانوس يف برج احلمل يفاجئك باتفاقية عمل
مهنيا
ًّ
ًّ
مهمة أو ترشيحك لتبوؤ موقع بارز .تكون أعمالك وإجنازاتك
العملية حمط األنظار واالهتمام .تزداد شهرتك بسبب طموحاتك
ً
مهنيا يغيرّ من مردودك املالي .لكن
عرضا
العملية .قد تتلقى
ًّ
ّ
موضوعيا يف
جيدا وكن
نصيحة عامة بعدم اجملازفة بل حضر
ً
ًّ
التعامل مع املستجدات.
صحيا :رغم كل إجنازاتك لكن ال تهمل صحتك .راجع طبيبك
ًّ
احم ضغط الدم من التقلبات
كل فرتة أو كلما دعت احلاجة.
ِ
تتعرض لضغوط نفسية .حان الوقت للتخفيف من وزنك أو
وال
ّ
التباع محية غذائية سليمة.
عاطفيا :ال بد وأن حيالفك احلظ هذا العام لتصل إىل موقع
ًّ
ومهنيا كالزواج .أورانوس يف برج
اجتماعيا
أفضل حتلم به
ًّ
ًّ
احلمل سيجلب لك الزواج واالرتباط .سوف تفرح يف األيام
األوىل من عام  2016بانفراجات عاطفية فكن متفائ ًال ،ونصيحة
سيتوجب عليك محاية
أنه يف حال مررت بفرتة عاطفية صعبة،
ّ
الروابط وحتصينها .حاذر من الكالم اجلارح وال تتخذ مواقف
دون أخذ رأي احلبيب.

برج العذراء

وتقدم وجناحات وأسفار وأفكار المعة .سنة انفتاح
سنة ازدهار
ّ
ً
ظروفا عابرة قد ختترب مهارتك ورصانتك
وخروج إىل النور ،لكن
املهنية واالجتماعية .كما قد متتحن جدية وصدقية العالقات
على أنواعها مبا فيها الزوجية .املهم أال جتازف باالحتيال على
القانون أو االستخفاف بقوانني وأعراف وتقاليد وشروط متفق
ً
سابقا.
عليها
ّ
يتنقل يف برج امليزان ،بيت
وماليا :ال يزال كوكب زحل
مهنيا
ًّ
ًّ
املال بالنسبة إىل برجك .لكن الزيارة لن تطول حتى نهاية
العام حلسن احلظ ،بل ستنتهي بتاريخ  5تشرين األول أكتوبر،
فاسحا لك اجملال لتحسني وضعك املالي .يف النصف الثاني
ً
من السنة أي يف  12حزيران يونيو سيصل املشرتي إىل برج
اجلوزاء فسوف حيمل إليك مكافأة أو ترقية يف العمل.
يسبب وعكات
صحيا :كوكب املريخ يتنقل يف برجك لغاية  3متوز
ّ
ًّ
صحية أو عملية جراحية غري متوقعة .جيب عدم االستخفاف بكل
عارض صحي .حان الوقت لكي ّ
سليما.
حياتيا
أسلوبا
تتبع
ً
ً
ًّ
مارس الرياضة للتنفيس عن اإلرهاق.
جدية
عاطفيا :رمبا تقع يف غرام شخص أجنيب ،وقد تمُ تحن ّ
ًّ
وصدقية العالقات على أنواعها وأهمها الزوجية .بالرغم من أن
اجلو العام يوحي باحلب والتفاهم والتقارب ،لكن وجود كوكب
يسبب االنفعال واجلدال ،فحاذر من
املريخ يف برج العذراء
ّ
انتقاد احلبيب وتوجيه الكالم اجلارح إليه.
حان الوقت للنهوض للميزان ..انفراجات يف النصف األول من
 2016للعقرب و تأثريات فلكية ضاغطة للقوس.

سنة ثقافة واندماج مع اآلخرين ،لكن الرغبة يف إدخال بعض
وتصرفاتك وأسلوبك قد تكون أجدى من
التغيريات على حياتك
ّ
معاكسة الظروف أو االستخفاف بها .حان الوقت لكي تتخلى
جمددا وللتعبري عن الرأي
مؤخرا وللنهوض
عن كل ما مل ينفع
ً
ً
واملعتقد.
وماليا :دعوة إىل مواليد  14إىل  22تشرين األول أكتور،
مهنيا
ًّ
ًّ
محاية االستقرار املهين من اجملازفات بسبب تأثريات زحل
املعاكسة والضاغطة لغاية تشرين األول .أما مواليد شهر أيلول
ملواليد امليزان ،فقد تكون مبنأى عن املعاكسات واملؤامرات،
يتوجب عليها العمل على بناء مستقبل جديد.
لكن
ّ
يهدد الوضع الصحي
صحيا :أورانوس يف برج احلمل قد
ّ
ًّ
ّ
والتوتر والغضب .لذلك دعوة إىل محاية
ويسبب اإلرهاق
ّ
ّ
تشنج األجواء والتوتر امللحوظ
الوضع الصحي .ال تستسلم إىل
تراجعا يف
وعصبيا وتلحظ
متشنجا
يف األجواء ،فهذا جيعلك
ً
ً
ًّ
معنوياتك.
تفرط بها ال سيما
وال
عالقاتك
سالمة
على
احرص
عاطفيا:
ًّ
ّ
الزوجية منها .لن يبقى من القديم يف حياتك إال املفيد
والصادق .أما بالنسبة إىل العامل الفلكي األبرز هلذا لعام فقد
يهدد العالقات
يكون كوكب أورانوس يف برج احلمل والذي قد
ّ
غري املتينة وغري الصادقة بالقطيعة ،فهو كوكب املفاجآت
فقد تأتي األحداث بشكل فجائي فتتهاوى عالقات .لكنك أيها
امليزان قد تستطيع السيطرة على األمور يف حال استطعت
التكيف مع الظروف.
ّ

برج العقرب

من أهم السنني ملواليد العقرب ولعدة أسباب فلكية رئيسية
أهمها كسوف الشمس يف برج العقرب بتاريخ  13تشرين الثاني
ووصول كوكب زحل إىل برجك .حلسن احلظ سيجلب جوبيرت
بعض االنفراجات يف النصف األول من العام .سنة صعبة لكنها
تبدأ بشكل جيد وباستطاعتك تعزيز املواقع والروابط وإجياد
احللول قبل وصول زحل إىل برجك.
ً
موظفا قد حتصل على فرصة عمل أفضل
وماليا :إذا كنت
مهنيا
ًّ
ًّ
أو رمبا على فرصة عمل جانيب خيفف عليك الضغط املالي .أما
حرا ،فعلى األرجح هناك ازدهار ملموس
إذا كنت تعمل عم ًال ًّ
خالل الفرتة األوىل من العام .ابتداء من  12حزيران يونيو تتغيرّ
نوعا ما ،ولكنك ستبقى حمط األنظار حلصد املكاسب
الصورة ً
خصوصا ملواليد تشرين الثاني.
ً
حذرا أيها
صحيا ،لكن كن
تراجعا
يسبب زحل
صحيا :قد
ً
ًّ
ّ
ًّ
ً
ّ
متقلب ،بل هذه هي السنة األفضل
أي وضع
العقرب .ال تهمل ّ
لالهتمام بالصحة .استشر طبيبك إذا شئت ،إذ جيب أن تكون
يف أحسن حالتك اجلسدية.
عاطفياّ :
ّ
سيوفر لك احلظوظ القوية
تنقل املشرتي يف برج الثور
ًّ
وستكون لصاحلك حتى  11حزيران يونيو ،وتوقع االرتباط
والزواج .أما نبتون يف برج احلوت فيجلب لك عالقة مع شخص
يعمل يف مؤسسة صحية .قد ختتلط بوجوه جديدة ومثرية
لالهتمام وتشعر بسعادة وارتياح.

برج القوس

نظرة جيدة إىل مسائك يف  2016تشري إىل معطيات فلكية جيدة
جزئيا بني
نوعا ما ،رغم أنها تتقاطع مع تأثريات فلكية ضاغطة
ً
ًّ
احلني واآلخر .سنة جيدة باإلمجال ولكنها متطلبة من أجل احلفاظ
على املوقع .تكثر املفاجآت وسيكون الوضع الشخصي مصدر
هم أو قلق يف بعض األحيان .سنة نضج ومنو ال سيما على
ّ
الصعيد العائلي والشخصي.
وماليا :ابتداء من  12حزيران ينتقل املشرتي إىل برج
مهنيا
ًّ
ًّ
اجلوزاء فتبدأ التأثريات الفلكية اإلجيابية بتعزيز عالقاتك العامة
والعملية .تكون حمط األنظار وقد تظهر ُعروض مهنية مغرية
اذن،
رمبا .قد تفكر خبوض غمار البورصة أو استثمار عقار،
ْ
عليك أو ً
جيدا.
ال درس املوضوع
ً
مستقرة مع التنبيه إىل
صحيا :ستكون األوضاع الصحية
ًّ
ّ
ضرورة اعتماد االعتدال يف حياتك اليومية .حاول أن تسرتيح
يف األيام الصعبة واحرص على نوعية طعامك وغذائك اجلسدي
والروحي.
وتقرر اإلرتباط ،فمث ًال إذا كنت
عاطفيا :قد تلتقي بشريك العمر
ًّ
ّ
حتلم بإنشاء عائلة ،فعلى األرجح سيتحقق حلمك .أما إذا كنت
ً
تتحرك
حزينا ،إذ سوف
تعاني من مشاكل زوجية فلن تكون
ّ
األمور بشكل يرحيك .الال مباالة وعدم االكرتاث بواجباتك خطأ
وحيدا لسبب أو آلخر.
فادح هذا العام وإال فقد جتد نفسك
ً
نسبيا للجدي ..مزيد من النجاحات واإلجنازات للدلو
سنة جيدة
ًّ
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منوعات

توقعات االبراج سنة...
تتمة املنشور على الصفحة 32
عدة أصعدة.
وسنة إبداع وانفراجات على ّ

برج الجدي

—UA²½ô«Ë ÊUM³K� …dO³� …—U�š tðU�Ë

حلسن احلظ ال توجد تأثريات من الكسوف وال
من حمور القمر ،فكيف ستكون األجواء يف
نسبيا جلميع مواليد اجلدي،
2016؟ سنة جيدة
ًّ
لكنها حتمل تغيريات بطيئة ومهمة على الصعيد
الشخصي والعائلي .من املستحسن تعزيز
الروابط وعدم تهديد االستقرار باملخاطر.
وماليا :ندعوك إىل مراجعة األعمال
مهنيا
ًّ
ًّ
والتدقيق بالتفاصيل منذ بداية العام .ال ترتك
جهودك وأعمالك تذهب سدى ،فأنت متلك طاقة
كبرية وقد تتلقى فرص عمل جديدة أو تزدهر
أعمالك احلالية .تستمر الفرص والنجاحات فقط
حتى منتصف العام  ،2014لذلك اعرف كيف
تقرر.
تلتقط الفرص وكيف ّ
وحاذر من مصاريف
الصحية
راع ظروفك
صحياِ :
ًّ
ْ
صحية مفاجئة وطارئة ..اعرف كيف ختتار
صحي سليم .يف منتصف
الوقت التباع نظام
ّ
وحتديدا يف شهر حزيران قد يزورك
العام
ً
حد استشارة طبيب أو اختصاصي..
التعب إىل ّ
ّ
نظم وقتك لكي ال حتتاجهما.
عاطفيا :انفراج على الصعيد العاطفي وستسمح
ًّ
الظروف باملصاحلات وإعادة األمور إىل جمراها
مهددة .قد تشهد حياتك اخلاصة
إذا كانت
ّ
ً
إجيابيا كارتباط أو زواج
ا
عائلي
ا
حدث
هذا العام
ًّ
ًّ
أو والدة طفل .ديناميتك العاطفية ستكون
واضحة خالل األيام األوىل من العام اجلديد.
كوكب الزهرة يتنقل يف برج الدلو ،ما سيكون
واعدا بأن حياتك العاطفية سكثر فيها اللقاءات
ً
الرومانسية.

برج الدلو

تعدك السنة باملزيد من النجاحات واإلجنازات
خصوصا بوجود املشرتي
جاهزا.
إذا كنت
ً
ً
برج احلظ يف موقع مناسب لربجك2016 .
ستكون مهمة بالنسبة إىل مواليد الدلو ألنها
للتقدم .هناك دعوة مفتوحة
تقدم هلم فرصة
ّ
ّ
الختاذ خطوات كبرية ،ال سيما على الصعيد
الشخصي.
وماليا :بلوتو ال يزال يتنقل يف برج
مهنيا
ًّ
ًّ
اجلدي ،أي بيت املال بالنسبة إىل برج الدلو،
وال يزال جيلب األحداث املهمة لصنع شهرتك
تدر عليك املال .قد يكون مصدر رحبك
اليت ّ
ّ
يتعلق باخلارج ،السفر أو املؤسسات الصحية
أو النفطية أو الفنية! كن عند حسن الظن
ورمبا يكافئك احلظ مبوقع أفضل وفرصة مثينة
مهنيا.
ًّ
ستمر بفرتات من التسويات والتنازالت
ا:
صحي
ًّ
ّ
املالية كما ستكثر عليك احلسابات وإعادة
وحتمل
دراسة امللفات املالية ومواجهة األخطاء
ّ
التكاليف واألمثان .قد حيمل الشهر األول من
ً
طارئا
عام  2016بالنسبة إىل مواليد الدلو

* 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

صحيا.
ًّ
ّ
يتنقل
عاطفيا :ابتداء من  12حزيران يونيو
ًّ
جوبيرت يف برج اجلوزاء ولسنة كاملة .هو بيت
األوالد واحلب واحلظ بالنسبة إىل برجك ،لذلك
وحيدا أيها الدلو ،فقد جتد احلب إذا
لن تبقى
ً
كانت حياتك فارغة .قد تفرح بطفل أو لنجاح
متزوجا.
ولد من أوالدك يف حال كنت
ً

برج الحوت

أبدا .إنها سنة إبداع
 2016ليست سلبية
ً
ً
ظروفا
عدة أصعدة قد حتمل
وانفراجات على ّ
شخصية وعائلية إجيابية .جيب توظيف تلك
للم الشمل وتعزيز األلفة لكنها يف
الظروف ّ
ّ
تسلط األضواء على قدرتك
الوقت نفسه
نظرا لثقل
على لعب دور األهل أو املسؤول،
ً
بعض الواجبات بني احلني واآلخر .هنالك أرباح
وهنالك شهرة إذا كنت طالبها .هناك احتفال
حبدث شخصي.
ّ
يتنقل يف بيت
وماليا :ال يزال أورانوس
مهنيا
ًّ
ًّ
املال وزحل يف بيت املصارف واملؤسسات
الكبرية .سوف ترتاح من الضغوط املالية
إبتداء من  5تشرين األول .ال جتازف بأموالك
تتورط يف توظيفات مالية .احم مصاحلك
وال
ّ
املهنية .حاذر من مصاريف قانونية.
صحيا :كسوف الشمس يف  20أيار مايو
ًّ
ّ
سيسلط األضواء على متطلبات صحية ضاغطة
ورعاية ،وعكة صحية تصيب أحد أفراد العائلة.
تطورات وأحداث من خارج
يف شهر آب ستظهر
ّ
ّ
تتعلق بالوضع الصحي ،لذلك
جدول أعمالك
سيقوم مولود احلوت باستشارة طبيب أو
قد تظهر مشكلة عن أحد املعاونني ،فيضطر
ملعاجلتها دون تلكؤ.
ً
أيضا كسوف الشمس قد يأتي برغبة
عاطفيا:
ًّ
يف الزواج ..يف الشهر األول من عام .2016
قد يساهم وجود كوكب زهرة يف برج احلوت
يف جلب احلظوظ العاطفية يف إجياد احللول
وتالق إذا
للخالفات بني العشاق .مصاحلات
ٍ
مهددة باالنفصال  .كن
كانت العالقة فاترة أو
ّ
متساحما مع احلبيب
ً

نزاع بني أمريكا وكولومبيا حول كنز
يقدر مبليارات الدوالرات

عثر قرب سواحل كولومبيا على كنز يقدر
بعشرات املليارات من الدوالرات ،كانت حتمله
سفينة شراعية إسبانية غرقت قبل أكثر من
 300عام .
عملية البحث عن هذا الكنز شهدت نزاع
قضائي بني الشركة األمريكية «Sea Search
 »Armadaاليت تتوىل البحث منذ عام 1979
واحلكومة الكولومبية.
وأصدرت احملكمة العليا الكولومبية يف عام
 2007قرارا لصاحل دعوى قضائية للشركة
األمريكية طالبت فيها بنصف مجيع ما يوجد
على ظهر السفينة الغارقة ،إال أن جلنة التحكيم
يف القضايا املدنية قالت إن قرار احملكمة
العليا الكولومبية يسري فقط على املواد
اليت ال تندرج حتت تصنيف الرتاث الثقايف
والتارخيي والفين ،وهو ما ميكن أن يشمل كل
ما كانت حتمله السفينة الشراعية من العامل
اجلديد إىل إسبانيا.
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Liberal Trent Zimmerman wins North Sydney ‘There was no conspiring’: Warren Truss denies
backroom plot led to Ian Macfarlane defection
byelection despite swing

Liberal Candidate Trent Zimmerman at Saint Aloysius College polling booth on Saturday. Photo:
James Brickwood

Liberal Trent Zimmerman
has won the North Sydney byelection, holding
on to former treasurer Joe
Hockey’s seat despite a
significant swing against
the party.
With 57 per cent of the
vote counted, Mr Zimmerman claimed victory
at 9.30pm on Saturday.
He attracted an estimated
47.6 per cent of the primary vote, fending off 12
other candidates.
The result makes him
the first openly gay man
elected to Federal Parliament’s lower house.
In his acceptance speech,
the 47-year-old former
staffer to Mr Hockey
pledged to work for all the
people of North Sydney,
not just those who voted
for him.
“I’m not going to be someone who’s just there as a
seat warmer, I’m going to
be someone who is there
to contribute to the Parliament,” he said.
He said he was very cognisant that his sexuality
made his win “historic”.
He paid tribute to Mr
Hockey and to Prime Minister Malcolm Turnbull’s
“inspirational” vision for
Australia.
The result represents
a 13.4 per cent swing
against the Liberals on
first preferences based
on Mr Hockey’s 2013 result.

Labor did not run a candidate for the conservative
seat, which has been in
Liberal hands for all but
six years since 1949.
Pundits have largely put
the swing down to Mr
Hockey’s personal popularity in the seat he held
for almost two decades,
although disquiet over
NSW government council
amalgamations has also
been cited as a factor.
Independent Stephen Ruff
ran second with 18.7 per
cent of the vote and the
Greens’ Arthur Chesterfield-Evans was third on
16.3 per cent.
The byelection was
sparked by Mr Hockey’s
decision to resign from
Parliament after Mr Turnbull took the prime ministership from Tony Abbott.
Mr Hockey is expected to
be named Australia’s next
ambassador to the United
States within weeks.
Dr Chesterfield-Evans
said the result had delivered a “stinging rebuke”
to Mr Turnbull and his
government.
“In 2013 the Liberals got
61 per cent of the vote in
North Sydney, and now
with no Labor candidate
they’re down to below
50 per cent. The Liberals
also outspent us about
20:1, which makes democracy something of a
farce,” he said.

Meanwhile Labor says it
will ask electoral authorities to investigate whether the Liberals used illegal posters of Mr Turnbull
on polling day.
ALP National Secretary
George Wright will write
to the Australian Electoral Commission over corflute posters of a grinning
Mr Turnbull – on display
across the electorate as
voters went to the polls
– with no clearly visible
party authorisation.
Mr Wright believes the
posters could contravene
the Commonwealth Electoral Act, which dictates
that all such campaign
material must contain the
name and address of the
authorising person.
A Liberal Party spokesperson said all the party’s campaign material
contained the necessary
authorisation details. Indeed, a close look at one
of the corflutes revealed
an authorisation was
there – but hidden behind
a frame and so minuscule
it was barely visible.
The federal Department of
Finance’s 2013 Electoral
Law Authorisation Guidelines says while there is
no requirement that authorisations be a particular size, they should be
“reasonably legible and
accord with relevant signage industry practice”.

Acting Prime Minister Warren Truss and Industry minister Ian Macfarlane during a press conference on the withdrawal of Holdern from Australia in Parliament House on Wednesday 11 December 2013. Photo: Andrew Meares

Deputy Prime Minister
Warren Truss has played
down suggestions of a
backroom plot to transfer
dumped Liberal minister
Ian Macfarlane to the Nationals.
Speaking with Mr Macfarlane at the launch of the
Toowoomba bypass on
Monday, Mr Truss said
“there was no conspiring, no behind the backs”
before the member for
Groom’s shock decision
last week to defect to the
junior Coalition partner.
“The reality was that
there were discussions,
those discussions came
to public attention when
Ian chose to bring them
to public attention,” Mr
Truss said.
Advertisement
The Deputy Prime Minister stressed that MPs
involved in the talks with
Mr Macfarlane had not
betrayed Prime Minister
Malcolm Turnbull.
“I reject any suggestion
of that nature,” Mr Truss
said.
“Clearly when there are
changes occurring in
leadership, when there
are changes occurring in
the governance of parties, when people move
from one party to another
it doesn’t all happen publicly in the open.
“There is discussions going on for a long time.”
Mr Turnbull was only
told of the defection last
Wednesday, one day before news of the move

broke in the media.
The defection means the
Nationals would be entitled to an extra cabinet
position, however Mr
Macfarlane refused to
comment on his attempts
to re-enter the cabinet by
switching parties.
He said he would not be
making another statement until his defection is
considered by the Queensland Liberal National
Party’s state executive.
Mr Macfarlane faces two

hurdles before he can join
the Nationals.
New LNP president Gary
Spence told Fairfax Media
Mr Macfarlane party members in the seat of Groom
would first be asked to
approve the transfer.
After that, the state executive must also sign off
on the switch.
Mr Macfarlane’s defection has caused division
in Coalition ranks, with
Attorney-General George
Brandis among the senior
figures to criticise the
move.
“I think it’s left a very bad
taste in people’s mouths,
the way in which this
has been done,” Senator
Brandis said on Sunday.
Mr Turnbull had been due
to appear at Monday’s
launch with Mr Macfarlane but cancelled.
Mr Truss said this was
because the Prime Minister was announcing the
government’s innovation
plan in Canberra.

WILL THIS BE THE LAST CHRISTMAS WITHOUT MALCOLM

TURNBULL’S 15 PER CENT GST
ON EVERYTHING?
The last two Federal budgets have hit local families in Bankstown harder
than anywhere else in
Australia.
Now this could be the last
Christmas without Malcolm Turnbull’s 15 per
cent GST on everything.
Federal Member for Blaxland, Jason Clare will fight
the Liberal Government’s
plan for a 15 per cent GST
on everything.
“This will hurt local families in Bankstown who
can least afford it,” Mr
Clare said.
“Local families in Bankstown are already struggling to make ends meet,
a 15 per cent GST will
mean household bills that
are already hard to pay,
will all go up.”
“A 15 per cent GST will
cost local families in

Bankstown more every
time they go to the supermarket, visit the doctor, buy the children new
school books, uniforms
or pay the school fees.”
“The Liberals went into
the last election promising ‘no change to the
GST,’ it’s now clear that
Malcolm Turnbull is preparing to break that promise.”
Malcolm Turnbull’s plan
to increase the GST –
and hurt low and middle
income earners – shows
how out of touch he is
with the cost of living
pressures facing families
living in Bankstown.
For more information or
to sign the online petition
against Malcolm Turnbull’s 15 per cent GST
please visit: www.noincreasetothegst.com.au
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Clive Palmer - broke or bluffing? Ideas boom: Malcolm Turnbull admits some policies in $1.1b
Today is shaping up to be There are plenty of the view innovation plan could fail
the one that unveils the
real Clive Palmer.
A man whose billionaire
tag is revealed as a great
misnomer. A man whose
financial position looks
increasingly like that of
failed coal entrepreneur
Nathan Tinkler.
Palmer’s lawyers are presenting him as being at
the end of financial rope
and his head company,
Mineralogy as struggling
to pay its legal bills. Typical of Palmer there was no
shortage of bluff, bluster
and theatrics as his court
action to recover millions
from his former chinese
partner came failed in a
West Australian courtroom on Monday night.
Palmer is now threatening
to place his main operating business - Queensland
Nickel, into administration unless he can get the
Queensland Government
to furnish a some kind
of guarantee secured by
what Palmer says is $1 billion in his company’s assets.
For Premier Annastacia
Palaszczuk, Palmer’s position is a real dilemma
given his nickel refinery
employs around 800 people who could lose their
jobs.
But how safe is a guarantee over Palmer’s assets,
given there is an enormous question mark over
their real value.
The Queensland refinery’s
accounts record a book
value of $1.9 billion for the
assets.
But given the highly depressed nickel price and
the fact that Queensland
Nickel is burning cash at
$1 million a fortnight, this
book value seems more
like fiction than fact.
All four of Australia’s
major banks, as well as
Suncorp have rejected
Palmer’s attempt to borrow more money, which
suggests they don’t see
the value taking security
over the assets.

that Palmer’s financial empire has using smoke and
mirrors for years, something not helped by the
fact that Palmer’s Mineralogy is a private company
and access to the details
of his financial position is
difficult.
Palmer pocketed $US415
million in 2006 when he
sold coal tenements to
Chinese government controlled Citic - a company
which Palmer has been
fighting in court for many
years over royalty payments.
Palmer lost the latest court
against Citic on Monday one in which he was seeking payment of US$48 million.
Palmer claims that without
this money, he will not be
able to fund losses from
the nickel refinery, which
is his main operating asset.
Palmer’s own lawyer is
arguing that Queensland
Nickel’s position is worse
than perilous and that
Mineralogy’s prospects of
continuing litigation and
maintaining valuable assets in its subsidiaries are
seriously at risk, “to say
the least”.
It appears to be likely that
Palmer is facing severe
financial difficulty but the
West Australian judge appeared unconvinced that
there wasn’t an element
of bluff in these dire warnings.
Queensland Nickel could
easily have eaten through
much if not all of what is
left of Palmer’s capital.
His cash splashes on
the likes of robotic dinosaurs golf courses and
the Queensland resort,
Coolum, a personal jet and
his political campaign for
federal parliament would
also have chewed through
a lot.
But Palmer may have been
able to pull off his strange
investment decisions had
the nickel price and coal
price not plummeted.

Innovation Minister Christopher Pyne and Prime Minister Malcolm Turnbull at the CSIRO Discovery Centre in
Canberra. Photo: Alex Ellinghausen

The Turnbull government
has unveiled a $1.1 billion
“ideas boom” designed to
take over where the mining boom left off and help
Australia’s business and
research community thrive
without fear of failure.
It is based on bringing
scientific research and
business closer together,
encouraging risk-taking
on new start-up ventures
and elevating science and
computer teaching as the
central drivers of a future
knowledge economy.
Lamenting Australia’s record as either the worst or
second worst-performing
developed economy at
commercialising scientific breakthroughs, the
plan represents a sharp
departure from the Abbott
government’s policy ambivalence on science and
aims to revitalise growth
through innovation and
the digital era.
While the modest financial commitment will
have almost no impact on
the budget until midway
through 2016 and then
only cost $1.1 billion over
four years, the package
contains what the Prime
Minister branded “all the
nudges and changes and
levers and incentives” designed to “inspire” Australians to “unleash prosperity” in a dynamic business
environment.
Much of the benefit promised by the measures
would flow from lighter

regulation and less punitive tax penalties for
success, or through the
restoration of scientific
research funding, particularly the guarantee of
10-year funding for large
projects such as the $520
million Australian Synchrotron and the $294 million Square Kilometre Array telescope.
The package has been
widely welcomed by the
science and research
lobby, which had been appalled when funding for
the National Collaborative
Research Infrastructure
Strategy was used by the
Abbott government to
force co-operation for its
university deregulation.
The government will direct
$1.5 billion over 10 years
to the research infrastructure strategy and universities will receive an extra
$127 million in research
funding over the next four
years.
“This is about Australia
becoming an innovation
nation,” Mr Turnbull said
while launching the policy
at the CSIRO headquarters
in Canberra.
“There is a big cultural
change afoot here. It’s a
mood of imagination and
that is what will drive our
prosperity in the 21st century.”
Labor has responded to
the initiatives with a mixture of grudging support
and sharp criticism. It noted that the financial com-

mitment failed to redress
cuts already enacted and
that some aspects - such
as the $84 million to be
spent over four years on
teaching computer coding
to students in years 5 and
7 - have been “borrowed”
from its policy platform.
One of the biggest “cultural” changes will come
from new laws that give
businesses the freedom
to fail and then trade out
of difficulties under new
US-style bankruptcy regulations.
Declaring that Australia
placed too much emphasis on penalising and stigmatising failure and not
enough on celebrating
success, the $1.1 billion
package acknowledges
that “sometimes entrepreneurs will fail several
times before they succeed
and will usually learn more
for failure than success”.
At the moment most bankruptcies last three years,
in which time the directors
are unable to start another
company. That will be cut
to one year. Directors are
at present personally liable for insolvent trading.
The new law would allow
trading while insolvent
where the business appoints a restructuring
adviser to work on a turnaround plan.
Mr Turnbull said the
change would take Australia “some way, but not
all the way” to the American Chapter 11 bankrupt-

cy code.
“It [Chapter 11] has a very
heavy involvement of the
courts,” he said. “We generally don’t want to be as
legalistic or materialistic
as the Americans, but this
is something that’s been
very carefully considered
over many years, most recently by the Productivity
Commission.”
Mr Turnbull conceded that
some of his policies could
require tweaking or replacement.
“I’m not guaranteeing that
all of these policies will be
as successful as we hope
they will be,” he said.
“Actually, I’m very confident about it because
we’ve worked very hard
on it ... if some of these
policies are not as successful as we like, we will
change them, we will learn
from them, because that is
what a 21st century government has got to be.”
In an idea borrowed from
the British government’s
successful Seed Enterprise Investment Scheme,
new laws will provide a 20
per cent non-refundable
tax offset worth up to
$200,000 for investors in
startup businesses plus
a 10-year exemption from
capital gains tax if they
hold shares in the company for three years. The
changes will come into
force in July 2016.
The government will also
loosen restrictions on tax
breaks for so-called earlystage venture capital limited partnerships, allowing investments of up to
$200 million rather than
$100 million and no longer
requiring investors to sell
when the company’s value
exceeds $250 million.
A $200 million dollar
CSIRO Innovation Fund
will more than restore
the $110 million removed
from the science agency’s
budget in 2014. It will also
establish a Bio-medical
Translation Fund to coinvest up to $250 million
in partnership with the private sector.
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Malcolm Turnbull backs away from com- Joe Hockey announced as Australia’s
next ambassador to the United States
pany tax cut

Prime Minister Malcolm Turnbull with Assistant Treasurer Kelly O’Dwyer on Tuesday. Photo: Ben Rushton

Primer Minister Malcolm Turnbull on ABC TV. Photo: ABC

Prime Minister Malcolm
Turnbull appears to have
put the brakes on recent
momentum towards tax
relief for corporate Australia, saying a company
tax cut would be “an enormous charge on the budget at the present time”.
“The problem is affordability,” Mr Turnbull told
ABC’s 7.30 program.
“A cut [of] 5 per cent or
10 per cent in the corporate tax rate would be
an enormous charge on
the budget at the present
time.
“It would stimulate growth,
but it would have a cost to
the budget … affordability
is very important.”
His comments contrast
with a speech delivered to
an Australian Chamber of
Commerce and Industry
dinner last month where
he declared the government was “looking at
company tax”.
“In a world of highly mobile international capital,
it’s important for us to
continue to have the right

company tax settings to
attract investment and
maximise growth and
jobs,” he told ACCI members.
Amid ongoing argument
over the level of the GST,
he also told the Coalition
party room in November that the two biggest
threats to the Australian
economy were bracket
creep and “high company
tax”.
Business Council of Australia president Catherine
Livingstone has been
urging the government
to lower business taxes,
arguing it would have the
greatest positive effect on
growth and productivity.
Treasurer Scott Morrison and Finance Minister
Mathias Cormann have
both referred to Australia’s corporate tax regime
as high by international
standards.
Mr Turnbull said the government’s $1.1 billion
innovation package provided “very generous tax
credits, or tax offsets” for

investing in start-up companies.
On Tuesday, Mr Turnbull
was asked again by reporters whether tax cuts
would stoke innovation,
he said cuts would have a
positive economic effect.
“But they come with a
cost,” he said.
“The Assistant Treasurer
[Kelly O’Dwyer] and Treasurer [Scott Morrison]
have got to make sure the
budget adds up.”
But Mr Turnbull has insisted that everything remains on the table.
“Almost all taxes have
some degree of brake on
economic activity. That is
why we are looking at the
redesign of the tax system,” he said.
The Business Council of
Australia has been sought
for comment.
Meanwhile, former Liberal
treasurer Peter Costello
has warned the government about making the
upcoming election the
fourth campaign dominated by the GST.
“If the Coalition goes
ahead with that proposal, you can put down the
glasses and stop worrying about other policies,”
he wrote in a column for
News Corp.
“It will swamp everything.
It won’t matter what happens on defence or security or industrial relations
or anything else. It would
make 2016 the fourth
election over GST.”

Foreign Minister Julie Bishop has announced former
treasurer Joe Hockey’s appointment as Australia’s
next ambassador to the
United States.
Malcolm Turnbull didn’t
trust Joe Hockey to be
treasurer but how do we
know he really trusts Joe
Hockey to be ambassador
to America?
Ms Bishop confirmed the
appointment via a short
press release on Tuesday
morning.
The announcement comes
after Saturday’s byelection
in Mr Hockey’s former seat
of North Sydney, which
was won by former Hockey
staffer Trent Zimmerman.
Mr Hockey will begin his
post in early 2016, replacing the widely respected
Kim Beazley who has
served in the role since
2010.
Mr Hockey resigned from
Parliament after September’s leadership coup that
saw Scott Morrison replace
him as Treasurer.
He made his final speech
to Parliament on October
21.
Prime Minister Malcolm
Turnbull said on Tuesday
Mr Hockey would be “the
face of Australia to Washington”.
“Our relationship with the
United States is a very
deep one,” he said.
“It is not just between a
Prime Minister and a President or an ambassador and
a President. It is a people
to people relationship.
“It is very, very complex
and intimate and at every
level strategic, economic,
cultural, social, family,
but the ambassador, the
Australian ambassador
in Washington is our representative in the United
States.”
He said Mr Hockey was
taking on a very important
role.
“Joe will be as Kim has
been the face of Australia
to Washington. To the most
powerful government in the
world, the face of Australia
will be Joe Hockey.”
Opposition Leader Bill
Shorten said on Tuesday

the appointment was “a
trifle strange”.
“Malcolm Turnbull didn’t
trust Joe Hockey to be
treasurer but how do we
know he really trusts Joe
Hockey to be ambassador
to America?” he said.
Labor’s foreign affairs
spokeswoman,
Tanya
Plibersek, said the United
States was Australia’s
most important diplomatic
post and the opposition
wished Mr Hockey well.
“Joe Hockey’s success will
be Australia’s success,”
she said.
“What is strange about this

appointment is Joe Hockey’s own admission that if
he had stayed in politics,
he would only be there for
payback reasons, to get
even with the people who
had brought him down.
“It is an extraordinary admission to someone who
is taking on such an important post. What is even
more extraordinary about
it is the former adversaries he is talking about are
the Prime Minister and the
Foreign Minister - the very
people he will be having to
report to as ambassador to
Washington.”

Experts Advise On Preventing Family
Violence In LGBTI Communities
Minister for the Prevention of Family Violence
Fiona Richardson and
Minister for Equality Martin Foley have today led a
roundtable to discuss the
impact of family violence
on lesbian, gay, bisexual,
transgender and intersex
(LGBTI) people.
Including LGBTI rights lobbyists, health academics
and Victoria>s first Gender and Sexuality Commissioner Rowena Allen,
the Roundtable provided
an opportunity to discuss
early intervention, prevention and response mechanisms for the LGBTI community, as well as areas of
concern and opportunities
for innovation.
Speaking at the event,
Minister Richardson said
that no section of society
was immune from family
violence, and that further
work was needed to address the issue and its
impact on the LGBTI community.
The Royal Commission
into Family Violence is
due to hand down its report next year. The report
will guide the State’s longterm approach to prevention and appropriate family violence responses for
all Victorian communities.
The Roundtable forms

part of the Victorian Government’s Victoria Against
Violence campaign – a 16Day community-based,
government supported
education and awareness
campaign about family
violence.
The campaign is timed to
coincide with the United
Nations 16 Days of Activism, which commenced
on the International Day
for the Elimination of Violence against Women (25
November 2015) and concludes on International
Human Rights Day (10
December 2015).
Quotes attributable to
Minister for Women Fiona
Richardson
“The Roundtable was an
invaluable opportunity to
discuss what we’ve learnt
so far from the Royal
Commission into Family
Violence, with a particular reference to the issues
that LGBTI Victorians
face.”
Quotes attributable to
Minister for Equality Martin Foley
«Family violence affects
every part of society. It is
crucial that LGBTI Victorians affected by this have
a voice and are given the
community-sensitive supports they need to deal
with the issue.»
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Turnbull fires back at Tony Abbott Everything is on the table: leaked COAG agenover calls for revolution within Islam da reveals GST changes being considered

Mr Turnbull’s comments came in response to Tony Abbott’s call for
Islam to change. Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Malcolm Turnbull has fired back at calls by
his predecessor Tony Abbott
for a “religious revolution”
within Islam by cautioning
against blaming all Muslims
for Islamic State terrorist attacks.
Mr Abbott called for a “hearts
and minds campaign against
the versions of Islam that make
excuses for terrorists” in an
opinion piece on Wednesday,
saying Islam had not undergone an equivalent version of
the Reformation and Enlightenment in Christian nations.
He said societies “can’t remain
in denial about the massive
problem within Islam” after
terrorist attacks in Paris and
the Middle East, the deaths of
Katrina Dawson and Tori Johnson in the Martin Place siege
last year and Curtis Cheng outside Parramatta police station
in October. While declining to
criticise Mr Abbott directly, Mr
Turnbull struck a markedly
different tone when asked to
respond to the former prime
minister’s comments.
“I’m not sure what the response is other than to say
that he’s entitled to his opinion,” Mr Turnbull told ABC
radio.
“I’m not about to run a commentary on Mr Abbott but I’d
simply make the observation
again that the one thing we
need to be very careful not to
do – and I’m sure Tony agrees
with this by the way – is to play
into the hands of our enemies
and seek to tag all Muslims
with the crimes of a few.
“This is very important.
“The simple fact of the matter
is the vast majority of Muslims
are as appalled by these acts
of extremism as we are.”
Mr Turnbull said Australia
need only to look to its closest

neighbour, Indonesia, to see
that most Muslims are strongly opposed to extremism.
“Indonesia demonstrates that
Islam is compatible with both
democracy and an open, tolerant society,” he said.
“The extremism of ISIL or
Daesh is utterly rejected by
the leaders of the majority of
Muslim nations.”
In his opinion piece, Mr Abbott
writes: “Dealing with terrorism
and the Islamist fanaticism
that inspires it is the great
challenge of our time.”

Mr Abbott said surveys of British and French Muslims “typically show up to 30 per cent
sympathising with the aims
if not the methods of Islamic
State.”
Although most Muslims utterly reject terrorism, some are
all too ready to justify “death
to the infidel,” he wrote.
“Demonising Islam generally
or all Muslims could bring on
the ‘clash of civilisations’ that
academic Samuel Huntington
feared two decades back and
make ‘Islam’s bloody borders’
even more dangerous.
“But we can’t remain in denial
about the massive problem
within Islam.
“Islam never had its own version of the Reformation and
the Enlightenment or a consequent acceptance of pluralism
and the separation of church
and state.
“Fortunately there are numerous Muslim leaders who think
their faith needs to modernise
from the kill-or-be-killed milieu
of the Prophet Muhammad.”

NSW firms to win amid property
tax change
Businesses look likely to be
the big winners under a new
emergency services tax which
will affect millions of NSW
property owners.
The new tax, designed to replace the emergency services
levy on household insurance
policies, will cost about $160
on average a year.
The NSW government estimates insurance premiums
will fall by about $200 a year
because of the change, giving
the average property owner a
saving of $40.
“It’s based on modelling which
treasury has done,” Treasurer
Gladys Berejiklian said.
“All modelling is based on assumptions but we know that
on average the vast majority
who pay insurance will be better off.”
Ms Berejiklian said the new
way of paying the emergency
services levy is a much fairer
system because it means
those who insure their properties will no longer be subsidising those who did not.
Consumer watchdog boss Allan Fels has been appointed
to monitor the policy change

and ensure insurers pass on
the cost savings to consumers.
Insurers are committed to
passing on the savings to
their customers, Insurance
Council of Australia CEO David Whelan said.
“ICA figures show removing
the ESL will save the average policyholder more than
$250 a year on the cost of
their household insurance”,
he said.
But the government has been
criticised for introducing a
system which looks likely to
benefit businesses over homeowners.
“The government’s own 2012
discussion paper made it clear
that these changes will cost
homeowners an extra $200
million a year while delivering
businesses over $250 million
in tax cuts,” Greens emergency services spokesperson
David Shoebridge said.
The change will result in residential property owners paying 75 per cent of the new tax
while businesses and rural
landowners pay less than 15
per cent each, he said.

Massive increases to the
GST that would raise up
to $45 billion annually will
be on the table when Malcolm Turnbull and state
premiers meet on Friday,
according to a leaked document obtained by Fairfax
Media.
The Council of Australian
Governments document,
marked “for official use
only” and titled “Reform
of the Federation”, reveals
modelling prepared by the
federal treasury at the request of the states in July,
and will help frame the
crunch tax meeting, which
will be led by NSW Premier Mike Baird, Queensland Premier Annastacia
Palaszczuk and Mr Turnbull.
Eight options for tax reform – including six GST
options and two Medicare
Levy proposals – are canvassed in the paper, which
sets out four previously
unpublished tax options
that have been costed by
the federal Treasury, and
four more that will be costed as the federal and state
governments pursue tax
reform.
Soon after becoming
Prime Minister, Mr Turnbull said everything – including a consumption tax
rise – was on the table as
his government pursued
tax reform.
The document confirms
that a rise in the goods and
services tax remains a live
option and raises the prospect of a federal election in
2016 fought over the issue
if the federal government
adopts a plan to hike the
GST and can strike a deal
with the states, whose
support will be needed for
any increase.
The leak also comes as
former Liberal treasurer
Peter Costello warned
“hot heads” in his party
not to raise the GST to 15
per cent, and as Opposition Leader Bill Shorten
promised to oppose a GST
rise.
The first four options include lifting the GST to
15 per cent, raising $32.5
billion; lifting the GST to

12.5 per cent and expanding the base to include all
food and non-alcoholic
drinks, raising $25 billion;
and raising the Medicare
Levy from 2 per cent to 4
per cent in one hit, which
would raise $15 billion. The
fourth, and most radical
option would be to raise
the GST to 15 per cent, expanding it to include food
and non-alcoholic drinks,
water and sewerage. This
would raise $45 billion annually.
The second set of four
other options being considered are expanding the
GST base to include health
services; including education services; introducing
a GST-equivalent financial
sector tax; and raising the
Medicare Levy to 4 per
cent over eight years.
In 2014, it was estimated
that extending the GST to
health, education services
and introducing a financial sector tax would each
raise about $4 billion annually if implemented.
The Turnbull government
has already indicated,
however, that health and
education are likely to
be exempt from any GST
changes, whereas fresh
food and financial services are considered fair
game.
The paper also hints at
the difficult public debate
that will accompany any
rise to the consumption
tax, warning “public commitments about which
households will be fully
compensated should be
avoided” because “making commitments now
risks over-compensation
for households”.
Offsetting GST price rises
for households earning
less than $100,000, and
half of the price rises for
households earning less
than $155,000, would use
“at least” half the extra
GST revenue, it states.
The $15 billion that would
be raised by increasing
the Medicare Levy, without assistance for households, is about the same
amount left over if the GST
is increased to 15 per cent

and households are compensated.
That means, in effect, some
people would be worse off
under a Medicare Levy rise
than a straight increase in
the GST.
The increases in pensions,
family payments, concessions for seniors and a
rise in the low income tax
offset were used to compensate households after
the introduction of the
carbon tax in 2010-11 and
served as a “useful example of the form that compensation could take for a
change in the GST”.
Treasurer Scott Morrison
and his state counterparts
will meet on Thursday in
Sydney, the day before
the leaders meeting, with
reforms to state taxes to
dominate discussions.
Last week, Mr Morrison
played down the significance of the Treasury
modelling, which has not
been released, arguing
it had been “done based
on the request from the
states”.
Mr Morrison said on Monday the “idea that we
should be raising taxes
to pay for higher levels of
expenditure” by the states
did not appeal to him, or
the Prime Minister.
Mr Shorten said on Tuesday: “I don’t believe that
the case has been made
that Australia, in order
to make sure that we are
a successful, fair country needs to have a GST
where you put everything
up to 15 per cent”.
Mr Costello wrote for News
Corp that “if the Coalition goes ahead with that
proposal [a rise to 15 per
cent], you can put down
the glasses and stop worrying about other policies
... it will swamp everything”.
Mr Shorten said he didn’t
always agree with Mr Costello “but he is stating the
obvious, isn’t he? Putting
up a GST to 15 per cent,
it’s lazy”.
NSW and South Australia
have led the case, among
the states, in pushing for
a GST rise.
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الصوت املاسي يعانق االرز واألصالة يف اوسرتاليا
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من بادرو الحجة
من الحفالت الجميلة والراقية التي
أمضيناها باالمس مع فنانة لبنانية
أصيلة  ،بحنجرتها املاسية تعيدنا
اىل زمن العمالقة  ،بحضورها و
أغانيها تعيدنا اىل الزمن الجميل
التي افتقدناه يف هذا العصر،
صاحبة ألصوت املاسي نادين صعب
اضاءة ليالي سدني بأجواء لبنانية
و فلكلورية رائعة حيث رافقها على
االيقاع عازف الطبل الشهري حسني
شمعة وعلى الدرامز خريج ستوديو
الفن ومدير أعمالها الفنان الصديق
روجيه املجرب حيث اشعلوا الصالة
ألكثر من نصف ساعة بالرقص
والتصفيق املستمر  ،باإلضافة اىل

أغنياتها الخاصة املعروفة من ابناء
الجالية ،افتتحت نادين الربنامج
بأغنية يا قمر مشغرة للسيدة
الكبرية فريوز وأكملت مع كوكتيل
أغاني لسمرية توفيق وختمت
مع وصلة طربية رائعة الم كلثوم،
بكل صراحة نادين صعب ابدعت
بكل األلوان واثبتت انها فنانة
راقية وأصيلة ،تسحرك بوجودها
وتأخذك معها اىل البعيد.اىل ذالك
الزمن الجميل التي نشتاق اليه
وخاصة يف غربتنا التي تغزوها اليوم
أصوات نشاذ مستوردة من خارج
الحدود والتقاليد الفنية التي تربينا
على أصالتها.الربنامج مميز وحافل
باملفاجأت تواىل على تقديم السهرة

الزميلة ندى فريد و الكوميدي جان
خضري ،افتتح هذا الربنامج الفني
بصوت النجم الصديق جان خليل
واستعراض شرقي راقص وأختتم
الربنامج مع نادين صعب و حسام
جنيد والعازف طالل الداعور.
واخريا شكر خاص للصديق فريد
جعجع و لشركته الرائدة (أرابيك
كونسرت اوسرتاليا) على هذه
األمسية الفنية التي استمتعت بها
جاليتنا العربية و خاصة اللبنانية.
وللتذكري الحفلة االخرية يف سدني
للصوت املاسي نادين صعب و
الفنان السوري حسام جنيد نهار
السبت  ١٢كانون االول كونوا على
املوعد.

المــرياج

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

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

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

Zaatar Restaurant

مطعم زعرت فخر املعجنات اللبنانية يف فيكتوريا
يقدم لكم يومياً اشهى االطباق اللذيذة ..مناقيش،
لحم بعجني ،كفتة ،سبانغ ،فالفل ،سلطة وجميع
انواع املأكوالت
كما يؤمن جميع الطلبيات من سنبوسك وفالفل
وأقراص كبة وتبولة وفتوش وغريها من املأكوالت
الطازجة يوميا اىل جميع املناسبات ..أعياد ميالد -
خطوبة وغريها.

تعا َل اىل ما تشتهي نفسك واىل حيث الراحة
واالطمئنان واالجواء السعيدة

متبالت ومازة

معجنات مع تأمني جميع الطلبيات
كالحفالت واملدارس وغريها

سندويشات فالفل متنوعة

شوربة ولوازمها

@365 Sydney Rd Coburg VIC 3058 - zaatar
zaatar.com.au - Tel: (03) 99399494

