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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

توقيف النائب السابق حسن يعقوب يف قضية خطف هنيبعل القذايف

سليمان فرجنيه: شعاري للعهد »الرئيس_املواطن«

املرده  تيار  رئيس  اكد 
فرجنيه  سليمان  النائب 
الناس  كالم  برنامج  عرب 
سي  بي  ال  شاشة  على 

احد  من  اذنا  يأخذ  ال  انه 
مؤكدا   ، اي شيء  ليفعل 
انه ذهب حرا اىل باريس 
وعاد حرا وضمريه مرتاح ، 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة  8

تناقض أمريكي - تركي يف املوقف 
من سيادة العراق

أعلنت بريطانيا أمس االول 
نتائج املراجعة اليت بدأتها 
قبل 20 شهرًا يف خصوص 
مجاعة »اإلخوان املسلمني«، 
وخلصت إىل اعتبارها »ممر 
يف  ينخرط  ملن  عبور« 

لكنها  واإلرهاب،  العنف 
مل تدرجها ضمن املنظمات 
احملظورة، على رغم إبقائها 
هذا  أمام  مفتوحًا  الباب 

االحتمال. 
الربيطاني  اإلعالن  وجاء 

بريطانيا تعترب »اإلخوان« معرباً حنو التطرف واإلرهاب

املتحدة  الواليات  دعت 
قواتها  سحب  إىل  تركيا 
طالب  فيما  العراق،  من 
رئيس احلكومة أمحد داود 
هذه  عديد  بزيادة  أوغلو 
يوم  بعد  وذلك  القوات. 
من  بعشرات  هجوم  على 
شنه  »غراد«  صواريخ 
معسكر  على  »داعش« 
قتل  عن  أسفر  »بعشيقة« 

أربعة جنود.
للسفارة  بيان  يف  وجاء 
أن  بغداد  يف  األمريكية 

أرشيف
موضحا انه مرشح للرئاسة 
اكثر من اي وقت مضى.

ثقة  عندي  فرجنيه  وقال 
بنفسي ومبسيحييت  كافية 

كان،  اي  للقاء  وبوطنييت 
الفتا اىل ان لقاء باريس 
وتفاهم  نقاش  ختلله 
لبعض  مشرتكة  وقراءة 
ذهب  انه  مؤكدا   ، االمور 
وعاد  حرا  باريس  اىل 

خطي  بيان  شكل  على 
للنقاش«  خاضع  »غري 
الوزراء  رئيس  قّدمه 
إىل  كامريون  ديفيد 
العموم  )جملسي  الربملان 

التتمة صفحة 8

الروسي  الرئيس  أعلن   
تأييد  بوتني  فالدميري 
أمريكية  خطة  بالده 
يف  قرار  مشروع  لتقديم 
جملس األمن بعد االجتماع 
»اجملموعة  لـ  الوزاري 
الدولية لدعم سورية« يف 
)أمس(،  اجلمعة  نيويورك 
داعيًا نظام الرئيس بشار 

بوتني حيض األسد 
على تسوية »ال 

تعجبه«

التتمة صفحة  8

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

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

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

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

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

بايدن  جو  الرئيس  »نائب 
هاتفيًا  اتصااًل  أجرى 
حيدر  الوزراء  رئيس  مع 
اتصال  عقب  العبادي 
أوغلو«،  داود  مع  مماثل 
»اجلانبني  أن  وأوضحت 
القوات  انتشار  تناوال 
العراق  مشال  يف  الرتكية 
مسبقة  موافقة  دون  من 

من احلكومة«.
»الزعيمني  أن  وأضاف 
األولية  باملؤشرات  رحبا 

تهنئة وتنويه
نتقدم بأحر التهاني من 
الجالية عامة واملسيحية 

خاصة بمناسبة عيدي امليالد 
املجيد ورأس السنة املباركة، 

أعادهما اهلل على الجميع 
بالخري والربكات..

وكل عام وانتم بخري
تعلن »الهريالد« لقرائها ***

الكرام انها ستحتجب عن 
األسواق بمناسبة األعياد 
على ان تعاود الصدور 

كاملعتاد يف
 2016 - 1 - 23

فرنجيه خالل املقابلة مع مارسيل غانم
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اعــالن
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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لبنانيات
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والقوى  األحزاب  لقاء  أعلن 
الوطنية  والشخصيات 
أصدره  بيان  يف  اللبنانية، 
مقر  يف  الدوري  اجتماعه  اثر 
 - املستقلني  الناصريني  حركة 
املرابطون، برئاسة أمني اهليئة 
العميد  احلركة  يف  القيادية 
رفضه  »عن  محدان،  مصطفى 
للقرار غري الدستوري بانضمام 
بالتحالف  يسمى  ما  إىل  لبنان 
اإلرهاب«،  حملاربة  اإلسالمي 
هذا  مثل  يتخذ  »كيف  متسائال 
يف  لبنان  يورط  الذي  القرار 
علم  حتى دون  أحالف مشبوهة 
يف  الصالحية  صاحبة  احلكومة 
ظل  يف  القرار  هذا  مثل  اختاذ 

الفراغ الرئاسي«.
ورأى اللقاء »أن النظام السعودي 
اإلدعاء مبحاربة  له  آخر من حيق 

والداعم  املصنع  وهو  االرهاب 
الرئيسي  واملمول  له  األول 
يف  االرهابية  املنظمات  جلميع 

سوريا والعراق«.
الكونغرس  »قرار  اللقاء  ودان 
اهلل«  »حزب  إدراج  األمريكي 
يسمى  ما  على  »املنار«  وقناة 
املنظور  وفق  اإلرهاب  الئحة 
كما  االسرائيلي«،   - األمريكي 
القرار«،  هذا  بنود  »بقية  دان 
وإسرائيل  أمريكا  »أن  مؤكدا 
يف  اإلرهاب  زعيمتا  هما 
ومتويل  بدعم  وتقومان  العامل 
االرهابية  املنظمات  وتدريب 
وطنية  دول  حكومات  إلسقاط 
العامل  يف  ودميوقراطية 
فرض  بهدف  وذلك  واملنطقة، 
خمططاتها يف اهليمنة والسيطرة 

على الشعوب وثرواتها«.

 لقاء االحزاب والقوى الوطنية: نرفض 
انضمام لبنان اىل التحالف االسالمي

يف  الثقافية  الدائرة  نظمت 
يف  والتواصل  االعالم  جهاز 
اللبنانية«  »القوات  حزب 
معراب،  يف  ميالديا  ريسيتاال 
احلزب  رئيس  وحضور  برعاية 
مسري جعجع، أحيته األوركسرتا 
اهلارمونية لقوى األمن الداخلي 
مار  شبيبة  جوقة  مبشاركة 

الياس - أنطلياس.
شارك يف احلفل ممثل الرئيس 
زياد  النائب  احلريري  سعد 
العدل  وزير  ممثل  القادري، 
اللواء أشرف ريفي خالد علوان، 
ميشال  العماد  النائب  ممثل 
غاريوس،  ناجي  النائب  عون 
جعجع،  سرتيدا  والنواب: 
وهبه،  أمني  خليل،  يوسف 
الياس  فريد  سعد،  انطوان 
وشانت  كرم،  فادي  اخلازن، 
جو  السابق  الوزير  جنجنيان، 
سركيس، منسق األمانة العامة 
السابق  النائب  آذار   14 لقوى 
العام  االمني  سعيد،  فارس 
رفيق  اللبنانية  الكتائب  حلزب 
التغيري  حركة  رئيس  غامن، 
ايلي حمفوض،أمني سر »حركة 
انطوان  الدميوقرطي«  التجدد 
الشخصيات  من  وحشد  حداد، 
االعالمية والفنية واالقتصادية 

واالجتماعية والدينية.
ترحيبية  بكلمة  احلفل  استهل 
يف  الثقافية  الدائرة  لرئيسة 
جويل  اللبنانية«  »القوات 
األوركسرتا  ثم عزفت  فضول، 
اهلارمونية لقوى األمن الداخلي 
ميالدية  وأناشيد  معزوفات 
لينا  ني  لالعالميَّ قراءات  ختللها 
اللذين  براك  وبسام  دوغان 
من  األجبدية«  »درع  تسلما 
قدم  كما  »القوات«،  رئيس 
األوركسرتا  قائد  اىل  جعجع 
»درع  مراد  زياد  املقدم 

فينيقيا«.
جعجع

جلعجع  بكلمة  احلفل  واختتم 
املوجودين يف  »كل  فيها  حيا 
الصالة، بغض النظر عن »مني 
أوالد  فالكل  مني؟«،  مرشح 
»مني  كان  من  فكائن  البيت. 
لن  النهاية  يف  مني؟«،  رشح 

يصح إال الصحيح«.
وشكر »وزير الداخلية والبلديات 
العام  واملدير  املشنوق  نهاد 
ابراهيم  اللواء  الداخلي  لالمن 
بصبوص، ومن خالهلما اىل كل 
القوى األمنية يف لبنان«، معربا 
عن »تقديره وامتنانه لكل فرد 
الداخلي  األمن  فرقة  أفراد  من 
املوسيقية ملشاركتهم يف هذا 

االحتفال امليالدي«.
وتوجه بالشكر اىل »كل القوى 
اجليش  اىل  والسيما  األمنية 
عناصره  تنتشر  الذي  اللبناني 
على  القارس  الربد  هذا  يف 
عن  للدفاع  عرسال  جرود  قمم 
أن  وباألخص  اللبنانيني،  كل 
تستطيع  ال  العامل  دول  أعتى 

جتنب العمليات االرهابية«.
وأشار اىل أن » لبنان وبفضل 
يشهد  جمتمعة  األمنية  القوى 
ظل  يف  نسبيا  واستقرارا  أمنا 
أجواء  من  املنطقة  تعيشه  ما 

متفجرة«.
ورأى جعجع ان »أجواء السياسة 
خالل األسابيع املاضية مل تكن 
امليالد  عيد  ولكن  ميالدية، 
قلب  يف  دائما  معنا  موجود 
إشراقة  مع  منا،  واحد  كل 
فمن  جديد.  نهار  مشس  كل 
واإلميان  باحملبة  متسلحا  كان 
والصالبة سيكون كل يوم يف 

حياته يوم ميالد جديد«.
وختم جعجع »ان لبنان سيقوم 
أن  وأعدكم  جديد،  من  ويولد 
القوات ستبقى يف أيام السلم 
زمن  ويف  تبين،  اليت  اليد 

األزمات واحلرب هي قوات«.

 خالل ريسيتال ميالدي يف معراب:
جعجع لبنان سيقوم ويولد من جديد

من األرشيف

والتعليم  الرتبية  وزير  عرب 
عن  بوصعب  الياس  العالي 
امله ب »إجياد حل سريع ألزمة 
رئاسة اجلمهورية لكي نتمكن من 
حتقيق اإلستقرار، خصوصًا يف 
ظل األزمة الكبرية من حولنا«، 
يتعلق  ما  يف  صعب  بو  وأكد 
بفريقه السياسي أن »عالقتهم 
املردة  تيار  رئيس  مع  متينة 
سليمان بيك فرجنية، وهم يف 
معربا  نفسه«،  سياسي  اخلط 
عن أن »ما من شيء بإمكانه أن 
يزعزع هذا احللف«، مشددا على 
أن »ما نسمعه عن اختالف يف 
الواحد ليس يف مكانه  الفريق 

وفرجنية من أهل البيت«.
»رئيس  أن  بوصعب  وأعلن 
تكتل التغيري واإلصالح العماد 
مرشحهم  هو  عون  ميشال 
يف  تغيري  ال  وان  للرئاسة، 
عليه  يوافق  مل  ما  مرشحهم 
الفريق جمتمعا، وإن هذا الفريق 
مصر على أن اجلنرال عون هو 

مرشحه للرئاسة«.
اليت  املواقف  »بعض  اضاف: 
فرجنية  الوزير  حبق  صدرت 
بعض  من  أخطاء  تكون  قد 
يتحملون  من  وهم  املوظفني 
عن  تعرب  ال  ألنها  مسؤوليتها، 
املوقف الرمسي لتكتل التغيري 
التكتل  لرئيس  أو  واإلصالح 
فجميع  عون،  ميشال  العماد 
املواقف الرمسية تصدر مباشرة 
او  عون  ميشال  العماد  من 
اجتماع  بعد  الرمسي  البيان  يف 
عرب  يرد  ما  وليس  التكتل 

وسائل اإلعالم«.
جاء  صعب  بو  الوزير  كالم 
تفقدية جلامعة  زيارة  يف خالل 
يف  التقى  الكورة  يف  البلمند 
الدكتور  اجلامعة  رئيس  خالهلا 
الكليات،  وعمداء  سامل  ايلي 
يف حضور املدير العام للتعليم 

العالي الدكتور امحد اجلمال.
من  عدد  على  بوصعب  وجال 
على  واطلع  اجلامعة  كليات 
وعرب  فيها  االختصاص  جماالت 
عن تقديره ملسريتها االكادميية 
املشرفة، وحتدث إىل اإلعالميني 
»انا  فقال:  اجلولة  نهاية  يف 
ضيافة  ويف  عريق  صرح  يف 
الرئيس ايلي سامل الذي يفخر 
للجامعة  وبعطاءاته  لبنان  به 

وللبنان«.
اضاف: »ان زيارة جامعة البلمند 
هي للتأكيد على طابعها املميز 
نتكل  الشمال حيث  منطقة  يف 
على جامعة عريقة سوف حتدث 
تغيريا فعليا يف اجملتمع. حنن 
التعليم  مؤسسات  تقوية  مع 
بالعلم  التطرف  حنارب  لكي 
اهمية  نرى  هنا  من  والثقافة. 
جامعة البلمند اليت تتخطى حدود 

لبنان إىل املنطقة والعامل«.
الكبري  »اجلهد  ان  اىل  وفت 
الذي بذله الدكتور سامل اثبت 
ريادة هذه املؤسسة يف التعليم 
يف  »حنن  وقال:  العالي«، 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
كل  لنؤمن  جانبكم  وإىل  معكم 

ما هومطلوب للجامعة«.

سالم
ثم حتدث رئيس اجلامعة الدكتور 
فقال:«يشرفين  سامل  ايلي 
ان  البلمند  جلامعة  كرئيس 
الياس  الوزير  معالي  استقبل 
ايضا  اسس  الذي  صعب  بو 
جامعة يف اخلليج، فخربته داعمة 
العالي  وللتعليم  للجامعات 
شخصه  معه يف  وحنن  عموما، 
حنن  لبنان،  لكل  نظرته  ويف 
بالفعل  ولكننا  خاصة  جامعة 
حدود  حدودها  وطنية  جامعة 
لبنان،  فكر  وفكرها  لبنان 
وتنظر إىل العامل العربي بنظرة 
لبنان. فلبنان عاملي يف تفكريه 
ونظرته إىل الكون. كما أننا نرى 
وزارة  رأس  على  وجودكم  يف 
لتعزيز  تارخيية  فرصة  الرتبية 
التعاون واإلجناز، ويشرفنا ان 
نستقبلكم كوزير داعم للتعليم 

العالي«. 

بو صعب

 بو صعب تفقد جامعة البلمند:
حنن وفرجنية فريق واحد متماسك وما نشر 

اعالميا ال يعرب عنا ويتحمل مسؤوليته من كتبه

االعالم  جهاز  رئيس  نفى 
»القوات  يف  والتواصل 
الرياشي  ملحم  اللبنانية« 
نشره  الذي  املعيب  »املوقف 
االلكرتونية  املواقع  احد 
حزب  رئيس  اىل  زورا  ونسب 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع 

الرياشي نفى املوقف املنسوب اىل جعجع حبق 
احلريري: اهلدف منه االصطياد يف املاء العكر

احلريري  سعد  الرئيس  حبق 
التواصل  مواقع  عرب  ويتداول 

االجتماعي«.
 وقال: »ان اخلرب عار عن الصحة 
جعجع  مسري  يشبه  وال  ومعيب 
من قريب أو بعيد، واهلدف منه 

االصطياد يف املاء العكر«.

 تقدم رئيس جملس النواب نبيه 
»جبزيل  بيان  يف  وعائلته  بري 
الشكر من مجيع القادة من رؤساء 
ونواب  ووزراء  طوائف  ورؤساء 
وإجتماعية  روحية  وشخصيات 
وديبلوماسية  وأمنية  وعسكرية 
وإدارية، وقيادات حزبية ونقابية 

واخلارج،اليت  لبنان  يف  وأهلية 
اجللل«.  مبصابها  العائلة  واست 
كذلك شكر الوفود الشعبية اليت 
أمت مقر الرئاسة الثانية لتقديم 
املوىل  سائلني  العزاء،  واجب 
أو  مكروها  يريهم  »أال  وجل  عز 

يفجعهم بعزيز«.

بري يشكر املعزين بوفاة شقيقته

االنرتبول  رئيس مؤسسة  تلقى 
نائب رئيس جملس الوزراء وزير 
الدفاع والداخلية السابق الياس 
الوزراء  رئيس  من  رسالة  املر 
جاء  فالس،  مانويل  الفرنسي 

فيها:
قد  كنتم  الرئيس،  »حضرة 
تضامنكم  عن  لنا  أعربتم 
اليت  اهلجمات  عقب  وتعاطفكم 
دوني  وسان  باريس  ضربت 
يف 13 تشرين الثاني املاضي، 
أشكركم وأعرب لكم عن تقديري 
فرنسا  وقعت  لرسالتكم.لقد 
جبانة  إعتداءات  ضحية  جمددا 
نفذها بربريون.اإلرهابيون ضربوا 
بشكل أعمى ويف أماكن جتمعات 

أماكن  وصداقة،  وإحتفاالت 
ترمز إىل منط حياتنا، وبفعلهم 
اإلنسانية مجعاء  إستهدفوا  هذا 
أصيبت  اجلوهرية.لقد  وقيمها 
قوية.  زالت  ما  لكنها  فرنسا، 
واقفني  زالوا  ما  والفرنسيون 
ومتحملني  موحدين  بشجاعة، 
هذا  على  سنرد  املسؤولية، 
حنتاج  وحنن  احلربي،  العمل 
الدولي.  اجملتمع  لتحرك 
نتلقاها  اليت  الداعمة  واملواقف 
من العامل أمجع تشهد على هذا 
ميكننا  أن  جيب  الذي  التضامن 
فقط  معا  جهودنا،  توحيد  من 
نستطيع هزم اإلرهابيني الذين 

حياولون قتل حريتنا«.

 الياس املر تلقى رسالة شكر من رئيس 
وزراء فرنسا: معا نستطيع هزم اإلرهابيني

وجه »لقاء اجلمهورية« يف بيان 
االسبوعي  اجتماعه  بعد  اصدره 
من  لكل  وتقدير  شكر  »حتية 
اطالق  مؤمتر  اجناح  يف  ساهم 
يف  للقاء  السياسية  الوثيقة 
قصر  يف  االول  كانون   6
»نوعية  ان  مؤكدا  املؤمترات«، 
الوطين  والتجاوب  احلضور 
الشامل حيمالن اللقاء مسؤولية 
انطالقته  تعزيز  يف  مضاعفة 

ومتابعة مسريته الوطنية«.
التحالف  »بقيام  اللقاء  ورحب 
االرهاب«،  حملاربة  العربي 
اخللط  »ال جيوز  انه  اىل  مشريا 
الداعي إىل  بعبدا«  »اعالن  بني 
حتييد لبنان عن سياسة احملاور 
سياسة  باعتماد  واملطالبة 
بالنفس« عن املشاركة  »النأي 
حملاربة  العربي  التحالف  يف 
»داعش«، كون حماربة االرهاب 
كانت وال تزال يف صلب العمل 
اللبناني كان  الوطين، واجليش 
هذا  وحارب  تصدى  من  اول 

بصرف  عليه،  وانتصر  االرهاب 
الدستوري  املسار  عن  النظر 
لبنان  انضمام  بكيفية  املتعلق 
عدم  ظل  يف  التحالف  هذا  اىل 
يتوىل  مجهورية  رئيس  وجود 
املعاهدات  عقد  يف  املفاوضة 
مع  باالتفاق  وابرامها  الدولية 
موافقة  واخذ  احلكومة  رئيس 
جملس الوزراء كما تنص املادة 
52 من الدستور«.وجدد مطالبته 
»باالجتماع  اللبنانية،  احلكومة 
بأسرع وقت للبت النهائي مبلف 
النفايات«، داعيا »مجيع القوى 
اىل التعاون النهاء هذا املوضوع 
املضر بالصحة العامة والبيئة«.

»اللبنانيني  »اللقاء«  وهنأ 
ان  متمنيا  اجمليدة«،  باالعياد 
املولد  ذكرى  تالزم  »يكون 
النبوي الشريف مع عيد امليالد 
اجمليد حمطة جديدة لتأكيد اهمية 
احلفاظ على صيغة العيش الواحد 
وتعزيز الوحدة الوطنية بعيدا عن 

االنقسامات الراهنة«.

 لقاء اجلمهورية: ال جيوز اخللط بني اعالن بعبدا واملطالبة 
باعتماد سياسة النأي بالنفس عن املشاركة يف التحالف العربي

 اجتمع نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع الوطين مسري مقبل 
مع قائد اجليش العماد جان قهوجي الذي زاره ظهر امس االول يف 
مكتبه يف الوزارة، مت يف خالل هذه الزيارة التداول يف سلسلة 
مواضيع تتعلق بأمن احلدود والداخل والتدابري املتخذة بالتنسيق 
مع باقي االجهزة االمنية للحفاظ على االمن واحلؤول دون ما يعكر 
صفو االعياد.كما مت التشاور يف مواضيع ادارية تعود للمؤسسة 

العسكرية وتأمني حسن سري العمل فيها.

مقبل إجتمع مع قهوجي وتشاورا يف شؤون املؤسسة العسكرية



Page 4صفحة 4     

لبنانيات

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 

نقوال  الدكتور  النائب  اعترب 
فتوش، يف بيان له امس االول  
سيادي  حق  احلرب  »إعالن  ان 
ليس  »هذا  وقال:  تبعي«،  ال 
مبعاهدة، فاملعاهدة تكون خطية 
ترحييب.  هاتفي  باتصال  وليس 
كل  من  اجملرد  حبلف  وليس 
إثبات، إال من أقوال ولي العهد 
األمري حممد بن سلمان يف مؤمتره 
الصحايف يف الرياض الذي اكد 
من  يأتي  التحالف  ان  خالله: 
حملاربة  االسالمي  العامل  حرص 
هذا الداء )االرهاب( الذي تضرر 
قبل  اوال  االسالمي  العامل  منه 
وأضاف  ككل.  الدولي  اجملتمع 
األمري حممد بن سلمان وهو وزير 
الدفاع كل دولة اسالمية حتارب 
االرهاب بشكل منفرد، فتنسيق 
سيطور  وانه  جدا،  مهم  اجلهود 
ممكن  اليت  واجلهود  االساليب 
يف  االرهاب  فيها  حنارب  )ان( 
االسالمي.  العامل  أحناء  مجيع 
كان  إذا  عما  سؤال  على  وردا 
التحالف يستهدف تنظيم الدولة 
الدفاع  وزير  قال  االسالمية، 
أي  سيحارب  انه  السعودي 
أمامنا،  تظهر  إرهابية  منظمة 
سلمان  بن  حممد  االمري  وأكد 
العسكري  اإلسالمي  التحالف  أن 
يف  املهمة  الدول  مع  سينسق 
العامل واملنظمات الدولية يف هذا 
التحالف  أن  إىل  مشريا  العمل، 
عسكريا  اإلرهاب  سيحارب 
إىل  باإلضافة  وإعالميا  وفكريا 
القائم  الرائع  األمين  اجلهد 
بن  حممد  االمري  وأوضح  حاليا. 
غرفة  إنشاء  سيتم  أنه  سلمان 
الرياض  يف  للتحالف  عمليات 
حملاربة  اجلهود  ودعم  لتنسيق 
وأحناء  أقطار  االرهاب يف مجيع 
إىل  مشريا  االسالمي،  العامل 
حبسب  ستساهم  دولة  كل  أن 

قدراتها«.
احللف  أن  »يستنتج  اضاف: 
على  حرب  إعالن  هو  املزعوم، 
الغرب  اوجده  الذي  اإلرهاب 
العربية  الدول  بعض  ومولته 
احلرب  وإعالن  والسالح.  باملال 
 65 املادة  يف  الدستور  عاجله 
الدستور  من   65 فاملادة  منه. 
ما  على  نصت  األخرية  فقرتها 
حرفيته: أما املواضيع األساسية 
ثلثي  موافقة  إىل  حتتاج  فإنها 
احملدد  احلكومة  أعضاء  عدد 
ويعترب  تشكيلها.  مرسوم  يف 
مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل 
الطوارئ  حالة  إعالن  الدستور ، 
والسلم،  احلرب  وإلغاؤها، 
االتفاقات  العامة،  التعبئة 

واملعاهدات الدولية«.
املزعوم،  »التحالف  ان  ورأى 
اإلرهاب،  على  حرب  إعالن  هو 
أي إرهاب؟ وبالتالي ال صالحية 
بالرتحيب حبلف  احلكومة  لرئيس 
الرياض الذي يفرتض ان يصدر 
ولي  عن  وليس  امللك  عن 
العهد«، معتربا ان »رئيس جملس 
بأن  تذرع  سالم  متام  الوزراء 
الوزاري حلكومة املصلحة  البيان 
أساسه  على  الذي  الوطنية 
األهمية  على  شدد  الثقة  نالت 
االستثنائية اليت توليها احلكومة 
اإلرهابية،  األعمال  ملواجهة 

واستهدافاتها  أشكاهلا  مبختلف 
للدولة«،  املتاحة  الوسائل  بكل 
هو  الوزاري  »البيان  ان  مؤكدا 
غري النص الدستوري يف املادة 
65 من الدستور الذي يسمو على 
البيان الوزاري. وصالحية إعالن 
يتوقف  قد  اليت  والسلم  احلرب 
االستقالل  مصري  نتائجها  على 
جملس  إىل  تعود  والكيان، 
لسيادة  ممثال  باعتباره  النواب 
الشعب وإرادته، وهو ما حصل 
يف سنة 1945 عندما أعلن لبنان 
انتهاء  قبيل  واليابان،  احلرب 
احلرب وبغية االشرتاك مع الدول 
الظافرة يف تأسيس منظمة األمم 
قرار  على  بناء  وذلك  املتحدة، 
اختذه الربملان يف 27 شباط سنة 
الملانيا  كان  ما  انه  وإذ   ،1945
ديبلوماسي  متثيل  من  واليابان 
احلكومة  اكتفت  فقد  لبنان،  يف 
 27.5 )برقم  مرسوم  باختاذ 
باعتبار  التاريخ،  هذا  يف  ك(. 
حالة  يف  اللبنانية  اجلمهورية 
الدولتني  هاتني  مع  احلرب 
 ،10 عدد  الرمسية،  )اجلريدة 
 .)128 ص   ،1945/3/7 تاريخ 
كانت  اليت  ايطاليا  دون  وذلك 
سنة  موسوليين يف  سقوط  منذ 
1943، قد انقلبت على املانيا«.

وتابع: »ما حصل عام 1948 من 
احلرب  يف  لبنان  اشرتاك  خالل 
من   1967 وعام  إسرائيل  ضد 
للحكومة  الربملان  تفويض  خالل 
ملواجهة  الالزمة  التدابري  اختاذ 
املتوافق  املنطق  ومن  احلرب. 
العرف  مع  احلالة  هذه  يف 
الدستوري، ان يتخذ قرار إعالن 
كونه  النواب  جملس  احلرب 
الدولة،  لسيادة  األعلى  املرجع 
بالتالي،  احلكومة،  تتوىل  وان 
تنفيذ هذا القرار بإبالغه للدولة 
وهذا  عليها.  احلرب  املعلن 
التبليغ يتم عادة عن طريق وزير 
اخلارجية، الذي يستدعي رئيس 
البعثة الديبلوماسية املعتمدة يف 
املعادية،  الدولة  لبنان من قبل 
تتضمن  مذكرة  رمسيا  فيسلمه 

هذا اإلعالن«.
ولفت اىل ان »عقد السلم كما 
صالحية  من  هو  احلرب،  إعالن 
السلم  فعقد  النواب.  جملس 
عادية  معاهدة  جمرد  ليس 
الربملان  وتطلع  احلكومة  تربمها 
اليت  اهلامة  للنتائج  نظرا  عليها 
على  يتوجب  واليت  عليه  ترتتب 
ويف  الدستورية،  املؤسسات 

 فتوش: للحذر والتنبه من مشروع حرب جديدة والسيادة 
ال تعاجل امورها بالرتحيب

احرتامها  الربملان  مقدمتها 
فاحلرب  مبضمونها.  والعمل 
يرتبطان  مفهومان  هما  والسلم 
بسيادة  الدولي  القانون  يف 
املؤسسة  هو  والربملان  الدولة. 
النظام  يف  األوىل  الدستورية 
الربملاني. وطبيعي ان التفاوض 
السلطة  إىل  يعود  السلم  لعقد 
إىل  خاصة  وبصورة  اإلجرائية 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس 
بوزير اخلارجية،  احلكومة ممثلني 
الوزراء هذا العقد  ويربم جملس 
إال  مفاعيله  تنتج  ال  ان  على 
النواب  مدلس  من  إقراره  بعد 
وإصداره من رئيس اجلمهورية. 
إن هذا اإلعالن ال ميكن الرتحيب 
الفقرة  ألحكام  خمالف  ألنه  به 
اليت  الدستور  مقدمة  من  »ب« 
عربي  لبنان  ان:  على  تنص 
دولة  وليس  واالنتماء.  اهلوية 
الفقرة  وخيالف  سنية،  إسالمية 
»ي« من املقدمة اليت تنص على 
أن ال شرعية الي سلطة تناقض 
التبليغ  إن  املشرتك.  العيش 
وعدم  احلكومة  لرئيس  الشفهي 
وجود مستند خطي واضح جيعل 
من التبليغ والرتحيب فاقدا كل 

قيمة قانونية له«.
استبعد  التحالف  »إن  واردف: 
حيق  وال  ميكن  وال  سوريا 
احلرب  بإعالن  يأخذ  أن  للبنان 
األمنية  االتفاقيات  ويتجاهل 
املصدق  وسوريا  لبنان  بني 
النيابي  اجمللس  قبل  من  عليها 
ال  مضمونها.  لبنان  خيالف  وان 
تأتي  تسلسلها  وانها يف  سيما 
إن  الوضعية.  القوانني  قبل 
والعراق  ايران  استبعد  التحالف 
حلف  انه  يستنتج  القارئ  وترك 
سين يؤثر على العيش املشرتك 
الرسول  يف لبنان وخمالفا قول 
وقال  العصبية  من  حذر  الذي 
»دعوها فإنها منتنة«. ويؤكد ما 
قالته جريدة السفري يف عددها 
تاريخ 2015/12/16 حتت عنوان: 
الغامض  اإلسالمي  »التحالف 

ملاذا؟ وضد من؟ وإىل أين؟«.
وطالب فتوش ب«الوعي واحلذر 
والتنبه من مشروع حرب جديدة 
تطل على أرض لبنان برؤوسها 
ان  على  مشددا  السبعة«، 
بسيادة  يرتبط  احلرب  »إعالن 
املؤسسة  هو  والربملان  الدولة، 
النظام  يف  األوىل  الدستورية 
تعاجل  ال  والسيادة  الربملاني 

امورها بالرتحيب«.

فتوش

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
متام سالم وزير الصناعة حسني 
من  وفد  يرافقه  حسن  احلاج 
ومت  اهلرمل   - بعلبك  بلديات 

البحث يف اوضاع البلديات.
النائب  سالم  الرئيس  والتقى 
الشؤون  وحبثا يف  اجلراح  مجال 

االمنائية املتعلقة بالبقاع.
النائب  الرئيس سالم  واستقبل 
بعد  قال  الذي  حبيش  هادي 
دولة  بلقاء  »تشرفنا  اللقاء: 
معه  وحبثنا  سالم  متام  الرئيس 
وخصوصا  العامة  الشؤون  يف 
يتم  اليت  االمنائية  املشاريع 
عكار  منطقة  يف  تنفيذها 
ووعدنا دولة الرئيس بأن يكون 
عكار  داخل  متوازن  امناء  هناك 
كذلك  العكارية،  القرى  وكل 
مراسيم  استصدار  على  شكرناه 
اوتوسرتاد البداوي - عكار فهو 
منه  تفيد  حيوي  مشروع  اهم 

منطقة عكار«.
قضية  يف  »تباحثنا  وأضاف: 
الدفاع املدني اليت يوليها وزير 
اهتماما  والبلديات  الداخلية 
وأبدى  امللف.  الجناز  خاصا 
دولة الرئيس استعداده الكامل 
حل  اىل  الوصول  للمساعدة يف 
عرب  املدني  الدفاع  ملف  الجناز 
الالزمة  املراسيم  كل  استصدار 
واملتعاقدين يف  االجراء  لتثبيت 
الدفاع املدني والجراء املباريات 
امللف،  الجناز  للمتطوعني 
القانون  اصدرنا  نواب  كمجلس 
الالزم وعليه ان يستتبع بإصدار 

املراسيم لتنفيذ القانون«.
وديع الخازن

رئيس  سالم  الرئيس  واستقبل 
وديع  املاروني  العام  اجمللس 
»تشرفت  قال:  الذي  اخلازن 
سالم  متام  الرئيس  دولة  بلقاء 
األوضاع  يف  تداولنا  حيث 
على  األخرية  والبوادر  الداخلية 
الرئاسية،  اإلنتخابات  صعيد 
جمرد  أن  إىل  دولته  فطمأن 
الرئاسية،  اإلنتخابات  ملف  فتح 
هو  مبادرة،   - برتشيح  ولو 
قاسم  على  للتفاهم  خري  بارقة 
مشرتك يتفق عليه ما دام الباب 
قد فتح على مصراعيه يف هذا 
من  البقاء  ميكن  فال  السبيل. 
للجمهورية  رئيس  إنتخاب  دون 
على  لالشراف  األوحد  الضامن 
وطريقة  الدستورية  اآلليات 
تفعيل عمل املؤسسة احلكومية، 
وهيبة  اإلحتكام،  موقع  ألنه يف 
اإلمجاع، اليت تفرضها صالحياته 
على  للسهر  كراع  الدستورية 
مهما  وليس  كافة.  املؤسسات 
إال تثمري ذلك على صعيد تفاهم 
ومسيحي  مسيحي،  مسيحي- 

وطين إلخراج لبنان من دوامة 
النيابي،  اجمللس  »إن  واضاف: 
إليها  دعا  جلسة   33 وبعد 
يتم  مل  بري،  نبيه  الرئيس 
فيها إنتخاب رئيس للجمهورية، 
مصريية  حلظة  أمام  اليوم  هو 
والوطن  الشعب  جتاه  وضمريية 
لكي يسلك طريق الوفاق إلختيار 
رئيس جديد للجمهورية ويتحمل 
أصاب  ما  كفى  إذ  مسؤولياته، 
وال  ونكبات،  ويالت  من  لبنان 
سبيل أو مربر لبقاء لبنان وطنا 
على اخلارطة العربية والدولية إال 

بالتفاهم والوئام، ألن أي خروج 
عن امليثاق الوطين هو دليل عجز 
وفاق  إىل  الوصول  عن  وفشل 
عادل إلنتخاب رئيس جديد، مما 
يعكس أمام الرأي العام اخلارجي 
على  قادرين  غري  اللبنانيني  أن 
وهم  بأنفسهم،  شؤونهم  إدارة 
بالتالي قاصرون، ويف حاجة إىل 
وصاية دائمة. وهذا ما ال يريده 
أو  ختويف  أي  من  بعيدا  أحد، 
تهويل، أو إستقواء، ألن اختيار 
رئيس جديد إمنا ميثل رمزا لوحدة 
كل  حول  الشمل  ومجع  البالد، 

 سالم استقبل احلاج حسن واجلراح وحبيش ووديع اخلازن نقل عنه 
ان انضمام لبنان اىل التحالف من اختصاص جملس الوزراء جمتمعا

هذا  من  منها  املشكو  القضايا 
الفريق أو ذاك، مع ما حيمله هذا 
التخلي من تداعيات مدمرة على 
يف  والبالد  املؤسسات  وحدة 
اإلقليمية  املواجهات  أخطر  ظل 

والدولية«.
ونقل اخلازن عن الرئيس سالم 
اىل  لبنان  انضمام  موضوع  »ان 
التحالف العربي االسالمي حملاربة 
االرهاب هو من اختصاص جملس 

الوزراء جمتمعا«.
ومن زوار السراي، الشيخ مرشد 

فرنسيس ضاهر وأمني احلالق.

سالم مستقبال الحاج حسن ووفدا من بلديات بعلبك

املستقبل«  »كتلة  عضو  قال 
النائب عاصم عراجي يف حديث 
رئيس  »ان  »الفجر«،  إلذاعة 
سليمان  النائب  املردة  تيار 
فرجنية قد يعلن ترشحه لرئاسة 
اليوم«،  مقابلة  يف  اجلمهورية 
متوقعا »أن يشرح املراحل اليت 
مع  والتقاطع  املبادرة  بها  مرت 

معظم األطراف السياسية«.
وشدد »على أن مبادرة الرئيس 
بعد  تتعطل  مل  احلريري  سعد 
قبل  من  الصعوبات  بعض  رغم 
بعض األطراف يف فريقي 8 و14 
آذار«، مشريا اىل »أن التواصل 
حل  لبلورة  اجلميع  مع  مستمر 

للملف الرئاسي«.
حتالف  على  خوف  »أال  وأكد 
القوات  و«حزب  »املستقبل« 
االختالف  بعض  رغم  اللبنانية« 
اللقاء  »أن  موضحا  الرأي«،  يف 
بني نادر احلريري والدكتور مسري 
جعجع أتى بعد اخلضة الناجتة عن 

احلريري  طرح  إمكانية  تداعيات 
وذلك  للرئاسة  مرشحا  لفرجنية 
لرتميم العالقة وتوضيح وجهات 

النظر«.
وعن مشاركة لبنان يف التحالف 
اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب لفت 
يف  نصت  احلكومة  »أن  اىل 
ضرورة  على  الوزاري  بيانها 
رئيس  وأن  اإلرهاب،  حماربة 
موقفا  أخذ  سالم  متام  احلكومة 
جمللس  القرار  وأرجع  مبدأيا 

الوزراء ككل«.
سالم  على  اهلجمة  »أن  واعترب 
من قبل البعض مل تكن مربرة«، 
متوقعا »أن يطرح املوضوع خالل 
حينما  الوزراء  جمللس  جلسة 
النفايات،  ترحيل  لبحث  ينعقد 
تصعيد  يكون  أن  يستبعد  ومل 
مزيدا  املقابل  يف  اهلل  حزب 
الرئاسي  االستحقاق  تعطيل  من 
وعرقلة الطروحات احلالية وعلى 
رأسها طرح الرئيس احلريري«. 

عراجي : ال خوف على حتالف املستقبل والقوات

احلوار  »حزب  رئيس  التقى 
السفري  خمزومي  فؤاد  الوطين« 
عسريي  عواض  علي  السعودي 
يف السفارة، وعرض معه حبسب 
لبنان  يف  »األوضاع  بيان، 
التحالف  وخصوصا  واملنطقة 
اململكة  تقوده  الذي  اإلسالمي 
رفع  سيما  ال  اإلرهاب،  ضد 
اإلسالم  واملسؤولية عن  الضيم 

واملسلمني«.
للمملكة  :«إن  خمزومي  وقال 
لبنان  دعم  التارخيي يف  دورها 
واستقراره ويف تعزيز االجتاهات 
املعتدلة يف بلدنا والعامل العربي 
»برعايتها  مذكرا  واإلسالمي«، 
ومساهماتها  الطائف،  التفاق 
اإلقتصاد،  عجلة  حتريك  يف 
العاملني  آلالف  واستضافتها 
خصوصا من الشباب للعمل على 

أراضيها«.
وأكد »أن اململكة تشكل صمام 
لبنان،  يف  لالستقرار  أمان 
عرب  دائما  عربت  أنها  خصوصا 

لبنان عن اهتمامها  سفريها يف 
الرئاسية  االنتخابات  بإجراء 
الدستورية،  استحقاقاته  وإجناز 
متمنيا  للتسويات«،  ورعايتها 
إىل  األخرية  املبادرة  »وصول 
نهاياتها السعيدة«، ومثنيا على 
دعواته  يف  عسريي  »مواقف 
عزل  إىل  للبنانيني  الدائمة 
املنطقة  تشهدها  اليت  األحداث 
املصلحة  عن  وانعكاساتها 

الوطنية للبنان«.
اإلسالمي  التحالف  :«إن  وقال 
ملواجهة  السعودية  تقوده  الذي 
إذ يؤكد على موقعها  اإلرهاب، 
العربية  األمتني  يف  الرفيع 
شهادة  مبثابة  هو  واإلسالمية 
أمام  واملسلمني  للعرب  براءة 
اجلرائم  مرتكيب  من  العامل 
أيضا  يواجهون  بل  اإلرهابية، 
العربية  األمتني  باسم  متحدين 
العنف  ظواهر  واإلسالمية 
اإلسالم  عن  الغريبة  واإلرهاب 

واملسلمني«.

خمزومي التقى عسريي وجونز:اململكة صمام امان لالستقرار يف لبنان
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لبنانيات

الثقافّية  اللبنانّية  اجلامعة  ويلز،  ساوث  نيو  والية  جملس  يود 
موعد  تأجيل  عن  الكرام  العاّمة  اهليئة  أعضاء  إعالم  العامل  يف 
مقررة صباح  كانت  اليت  العمومّية  اجلمعّية  إجتماع  جلسة  إنعقاد 
يوم األحد الواقع يف 2015/12/06 ، إىل صباح يوم األحد الواقع 
عدم  بسبب  عشر،  احلادية  الساعة  متام  عند  يف2015/12/20 
اإلنتهاء من إعداد املكاتب اجلديدة جمللس الوالية حيث ستجري 
إنتخابات جملس الوالية إستنادًا للنظام الداخلي للمجلس القاّري، 

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

 
اىل  بإرساهلا   ،  2015  /12  /18 تاريخ  حتى  الرتشيحات  تقبل 

العنوان الربيدي اجلديد جمللس الوالية :
2209 Beverly Hills NSW ,29 P.O.Box

لإلستفسار واملراجعة:
الرئيس وسام قّزي 0415120120 

أمني السر بالتكليف باتريك يزبك 0456555555

مسؤول اإلعالم
مجلس والية نيو ساوث ويلز
الجامعة اللبنانيـّة الثقافيـّة يف العالم

جملس والية نيو ساوث ويلز

اجلامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل 

تأجيل موعد إنعقاد اهليئة العاّمة

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 

الوزراء  رئيس جملس  ترأس   
متام سالم مساء امس االول، 
إجتماعا للجنة الوزارية املكلفة 
حبضور  النفايات  ملف  متابعة 
وزير  الوزراء:  اللجنة  أعضاء 
وزير  شهيب،  أكرم  الزراعة 
وزير  خليل،  حسن  علي  املال 
نهاد  والبلديات  الداخلية 
اخلرباء  من  وعدد  املشنوق 

الفنيني.

أسئلة  على  رده  معرض  ويف 
الصحافيني بعد انتهاء االجتماع 
»االمور  شهيب:  الوزير  قال 
وعلى  وممتازة  جدا  جيدة 
تقريرنا  رفعنا  وقد  خوامتها، 

اىل الرئيس سالم«.
دعوة  هناك  هل  سؤاله  وعند 
أجاب  الوزراء،  النعقاد جملس 
»هذا االمر يعود اىل الرئيس 

سالم«.

 سالم ترأس إجتماع اللجنة الوزارية ملتابعة ملف 
النفايات شهيب: االمور جيدة وعلى خواتيمها

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
يف  اليوم  ظهر  قبل  الراعي، 
الصرح البطريركي يف بكركي، 
يف  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
اخلوري،  عيسى  جو  حضور 
التطورات  معه  وعرض 

واملستجدات.
اللقاء:  بعد  ميقاتي  وقال 
الغطبة  صاحب  اىل  »زيارتنا 
التهنئة  اطار  يف  تندرج 
منه  تقدمت  وقد  باالعياد، 
عيد  ملناسبة  التمنيات  بأخلص 
اجلديد  والعام  اجمليد  امليالد 
مجيع  وعلى  عليه  اهلل  اعادهما 
اللبنانيني باخلري والسالم. لقد 
صاحب  صرخة  اىل  استمعت 
كبرية  صرخة  وكانت  الغبطة، 
جدا ومن القلب على كل الوضع 
واهلها  السياسة  على  القائم، 
الذين،  السياسيني  وعلى 
املفرتض  من  غبطته،  مبفهوم 
ان ينتبهوا اىل مصلحة املواطن 
حنن  بالعكس  ولكن  والوطن، 
سياسيني  بالدنا  يف  جند 
ويهدمون  املؤسسات  يعطلون 

الوطن«.
ان  الصرخة جيب  »هذه  وختم: 
يصغي اليها اجلميع وأن يأخذوا 
بأمورنا  نهتم  لكي  منها  العرب 
انتخاب  مقدمها  ويف  الوطنية 
رئيس جديد للجمهورية. وكلنا 
االزمة  هذه  من  خنرج  ان  امل 
بسرعة، ولكن ال يبدو ان هناك 
سرعة يف املوضوع الننا دخلنا 

جمددا يف مبدأ االنتظار«.

السفري الروسي
السفري  الراعي  التقى  بعدها، 
زاسبكني  الكسندر  الروسي 
الذي عرض معه االوضاع الراهنة 
الثنائية  العالقات  اىل  اضافة 
زاسبكني  وقال  البلدين.  بني 
مع  ناقشنا  »لقد  اللقاء،  بعد 
نيافته ما جيري اليوم، وأطلعته 
على اجلهود الروسية اليت تبذل 
يف إطار دعم اجملموعة الدولية 
مكافحة  سبيل  يف  لسوريا 
حنو  التقدم  وإحراز  اإلرهاب 
تسوية سياسية، كما حبثنا يف 
احللول  بإجياد  املتعلقة  األمور 
يف  الداخلية  األجندة  لقضايا 
لبنان، ومبا يف ذلك اإلنتخابات 

الرئاسية«.

الرابطة املارونية
ذلك  بعد  الراعي  واستقبل 
املارونية  الرابطة  رئيس 
اجمللس  ورئيس  بلجيكا  يف 
مارون  املهندس  االغرتابي 
البطريرك  مع  تابع  الذي  كرم 
»موضوع الدعوة الرمسية لزيارة 
بلجيكا  يف  االوروبي  الربملان 
واليت كان قد سلمه اياها خالل 
املانيا،  اىل  الراعوية  زيارته 
الزيارة  موعد  حيدد  ان  على 
لعرض  مناسبة  وكانت  الحقا«. 
وال  لبنان  الراهنة يف  االوضاع 
سيما الفراغ الرئاسي وانعكاسه 

على االصعدة كافة يف البلد.

بورتوالنو
الوزير  أيضا  بكركي  زوار  ومن 

قرداحي،  لوي  جان  السابق 
وقائد قوات الطوارىء الدولية 
اجلنرال  لبنان  يف  العاملة 
اطلع  الذي  بورتوالنو  لوتشيانو 
العمالني  »الوضع  على  الراعي 
وقال:  اجلنوب،  منطقة  يف 
الوضع  أن  لغبطته  أكدنا  »لقد 
احلالي هادىء ومستقر يف هذه 
التعاون  بفضل  وهذا  املنطقة، 
واجليش  اليونيفيل  القوي بني 
احمللية  والسلطات  اللبناني 
يقدمون  الذين  األهالي  كذلك 
االمم  لقوات  القوي  الدعم 

املتحدة«.
نظري،  وجهة  »من  أضاف: 
قوات  أن  لغبطته  شددت  لقد 
أجل  من  تعمل  ال  اليونيفيل 
تعمل  هي  وإمنا  لبنان  شعب 
يعين  وهذا  لبنان،  شعب  مع 
نتشارك  أن  علينا  يرتتب  أنه 
املسؤوليات  كل  يف  سويا 
اىل  تهدف  اليت  والنشاطات 
تثبيت األمن واالستقرار واهلدوء 

يف اجلنوب.«
وختم بورتوالنو: »صاحب الغبطة 
به  تقوم  ملا  التقدير  كل  أبدى 
لنا  وعرض  اليونيفيل،  قوات 
بإجياز الوضع الراهن يف لبنان 
وخصوصا يف ما يتعلق بالفراغ 
الرئاسي الذي مضى عليه حنو 
17 شهرا. لقد كان لقاء مميزا، 
وحنن بدورنا نتمنى احلفاظ على 
مع خمتلف  الدائم  التعاون  هذا 
يف  الروحيني  املسؤولني 
دور  من  به  يقومون  ملا  لبنان 
هام وخصوصا يف محل رسالة 
واإلستقرار  واحملبة  السالم 
للمجتمع يف هذا البلد اجلميل.«

أرسياز
بعدها، استقبل البطريرك الراعي 
أرسياز  كاغاتاي  تركيا  سفري 
وكانت  بروتوكولية.  زيارة  يف 
»دعم  على  للتأكيد  مناسبة 
تركيا للتعاون بني البلدين على 
لألمن  ودعمها  األصعدة،  كافة 
هذا  يف  واهلدوء  واإلستقرار 

البلد.«
»دعم  اىل  أرسياز  وأشار 
كافة  بني  احلوار  ملبادرة  بالده 
الفرقاء اللبنانيني حلل األزمتني 
ليعود  والرئاسية  الربملانية 
هذا  اىل  واهلدوء  اإلستقرار 

البلد.«

شخصيات
نقيب  أيضا،  الراعي  وإستقبل 

األشقر،  بيار  الفنادق  أصحاب 
االرمنية،  الطائفة  من  ووفدا 
جورج  املونسنيور  برئاسة 
الراعي  إىل  قدم  يغيايان، 
اىل  يرمز  الذي  مونتيغرابا  قلم 
وصمم  األرمنية«  »العبقرية 
الذكرى  يف  حمدودة  بنسخ 
املئوية األوىل لالبادة االرمنية.

»هذه  فقال:  يغيايان  وحتدث 
للبابا  قدمت  الرمزية  اهلدية 
فرنسيس واليوم تقدم »لغبطة 
رأس  لكونه  الراعي  البطريرك 
انطاكيا  يف  املارونية  الكنيسة 
وسائر املشرق، ورئيس جملس 
البطاركة واالساقفة الكاثوليك، 
إضافة اىل إنفتاحه الكبري بإجتاه 
مع  وتضامنه  األرمنية  الطائفة 

قضيتها.«

الهندي
الراعي،  استقبل  الظهر  وبعد 
الذي  اهلندي  توفيق  الدكتور 
أشار اىل ان »اللقاء مع غبطته 
خالله  يف  ومت  جدا  وديا  كان 
التسوية  مبادرة  عن  احلديث 
وعنوانها اإلنتخابات الرئاسية«، 
تلقف  »ضرورة  على  مشددا 
وبشكل  اليوم  املتاحة  الفرص 
الدولية  للتغطية  مناسب، نظرا 
انه  مؤكدا  بها«،  حتظى  اليت 
وعلى »الرغم من وجود عراقيل 
اال انه من املمكن جدا التخلص 

منها«.
وتابع اهلندي: »األخطار احملدقة 
بنا كثرية وهي يف كل اجملاالت 
اواإلجتماعية  اإلقتصادية  سواء 
من  األخطر  ولكن  البيئية  او 
ذلك هو الوضع األمين يف كل 
املنطقة العربية. لذلك ال بد من 
التالقي والتعاون والوقوف اىل 
جانب بكركي ملا متثله من وزن 

بالنسبة للدولة وللشعب«.

رزق
ثم التقى الراعي رئيس »هيئة 
اإلقتصادية  العالقات  تنمية 
اللبنانية - السعودية ايلي رزق 

يف زيارة تهنئة باألعياد.
ان  على  رزق  شدد  اللقاء  بعد 
الراعي  هو  البطريرك  »غبطة 
وللمسيحيني«،  للموارنة  األكرب 
مع  »احلديث  ان  اىل  مشريا 
أهمية  حول  متحور  غبطته 
اليت  اإلقتصادية  العالقات 
العربية  اململكة  بني  تربط 
وخصوصا  ولبنان،  السعودية 
تناهز  لبنانية  جالية  وجود  مع 

الراعي التقى السفريين الروسي والرتكي وشخصيات ميقاتي: البطريرك أطلق 
صرخة كبرية من القلب عن الوضع القائم

ويقيمون  يعملون  الف  ال300 
يف السعودية ويتمتعون بكامل 
اطار  ضمن  ويعيشون  احلقوق 
التعامل اجليد واملعاملة احلسنة 
والرتحيب املميز، وهم من كافة 

الطوائف واملناطق اللبنانية«.
»لقد ملسنا من سيد  واضاف: 
على  الشديد  حرصه  الصرح 
قيام لبنان الدولة واملؤسسات 
ضرورة  على  وسعيه  وحرصه 
إلعادة  للبالد  رئيس  انتخاب 
ألن  املؤسسات  دور  احياء 
وغري  مرفوض  احلاصل  الشلل 
من  دعوة  وكانت  مقبول. 
غبطته وجهها لكافة املسؤولني 
على  فيها  حضهم  السياسيني 
اإللتزام بالوعود اليت قطعوها، 
ألنهم مسؤولون اوال واخريا امام 

اهلل وامام املواطن اللبناني«.
هذا  ان  »نؤكد  رزق:  وتابع 
الصرح الوطين والتارخيي ليس 
فقط للمسيحيني وامنا للبنانيني 
دور  وان  ومنتشرين  مقيمني 
مشل  مل  يف  يتمثل  بكركي 
املسيحيني ألنها اجلامع الوحيد. 
اجلالية  بأن  نوضح  حنن  لذلك 
العربية  اململكة  يف  اللبنانية 
العصب  تشكل  السعودية، 
اللبناني  لالقتصاد  االساس 
تناهز  السنوية  لكون حتويالتها 
هذه  وابناء  دوالر.  مليار  ال4 
هذه  عرب  يساهمون  اجلالية 
املشاكل  حبل  التحويالت 
واإلجتماعية  اإلقتصادية 
ما  مع  لبنان،  يف  لعائالتهم 
اساس  عصب  من  يشكلونه 
تفتقد  اليت  السياحية  للدورة 
واالجانب  اخلليجيني  لزيارة 
بها.  منر  اليت  للظروف  نظرا 
وانطالقا من هذا أعربنا لغبطته 
مواقف  تكون  بان  متنياتنا  عن 
السياسيني واملسؤولني خلدمة 
مصاحل هؤالء اللبنانيني وان ال 
ان  وخصوصا  معها  تتعارض 
اململكة تدعم لبنان دولة وشعبا 

ومؤسسات«.
واردف: »كذلك اطلعنا صاحب 
الغبطة على اجلهود اليت تبذهلا 
برئاسة  اإلقتصادية  اهليئات 
الدولية  والزيارات  شقري  حممد 
اليت نقوم بها للحفاظ على دور 
نعول  ألننا  واقتصاده  لبنان 
كثريا على هذا الوجود الدولي 
من  النهوض  من  نتمكن  لكي 
منر  اليت  اإلقتصادية  مشاكلنا 
عائلة  كل  تصيب  واليت  بها 
على  نيافته  وشكرنا  لبنانية. 
يقوم  اليت  الراعوية  الزيارات 
بها للجاليات اللبنانية يف دول 
هؤالء  ثقة  تعزز  ألنها  اإلنتشار 
وخصوصا  لبنان  االم  بوطنهم 
انهم ثروة لبنان ونفطه واعجوبة 

اقتصاده«.
للراعي  رزق  قدم  اخلتام  ويف 
كتيب »شكرا عذرا كفى« الذي 
املمثلة  اللبنانية  اجلالية  نفذته 
والذي  اللبناني  العمل  مبجلس 
يربز اهمية العالقة اإلقتصادية 

بني البلدين«.
زوار

ومن زوار الصرح السيدة منى 
نقوال  السابق  والسفري  نعمة 

اخلواجة واألمري حارث شهاب.

الراعي مستقبال ميقاتي

 - اجليش  قيادة  عن  صدر 
مديرية التوجيه البيان اآلتي: 
الساعة  حواىل  »بتارخيه 
من  قوة  استهدفت   ،18,20
اجليش يف منطقة وادي محيد 
- عرسال جمموعة من العناصر 

يف  انتقاهلم  أثناء  اإلرهابية 
حيث  املنطقة،  جرود  حميط 
ثالثة  صفوفهم  يف  أوقعت 
سحب  على  وعملت  قتلى، 
أحد  إىل  ونقلها  جثثهم 

مستشفيات املنطقة«.

 اجليش: استهداف جمموعة ارهابية يف وادي 
محيد وايقاع 3 قتلى يف صفوفهم
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لبنانيات

أطلق احتاد بلديات جرد القيطع 
اإلمنائية  التنموية  مشاريعه 
قاعة  يف  أقيم  لقاء  خالل 
»عكار  عنوان  حتت  حلبا،  بلدية 
حبضور  اإلمناء«،  خط  على 
والبلديات  الداخلية  وزير  ممثل 
عكار  حمافظ  املشنوق  نهاد 
معني  النواب:  لبكي،  عماد 
نضال  حبيب،  خضر  املرعيب، 
ورياض  زهرمان،  خالد  طعمة، 
لرئيس  السابق  النائب  رحال، 
ممثال  فارس  عصام  احلكومة 
العام  األمني  عطية،  بسجيع 
اللواء  لالغاثة  العليا  للهيئة 
حممد خري، األمني العام ل«تيار 
املستقبل« أمحد احلريري، مفيت 
ممثل  زكريا،  زيد  الشيخ  عكار 
رئيس أساقفة أبرشية طرابلس 
املارونية املطران جورج بو جودة 
جرجس،  الياس  املونسنيور 
امللكيني  الروم  مطران  ممثل 
األب  ضاهر  ادوار  الكاثوليك 
راعي  ممثل  بردقان،  ميشال 
االرثوذكسية  عكار  ابرشية 
املطران باسيليوس منصور األب 
نايف اسطفان، قائد سرية درك 
االيوبي،  املقدم مصطفى  عكار 
مستشار الرئيس سعد احلريري 
الغين  عبد  الشمال  لشؤون 
األوقاف  دائرة  رئيس  كبارة، 
جديدة،  مالك  الشيخ  االسالمية 
إضافة  عرميط،  خلدون  الشيخ 
ورؤساء  سابقني  نواب  إىل 
احتادات بلدية وروابط املخاتري 
عن  وممثلني  بلديات  ورؤساء 
السياسية  واألحزاب  التيارات 
وتربوية  اجتماعية  وفاعليات 
اجملتمع  من  وهيئات  وصحية 

املدني.
زكريا

بعد تقديم من اإلعالمية حماسن 
احتاد  رئيس  ألقى  حدارة، 
اإلله  عبد  القيطع  جرد  بلديات 
زكريا كلمة قال فيها: »ها حنن 
بأننا  القدير  العلي  أمام  نشهد 
عملنا واجتهدنا يف سبيل تأمني 
املشاريع  من  ممكن  عدد  أكرب 
أبناء  يستحقها  اليت  االمنائية 
القيطع  جرد  وقرى  بلدات 
أحيانا،  أخفقنا  لقد  عكار.  يف 
وجنحنا يف أحيان أخرى، تعثرنا 
وختطينا  املفاصل،  بعض  يف 
العوائق واملشاكل يف مفاصل 
أخرى، ولكننا يف سبيلكم أنتم، 
ومن أجل عزتكم أنتم، وكرامتكم 
أنتم، مل نيأس، وتابعنا املسار، 
وأكملنا الطريق. واليوم، أقول 
أمامكم بكل صراحة، أنا رئيس 
عبد  القيطع  جرد  بلديات  احتاد 
رؤساء  وزمالئي  زكريا،  االله 
بلديات االحتاد، مل نكن لنسامح 
تنتهي  أن  اهلل  قدر  لو  أنفسنا 
املسؤولية  موقع  يف  واليتنا 
ومل نتمم واجباتنا ووعودنا اليت 
شفافية  بكل  امامكم  قطعناها 

ومصداقية«.
وشكر »أمني عام تيار املستقبل 
ونواب عكار واحملافظ لبكي على 
مواكبتهم طوال هذه املسرية«، 
اىل  عنايتكم  »نلفت  وقال: 
كتيب جرى توزيعه كهدية رمزية 
بالصور  يوثق  االحتاد  قبل  من 
واهلندسية  السياحية  املعلومات 
وتفاصيل املشاريع املعلن عنها 
اليوم، إضافة اىل معلومات عامة 

ستجدون  ومعه  املنطقة،  عن 
قرصا مدجما حيتوي على نسخة 
من الفيلم الوثائقي الذي سيتم 

عرضه بعد قليل«.

أحمد الحريري
»ما  احلريري:  قال  جهته،  من 
رأيناه يف الشريط املصور منذ 
قليل »بيكرب القلب«، ويطمئننا 
القيطع  جرد  بلدات  ان  اىل 
ستكون خبري بإذن اهلل، ما دام 
اليت  البلديات  اولوية  االمناء 
نفتخر بها، بلدية بلدية، ونرفع 
رأسنا باحتادها، وكل االحتادات 
على  عكار  تضع  اليت  الباقية 
بالتعاون  وتصر  االمناء،  سكة 
مع دولة الرئيس سعد احلريري 
على حتقيق حلم الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري الذي كان ممنوعا 
ان يطبقه يف عكار، لكن اليوم، 
مل يعد أي شيء ممنوع، ما دمنا 
مجيعنا قلبا واحدا من اجل عكار 
وانتم  وحقوقها، وما دمنا حنن 
واهلها  عكار  بأن  واحدة  كلمة 
رشوة  وال  احد،  من  منة  ليسوا 
من احد، وال »تربيح مجيلة« من 
الدولة  على  عكار  حقوق  احد، 

خط امحر ونقطة عالسطر«.
أضاف: »شهادة حق تقال، فإن 
القيطع  جرد  بلديات  تفعله  ما 
خطوة  هو  عكار  بلديات  وبقية 
الصحيح  الطريق  يف  مباركة 
خارطة  على  عكار  موقع  لتثبيت 
احلرمان  ورفع  احلقيقي  اإلمناء 
أحزابا  معا  جنحنا  بعدما  عنها، 
أهليا  وجمتمعا  وبلديات  ونوابا 
يف الضغط لتحصيل جزء بسيط 
الدولة.  على  عكار  حقوق  من 
مليون  أول 100  »واليوم هول 
غرين  وحيجي   .. إجوا  دوالر 
بإذن اهلل«، ما دامت حقوق عكار 
أولوية عند دولة الرئيس سعد 
احلريري، وما دام الوفاء ألهلها 
أمانة من أمانات رفيق احلريري 
الغالية كثري على قلبه. ومن ظن 
للحظة أن الرئيس سعد احلريري 
قد يساوم على حقوق عكار أخطأ 
كثريا، ومن ظن للحظة أن تيار 
ظلم  بأي  يرضى  قد  املستقبل 
كثريا  أخطأ  وأهلها  بعكار  يلحق 
وكثريا، وهو أي من ظن حيتاج 
إىل الكثري الكثري كي يدرك سر 
بسعد  عكار  جتمع  اليت  العالقة 
الكثري  إىل  وحيتاج  احلريري، 
الكثري كي يعرف أن عكار كانت 
تيار  وردة  وستبقى  تزال  وال 
عطرها  يفوح  اليت  املستقبل 
عن  ودفاعا  وانفتاحا  اعتداال 

لبنان أوال«.
إن  ثقة  بكل  »قالوا  وتابع: 
ال100 مليون دوالر هي رشوة 
لعكار مقابل استقبال النفايات، 
هي  ها  ثقة،  بكل  نقول  وحنن 
بعيدا عن عكار  النفايات رحلت 
أتت  دوالر  مليون  ال100  لكن 

إىل عكار ألنها حق هلا«.
سالم  متام  ل«الرئيس  وشكر 
سعد  الرئيس  دولة  مع  وقوفه 
عكار  حقوق  لتحصيل  احلريري 
ال100  إقرار  على  واالشراف 
مليون دوالر يف احلكومة كجزء 
مساومة  ال  اليت  احلقوق  من 
»كذلك، نشكر  عليها«، وقال: 
نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
عكار  وزير  هو  الذي  املشنوق 

أمحد احلريري خالل اطالق احتاد بلديات جرد القيطع مشاريعه التنموية: ماضون يف بذل اجلهود النتخاب رئيس

ووزير بلدياتها يف املبادرة من 
نواب  نشكر  كما  اإلمناء.  أجل 
لالغاثة  العليا  واهليئة  عكار 
بشخص اللواء حممد اخلري. كما 
أن الشكر موصول طبعا الحتاد 
هذه  على  القيطع  جرد  بلديات 
تشكل  اليت  التنموية  املبادرة 
أكرب رد على كل الذين يشككون 
بدور البلديات يف التنمية احمللية 
وتؤكد أن القول عكار على خط 
بل  أبدا،  شعارا  ليس  اإلمناء 
هذه  والدة  مع  ملموسة  حقيقة 

املشاريع«.
الرئيس  به  يقوم  »ما  أضاف: 
احلريري يف سعيه إلنهاء  سعد 
الشغور الرئاسي جيب أن يكون 
حمط تقدير ال تشكيك، ال سيما 
إىل  يسعون  الذين  قبل  من 
وتكريسه  الشغور  هذا  متديد 
االقليمية  أجنداتهم  خدمة  يف 
حجم  إىل  يكرتثوا  أن  دون  من 
البالد  باتت تهدد  اليت  املخاطر 
واقتصاديا  سياسيا  باالنهيار 

وماليا وأمنيا«.
ذلك ضمرينا  كل  »إزاء  وتابع: 
يف  احللفاء  وكل  حنن  مرتاح 
معا  وماضون  آذار،   14 قوى 
النتخاب  اجلهود  كل  بذل  يف 
أقرب  يف  للجمهورية  رئيس 
فرصة ممكنة، ولن نرتاجع ألن 
ليس  أزماته  من  لبنان  إنقاذ 
هو  ما  بقدر  إلينا  بالنسبة  ترفا 
إرث منارسه على دروب إكمال 
رفيق  الشهيد  الرئيس  مسرية 
احلريري من أجل حتقيق مصلحة 

كل اللبنانيني«.
يف  وحنن  يسعنا  »ال  وأردف: 
نبارك  أن  إال  العروبة،  عكار 
خطوة اململكة العربية السعودية 
االسالمي  التحالف  قيادة  يف 
ملكافحة اإلرهاب باعتبارها خطوة 
تارخيية واسرتاتيجية يف الطريق 
الصحيح، كما قال الرئيس سعد 
احلريري، خطوة تؤكد أن وحدة 
االرهاب  مواجهة  يف  املسلمني 
هي السالح االمضى يف مكافحة 
االسالم  قيم  عن  اخلارجني 
كل  العريق.  املسلمني  وتاريخ 
التحية بامسكم مجيعا إىل اململكة 
العربية السعودية بقيادة خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
العهد  وولي  العزيز  عبد  بن 
االمري حممد بن نايف وولي ولي 

سلمان  بن  حممد  االمري  العهد 
أنها  الدوام  على  تؤكد  ألنها 
قبلة العرب واملسلمني ومملكة 
خري  فيه  ملا  واملبادرة  احلزم 
العرب واملسلمني. أما يف لبنان 
فبعض قوى 8 آذار اليت حتول 
للجمهورية  انتخاب رئيس  دون 
أبدت  احلكومة  عمل  وتعطل 
لبنان  انضمام  على  اعرتاضها 
ملكافحة  االسالمي  التحالف  إىل 
يف  ليس  لبنان  كأن  االرهاب 

خضم املواجهة مع االرهاب«.
اهلل  »حزب  أن  كيف  واستغرب 
املعرتض على التحالف سبق أن 
ادعى أنه ذهب ليواجه االرهاب 
يف سوريا يف ظل وجود رئيس 
ميشال  الرئيس  هو  للجمهورية 
بعرض  ضرب  بل  ال  سليمان، 
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الذي  بعبدا  إعالن  احلائط 
رئيس  طاولة  على  عليه  وافق 
جتاوز  يف  وأمعن  اجلمهورية، 
احلرب  يف  واالخنراط  احلدود 
االرهاب  واستجالب  السورية 
يسأل  أن  دون  من  أرضنا  إىل 

يأخذ  أو  اجلمهورية  رئيس 
موافقة جملس الوزراء فعلى من 

تقرع مزامريك يا داوود؟«.
»دمتم  بالقول:  احلريري  وختم 
القيطع  جرد  بلديات  احتاد  يف 
صناع األمل، فما شهدناه اليوم 
يؤكد أنكم تصنعون األمل لعكار 
ومغرتبني،  مقيمني  وألهلها، 
االحتاد  لبلديات  الشكر  فكل 
على  زكريا  االله  عبد  ولرئيسه 
من  تقدمونه  ما  يكون  أن  أمل 
حيتذى  منوذجا  إمنائية  مبادرات 
به يف كل البلديات واالحتادات 
يف كل لبنان، وكل عام وانتم 
خبري مبناسبة عيدي املولد النبوي 
على  اجمليد  وامليالد  الشريف 
العام  هذا  أعياد  حتمل  أن  أمل 

اخلري والسالم لوطننا«.
درعان تكريميان

تكرميية  درعا  احلريري  قدم  ثم 
حمافظ  تسلمها  املشنوق  إىل 
بلديات  احتاد  قدم  ثم  عكار. 
العام  االمني  إىل  القيطع  جرد 
وعرض  لالغاثة.  العليا  للهيئة 
املشاريع،  عن  وثائقي  فيلم 
من  تفصيلي  شرح  اىل  إضافة 

املهندسني. 

 أشار وزير الشؤون االجتماعية 
اىل  حديث  يف  درباس،  رشيد 
اذاعة صوت لبنان 93,3«، اىل 
النفايات  ترحيل  »درس  ان 
جيري بسرية تامة إمنا الكلفة أقل 
باإلعالم«،  املتداول  الرقم  من 
مشريا اىل أن »هذا احلل ليس 
مثاليا لكنه الوحيد املتاح اليوم 
احللول  إجياد  حني  اىل  مؤقتا 
ان  مرجحا  والصحية«،  اجلذرية 
جمللس  جلسة  هناك  »تكون 
لبت  العام  نهاية  قبل  الوزراء 

ملف النفايات«.
»يلجأ  ان  درباس  واستبعد 
يف  فرجنية  سليمان  النائب 
إخفاء  اىل  املسائية،  إطاللته 
ان  اىل  الفتا  مواقفه«، 
»املبادرة الرئاسية قد تعرضت 

لضربة قوية«.
لبنان يف  إشراك  على  وتعليقا 
التحالف اإلسالمي ضد داعش، 
متام  الرئيس  »موافقة  إن  قال 
باب  من  أتت  املبدئية  سالم 
يواجه  لبنان  أن  على  التأكيد 
كداعش  اإلرهابية  التنظيمات 
لبنان  أن  والنصرة لكنه أوضح 
تنظيما  اهلل  حزب  أن  يعترب  ال 

إرهابيا كما صنف«.

درباس : املبادرة 
الرئاسية تعرضت لضربة 

قوية

اإلعالمي  املكتب  عن  صدر 
للرئيس سعد احلريري:

على  »األخبار«  جريدة  درجت 
يومية،  ومقاالت  اخبار  نشر 
متخصصة يف النيل من الرئيس 
سعد احلريري وتيار املستقبل، 
وهي كما بات معروفا، من بنات 
أفكار كتابها ومروجيها، وأقل ما 
يقال فيها انها خمتلقة ومفربكة 
على قياس نيات أصحابها. آخر 
فربكات »األخبار« ما ورد فيها 

املكتب االعالمي للحريري: ما ورد يف األخبار عن هبة 
سعودية للحريري خمتلق

اليوم عن هبة سعودية ب 150 
مليون دوالر زعمت أن الرئيس 
يهم  مؤخرا.  تلقاها  احلريري 
املكتب اإلعالمي ان يوضح عدم 
صحة ما أوردته األخبار إطالقا، 
وان يؤكد ان حماوالت االساءة 
السعودية  العربية  للمملكة 
الرئيس  وملكانة  ودورها، 
احلريري لن تنطلي على اكثرية 
اللبنانيني الذين يعلمون خلفيات 

» األخبار« ومن يقف وراءها.

»تياراملرده«  رئيس  عرض 
يف  فرجنيه  سليمان  النائب 
التطورات  بنشعي،  يف  دارته 
واملستجدات الراهنة مع رئيس 
حزب االحتاد الوزير السابق عبد 

فرجنية عرض التطورات مع مراد
الرحيم مراد.

عن  صادر  بيان  وافاد 
عقد  اللقاء  »ان  مراد  مكتب 
يوسف  السابق  الوزير  حبضور 

سعادة«.

 رأى النائب الوليد سكرية يف 
لبنان  »صوت  الذاعة  حديث 
الدولة  واجب  من  »أنه   93,3
بتطهري  تقوم  ان  اللبنانية 
يف  احملتلة  اللبنانية  األراضي 
املسلحة،  اجلماعات  من  البقاع 
عسكرية  عملية  تنفذ  وأن 
الرهائن  العسكريني  السرتداد 
عدم  مستغربا  داعش«،  لدى 

التحرك يف هذا اجملال«.
وأشار »اىل أن حتركات جمموعات 
التنظيم  لدى  أن  تظهر  داعش 
يف  اإلقامة  من  أبعد  خمططات 
تهديد  حد  اىل  تصل  اجلرود، 
رهائن  ألخذ  رمبا  لبنانية  قرى 
على  يستوجب  ما  أكرب،  بأعداد 

عملية  تنفيذ  اللبنانية  الدولة 
استباقية، أقله إلضعاف قدرات 
هؤالء املسلحني على القيام بأي 
رأس  جرود  يف  عدائية  أعمال 
يتواجدون  حيث  والقاع  بعلبك 

بكثرة«.
مشاركة  إمكان  على  وتعليقا 
لبنان يف التحالف اإلسالمي ضد 
داعش، قال سكرية:«قبل حترير 
منطقة األنبار من داعش فلنحرر 
والنصرة  داعش  من  عرسال 
هذا  ان  »اىل  الفتا  أوال«، 
التحالف يعرب عن توجه سياسي 
للسعودية خصوصا أنها استثنت 
لقتال  االساسية  الدول  منه 

اإلرهاب أي سوريا والعراق«. 

سكرية : من واجب الدولة تطهري البقاع من 
اجلماعات املسلحة
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة 
الرئيس العماد ميشال عون يف 
يف  وحبث  الرابية،  يف  دارته 

التطورات الراهنة.
كلمة  كانت  االجتماع،  وعقب 
نصر،  أبي  اهلل  نعمة  للنائب 

فقال:
واإلصالح  التغيري  تكّتل  توقف 
اليوم عند موضوع مهّم جدًا وهو 
اجلنسّية  إستعادة  قانون  إقرار 
أصل  من  للمتحّدرين  اللبنانّية 
الطعن  إىل  باإلضافة  لبناني، 
امام  نّواب   10 به  تقّدم  الذي 

اجمللس الدستوري..
 1924 عام  لوزان  مؤمتر  إنعقد 
العثمانية،  الدولة  حبضور 
ولبنان..  الفرنسية  والدولة 
لوزان،  معاهدة  اعتربت  حيث 
املقيمني  اللبنانيني  كّل  اّن 
الكبري،  لبنان  جغرافية  ضمن 
خيتاروا  مل  ما  لبنانيني  هم 
جنسّية أخرى، كما فعل البعض 
أو  السورية،  اجلنسية  باختيار 
األردنية أو جنسّية دولة خاضعة 
ما  يف  أّما  العثمانية..  للدولة 
املنتشرين  باللبنانيني  يتعّلق 
حتت  كانوا  الذين  العامل،  يف 
فكان  »األتراك«..  تسمية 
حّق  أعطتهم  أن  لوزان  ملعاهدة 
اإلختيار، بني اإلنتماء إىل دولة 
بيانات  تقديم  عرب  الكبري  لبنان 
ملّدة  وذلك  لبنانّيتهم،  تؤّكد 
إىل  األوىل  الفرتة  يف  سنتني 
اإلختيار  حّق  متديد  استمّر  ان 

حّتى عام 1958.
أكثر  الداخلية  وزارة  إىل  ورد 
من  ولكن  معاملة،  ألف   20 من 
ضئيل  قسم  إاّل  تسجيل  دون 
منها، ولكن حّتى هذه املعامالت 
القليلة اليت مّت تسجيلها، مل تنجح 

الدولة اللبنانية مبساعدتهم..
اجلنسّية  إستعادة  قانون  إّن 
يهدف إىل إعطاء كّل اللبنانيني 
الذين مل خيتاروا سابقًا اإلنتماء 
لعّدة  اللبنانية  اجلنسية  إىل 
ليعودوا  جديدة  مهلة  أسباب، 
اللبنانية..  اجلنسية  وخيتاروا 
اجلنسية  اختار  ملن  بالنسبة  أّما 
السورية أو األردنية أو العراقية 
اللبنانية،  اجلنسية  من  بداًل 
جنسّيتهم  خيتاروا  مل  فهوالء 
وفقًا ملعاهدة لوزان بل رفضوا 
أن يكونوا لبنانيني..! لذا ال حيّق 
اليوم أن يطالبوا باجلنسّية  هلم 

اللبنانة بعد أن رفضوها سابقًا.
بعض  يتقّدم  أن  املؤسف  من 
النّواب بطعٍن ضّد هذا القانون، 
وحاولنا  علينا،  حّق  فللمغرتبني 
نعطيهم  أن  القانون  هذا  عرب 
احلّق..  هذا  من  بسيطًا  جزءًا 
اجمللس  أمام  الطعن  كان  وإن 
الدستوري فهو عبارة عن مكافأة 

للمغرتبني!

كلمة الوزير بو صعب
بعدها كانت كلمة للوزير الياس 

بو صعب قال فيها:
تكّلمنا اليوم أيضًا عن موضوعني 
الكالم  ندين  أواًل،  أساسيني.. 
فريوز  السّيدة  حبّق  الصادر 
من  اليت  لبنانية،  صحيفة  عرب 
ُمدركة  تكون  أن  املفرتض 
ألصول التعاطي مع رمز وطين 
الوزارة  من  ونأمل  كما  كبري، 
القّيمني  كّل  ومن  املعنّية 
املناسبة  اإلجراءات  إخّتاد 
تصّرفات حبّق  حّد هلكذا  لوضح 
عند  كبرية  قيمة  هلم  أشخاص 
تعدٍّ  أي  اللبنانيني، وذلك ملنع 
الشكل  بهذا  عليهم  وافرتاٍء 
على  اعتدنا  الذين  وحنن   –
العديدة  االفرتاءات  من  الكثري 
اختاذ  جيب  إذًا  السياسة.  يف 
اإلجراءات الالزمة ملنع التطاول 
اليت  فريوز  كالسّيدة  أحد  على 
تشكّل قيمة وطنية كبرية، فيما 
ال يزال السبب غري معروٍف حتى 
اآلن. لذلك فمن املهم أن نطلب 
من مجيع املعنيني وكّل الربامج 
أنصفوا  الذين  واإلعالميني 
هذه  كّل  يف  فريوز  السيدة 
املرحلة، أاّل يوقفوا محلتهم ضّد 

من يتهّجم عليها بهذا الّشكل.
واألهم،  الثانية  النقطة  أّما 
اجلميع  النفايات.  موضوع  هي 
يعلم أنه يتّم احلديث اليوم عن 
حلوٍل بديلة، ال سّيما عن ترحيل 
النفايات إىل خارج لبنان. لذلك 
املاضي  مبوقفنا  نذّكر  أن  نوّد 
يتغرّي. حنن  الذي مل  واحلاضر، 
حقوق  على  احملافظة  مع  دائمًا 
عائدات  من  وأمواهلا  البلديات، 
عادٍل  بشكٍل  وتوزيعها  اخللوي 
مجيع  على  ودوري  ومنصٍف 
البلديات.. وقد سبق أن رفضنا 
أن  وجدنا  ألننا  املناقصات 
والـ160  الـ150  تفوق  التكلفة 
مليون دوالر لكّل طن، واعتربنا 
ّجدًا  عالية  التكلفة  هذه  أّن 

البلديات  ألموال  هدٌر  وفيها 
نقول  هنا  من  العام.  وللمال 
بقيمة  مناقصة  رفض  من  أن 
ما يعادله  أو  160 دوالر للطن 
و300  بـ250  يقبل  أن  ميكن  ال 
دوالر للطن. إذا أردنا أن نعاجل 
ميكن  ال  النفايات  أزمة  فضيحة 

أن نعاجلها بفضيحة أكرب.
هناك  يكون  أن  آمل  لذلك 
هلذا  وأعمق  أكرب  ودراسة  تأنٍّ 
عاجزون  كنتم  وإذا  املوضوع، 
عن حّل هذه املشكلة، ال تذهبوا 
إىل تأزميها وتكبريها كي يصل 
فيها  يدفع  مرحلة  إىل  املواطن 
أي مثن من األمثان كي جيد حاّل 
للنفايات، فيكون الثمن فضيحة 

وهدر للمال العام بشكٍل أكرب.
القضية ليست مستعصية  هذه 
أن  على  قادرة  والدولة  علينا، 
يكون  فعندما  املوضوع.  حتّل 
هناك قراٌر جّدي تستطيع الدولة 
حالًّ  وجتد  هيبتها  تفرض  أن 
هذه  معاجلة  خالله  من  تستطيع 
األزمة من دون أن يكون هناك 
من  اليت  البلديات  ألموال  هدٌر 
إىل  اإلمناء  توصل  أن  شأنها 

القرى واملواطنني.
حتى اآلن ال تزال األمور رمادية، 
إذ ليست لدينا معلومات دقيقة 
حول املوضوع، ولكن نسمع كالمًا 
لسنا  ولكننا  معّينة،  أرقام  عن 
النفايات،  سيستقبل  من  نعلم 
وبأي حالة سيستقبلونها، ومتى 
يعيدونها أو يرفضونها. من هنا 
فإننا حنتاج إىل إجابات لكّل هذه 
األمور. ولكن حلني جميء األجوبة، 
ما هو واضح وأكيد، هو أننا لن 
نقبل بعد ما قام به وزراؤنا من 
االتصاالت  وزارة  يف  إجنازات 
على  الضوء  بتسليط  وجناحهم 
ومجعهم  اخلليوي  عائدات 
للبلديات،  تعود  اليت  األموال 
من  إليهم  األموال  ُتعطى  أن 
جهة، ثّم معاودة اسرتجاعها من 
جهٍة أخرى لرتحيل النفايات إىل 
نكون  حينها  ألننا  لبنان،  خارج 
فعاًل مصّرين من خالل القرارات 
نعطي  بأال  سُتّتخذ  كانت  اليت 
هلا  نؤّمن  أو  دور  أي  البلديات 
عمٍل  بأّي  تقوم  لكي  األموال 
األمر  هذا  فإّن  لذلك،  إمنائي. 
على  مصّرون  وحنن  مرفوض، 
البلديات  أموال  على  احملافظة 
وتسليمها إّياها، ونرفض أيضًا 

أّي هدٍر للمال العام.

أبي نصر بعد اجتماع التكتّل: ال حيّق ملن رفض 
اجلنسية اللبنانية سابقاً أن يطالب بها اليوم

االنتخابات  عقدة  تقف  الرئاسي،  الشغور  منذ 
الرئاسية عند حدود الرابية. اليوم، وبعد انتهاء 
صفقة باريس قبل نضجها، يزداد االقتناع بأن 
العماد ميشال عون وحده مفتاح الرئاسيات، 
وهو من يأتي حبزب اهلل إىل االنتخابات، سواء 

أكان مرشحًا وحيدًا أم ناخبًا أول.
تيار  رئيس  ترشيح  مفاعيل  انتهت  وقد  أما 
املردة النائب سليمان فرجنيةـ ـــ إال عند الرئيس 
العودة  فيمكن  ــــ  ومستشاريه  احلريري  سعد 
إىل خالصة أساسية أفرزتها األسابيع األخرية، 
وهي ال انتخابات رئاسية من دون حزب اهلل 
الذي أفشل الصفقة الباريسية، وال انتخابات 
من دون رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد 
تريد  اليت  السياسية  والقوى  عون.  ميشال 
ـــ بعد كل ما نتج من مشاورات وخالفات  راهنًاـ 
ـــ أن تأتي حبزب  واتفاقات يف األيام املاضيةـ 
اهلل إىل انتخابات رئاسة اجلمهورية، عليها أن 
تسمي مرشح احلزب، أي عون نفسه، أو على 
الذي  بأنه وحده  القوى  أن تقتنع هذه  األقل 
الرئاسية، سواٌء  االنتخابات  إىل  باحلزب  يأتي 
أكان مرشحًا وحيدًا، أم ناخبًا أول ومباركًا ألي 

رئيس جديد )وهو أمر ال يزال يرفضه(.
مستمر  الرئاسي  الشغور  فإن  ذلك،  عدا  ما 
بعدما ُرّحلت الرئاسيات إىل عام 2016، وإىل 
أن تنضج حلول نهائية للمنطقة ولسوريا يف 
املقدمة، أو تتبلور معامل مبادرة إقليمية ودولية 
يف الشهور الطويلة املقبلة، تنتج رئيسًا جديدًا 
للجمهورية. وحتت هذا السقف، ميكن أن ُيكتب 

وُيقال الكثري.
منذ أيار عام 2014، شّكل ترشيح عون رأس 
حربة يف مشروع قوى 8 آذار، وقابله ترشيح 
مسري  الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
جعجع مرشحًا وحيدًا لقوى 14 آذار. مع مرور 
الرئاسي، مل  الشغور  على  ونصف سنة  سنة 
خترق الثنائية املارونية املرشحة للرئاسة سوى 
أسهمهم  تعلو  تسوية  مرشحي  أمساء  بورصة 
واالقتصادية  السياسية  األجواء  وفق  وتهبط 
واألمنية. لكن أفق مرشح التسوية، أو املرشح 
التوافقي، بدا مقفاًل، يف ظل متسك عون وجعجع 
برتشيحيهما. علمًا بأن جعجع طّور موقفه الحقًا 
توافقي،  مرشح  ملصلحة  باالنسحاب  بالقبول 

احلديث  عاد  نعيها،  حد  إىل  تدرجيًا  املبادرة 
إىل رئاسة اجلمهورية كقضية مركزية، وسط 
سؤال وحيد: هل بات ممكنًا يف املدى املنظور 
احلديث عن انتخابات رئاسية أم أنها أصبحت 

بعيدة املنال أقله يف الشهور املقبلة؟
الواقع أن ما أسفرت عنه حركة األسابيع األخرية 
أظهر أن معامل الصفقة احلريرية كانت يف خلفية 
رئاسة  تقاسم  جلهة  أي  باريس،  لقاء  صورة 
االنتخاب  وقانون  احلكومة  ورئاسة  اجلمهورية 
األمر  وهذا  احلكومة.  داخل  احلصص  وتوزيع 
بدا يف حد ذاته من األسباب االعرتاضية اليت 
واجهت التسوية، إضافة إىل النقطة األساسية 
اليت أطاحت مشروع عودة احلريري إىل السرايا 
وسوريا  إيران  بأسباب  واملتعلقة  احلكومية، 
وحزب اهلل جمتمعني يف عدم استعجال تسوية 
من طرف واحد وملصلحة طرف واحد ال يزال 

على عداء مع األطراف الثالثة.
هي  مرشحًا،  بعون  احلزب  متسك  من  فالغاية 
املتعارف  باملعنى  صفقة  إىل  احلاجة  عدم 
بإجراء  يريد االستعجال  اآلن. فمن  عليه حتى 
لرتشيح  استعداده  وأبدى  رئاسية،  انتخابات 
فرجنية، بات مدركًا أن استدراج حزب اهلل إىل 
غري ملعبه وبغري قوانني لعبته، لن يكتب له 
النجاح. أما من كان حريصًا على إجراء انتخابات 
طوياًل،  الرئاسي  الشغور  ترك  وعدم  رئاسية 
فقد تبني له، ولو أنه رشح أحد أركان قوى 8 
آذار، أن املمر اإللزامي للرئاسة هو حزب اهلل. 
وكي ينتقل احلزب من مرحلة الناخب األساسي، 
إن مل يكن الوحيد، إىل مرحلة املقرتع الفعلي، 
االنسحاب،  يرفض  الذي  عون،  ترشيح  بات 
الوحيدة  الوسيلة  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
لإلفراج عن الرئاسيات، علمًا بأن هذا الرتشيح 
ال يتالزم مع أي صفقة وتوزيع حصص ومن 
 1960 )كقانون  انتخابي  قانون  التزام  دون 

مثاًل(.
املؤجلة  الرئاسيات  ملف  فإن  ذلك،  عدا  ما 
إىل عام 2016 أضحى جمددًا عالقًا بني الرابية 
والضاحية، فهما ميلكان مفتاحه. أما من يفرج 
احلريرية  باريس  صفقة  بعد  وباألخص  عنه، 
فصار  الواحد،  الصف  حلفاء  على  وتداعياتها 
عون وحده، ألن وقائع املفاوضات واللقاءات 
أثبتت  على أكثر من مستوى حملي وإقليمي، 
»هل  أشهر طويلة:  منذ  املطروح  السؤال  أن 
يأتي حزب اهلل بعون إىل الرئاسيات؟«، صار: 
»هل يأتي عون حبزب اهلل إىل الرئاسيات أم 

ال؟«.

عون وحده يأتي حبزب اهلل إىل االنتخابات

ال غطاء دوليًا وإقليميًا الندفاعة الحريري إال من 
باب التشجيع )هيثم املوسوي(

هيام القصيفي

يتخلى  أن  دون  من 
األساسي  موقعه  عن 
كمرشح وحيد لقوى 14 

آذار.
مع لقاء باريس وترشيح 
لفرجنية،  احلريري 
دخلت عوامل متناقضة 
الرئاسيات،  خط  على 
مع  التعاطي  وتفاوت 
أقصى  من  امللف  هذا 

هذا  مثل  تلقف  يف  والربودة  اهلدوء  درجات 
الرتشيح واحلديث عنه أنه »غيمة صيف«، إىل 
احتمال  من  والذعر  »اجلنون«  درجات  اقصى 
اليت  املبادرة  هذه  إجناح  يف  احلريري  جناح 
قادة  أمام  حتى  لبنان،  يف  مرّوجوها  قدمها 
سياسيني من الصف األول، على أنها مبادرة 
دولية وإقليمية، وصواًل إىل أن حزب اهلل أبدى 
مرونة، ال بل موافقة عليها وسيتوىل مفاحتة 

عون بها.
تبني  املذكور،  اللقاء  على  تقريبًا  شهر  بعد 
احلريري  وإقليميًا الندفاعة  أن ال غطاء دوليًا 
إجراء  تشجيع  باب  من  إال  هلا،  مباركة  وال 
انتخابات رئاسة اجلمهورية. ما عدا ذلك كانت 
أو  فرجنية  اجتاه  يف  الديبلوماسيني  حركة 
مبثابة  األخرى،  السياسية  القيادات  من  غريه 
املهنية«  »فروضهم  بـ  الديبلوماسيني  قيام 

الستطالع خلفيات هذه املبادرة وآفاقها.
اخلرق  من  اهلل  حزب  موقف  تبلور  مع  لكن 
احلريري، بوضوح يومًا بعد آخر، وتراجع أسهم 

استدراج حزب 
اهلل إىل غري 
ملعبه وبغري 
قوانني لعبته 
لن يكتب له 

النجاح
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لالنسحاب اجلزئي للقوات واملضي قدمًا يف هذا االجتاه، وأكدا أن 
العراق ميكن أن يتحقق فقط من خالل  أجنبية يف  وجود أي قوة 

التنسيق مع احلكومة«.
وأكد البيان »التزام الواليات املتحدة حفظ سيادة العراق وسالمة 
سحب  خالل  من  ذاته  باألمر  »القيام  إىل  أنقرة  داعيًا  أراضيه«، 
ضرورة  على  وشدد  بغداد«.  موافقة  دون  من  املوجودة  قواتها 
العراق وتركيا للتوصل إىل حل أي مشكلة  »استمرار احلوار بني 

عالقة بروح من التعاون«.
أشتون  األمريكي  الدفاع  وزير  زيارة  مع  التطورات  هذه  تزامنت 
كارتر أربيل بعد بغداد، حيث التقى رئيس إقليم كردستان مسعود 
ومسألة  »داعش«  تنظيم  العملية ضد  الرتتيبات  وناقشا  بارزاني 

التوغل العسكري الرتكي.
قبل  العبادي  لقائه  عقب  عقده  مؤمتر صحايف  خالل  كارتر  وأكد 
انتقاله إىل أربيل رغبة الواليات املتحدة يف تقديم املزيد من الدعم 
لقوات األمن العراقية الستعادة املوصل. وقال إن »كل اخلطوات 
اليت ستتخذها واشنطن يف العراق، لن تكون إال مبصادقة بغداد«، 
فيما أعلن العبادي أنه مل يقدم أي طلب يتعلق مبشاركة مروحيات 

»أباتشي« يف املعارك.
بارزاني   - كارتر  حمادثات  أن  كردية  مصادر  أفادت  ذلك،  إىل 
ركزت على اسرتاتيجية اإلدارة األمريكية حملاربة »داعش«، والتوتر 

بني بغداد وأنقرة.
هلجوم  املاضية  قبل  الليلة  تعرض  »بعشيقة«  معسكر  وكان 
من  عدد  وجرح  قتل  إىل  أدى  »داعش«  تبناه  »غراد«  بصواريخ 

اجلنود واملدربني األتراك.
قيادة  يتوىل  الذي  النجيفي  أثيل  السابق  نينوى  حمافظ  وأعلن 
»احلشد الوطين« يف املعسكر املذكور أنه »كان موجودًا فيه أثناء 
القصف الذي استمر ساعتني ونصف الساعة، ومتكن انتحاريون من 

التسلل إليه لكن البيشمركة قتلتهم«.
»اجملموعة  أن  عراقية  إعالمية  مصادر  أفادت  آخر،  صعيد  على 
بادية  يف  القطريني  الصيادين  من  عددًا  خطفت  اليت  املسلحة 

حمافظة املثنى، أالربعاء، أطلقت 9 منهم توجهوا إىل الكويت«.
وكانت السلطات العراقية أكدت  أالربعاء أن جمموعة مسلحة خطفت 

16 صيادًا قطريًا يف بادية حمافظة املثنى بينهم أمري.
 وأعلن نائب وزير اخلارجية الكوييت خالد اجلار اهلل أن أحد مواطنيه 
بني  بالتنسيق  جارية،  »اجلهود  إن  وقال  القطريني،  مع  خطف 
املخطوفني«،  باقي  عن  لإلفراج  وقطر  العراق  يف  املسؤولني 
البعثات اخلليجية يف بغداد يف  »هناك تعاون بني كل  وأضاف: 

هذه املسألة«.

بوتني يحض األسد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
األسد إىل قبول القرار وفيه حل سياسي »ال ُيعجبه«، يف وقت 
انتخبت اهليئة العليا للمفاوضات يف اجتماعها األول يف الرياض 
الوزراء السوري املنشق رياض حجاب منسقًا  أمس االول رئيس 
عامًا استعدادًا للمفاوضات مع وفد النظام الشهر املقبل. وقدم 
اجلانبان األمريكي والروسي مشروع قرار دولي حتت الفصل السابع 

خلنق »داعش«.
وقال بوتني يف مؤمتر صحايف يف نهاية العام: »هل لدينا خطة 
اخلطة  مع  تتوافق  جوانبها  معظم  ويف  نعم.  النزاع(؟  )لتسوية 
اليت عرضها األمريكيون«. وجدد أن مصري األسد جيب أن يقرره 
السوريون، داعيًا النظام إىل قبول ما سيتقرر يف األمم املتحدة 

»حتى وإن كان من احملتمل أال يروق هلم«.
األمريكية خالل زيارة  وكشف بوتني جانبًا من التفاهمات الروسية – 
باراك  الرئيس  من  مبادرة  محل  الذي  كريي  جون  اخلارجية  وزير 
أوباما تشمل تقديم مشروع قرار يف جملس األمن، مؤكدًا »تأييد 
موسكو أهم نقاطه، وهو معتدل ومقبول على رغم أنه حباجة لبعض 

العمل على الصياغة النهائية«.
وزاد: »بعدما تتعرف القيادة السورية على نقاط مشروع القرار جيب 
أن تقبل به، على رغم أن هناك بعض النقاط اليت لن تعجبها«، 
مشددًا على أن »تسوية أي نزاع مسلح مستمر منذ سنوات، تتطلب 
دائمًا قبول كل األطراف حبلول وسط«. وأوضح: »تتطابق أفكارنا 
يف النقاط الرئيسية مع خطة واشنطن املقرتحة، ويدور احلديث عن 
على  للرقابة  آليات  واستحداث  الدستور جبهود مشرتكة،  صياغة 

االنتخابات املبكرة وإجراء االنتخابات وقبول نتائجها«.
اجتماعات  اجلمعة  امس  انطلقت صباح  قد  تكون  ان  املقرر  ومن 
الظهر  بعد  األمن  أن يتبنى جملس  األزمة على  للبحث يف  وزارية 
اليت  الفقرات  »معظم  ويتضمن  فيينا«  مسار  وُيقر  »يدعم  قرارًا 
تضمنها إعالن اجتماع فيينا الثاني كما أنه »لن يكون حتت الفصل 

السابع«، حبسب ديبلوماسيني اطلعوا على نص املشروع.
حتى  بكتمان  القرار  مشروع  وروسيا  املتحدة  الواليات  وأحاطت 
عرقلة  عدم  على  »حرصًا  االول  أمس  مساء  من  متأخر  وقت 

املفاوضات«.
سريغي  الروسي  ونظريه  كريي  يعقد  الصباحي،  االجتماع  وبعد 

تناقض أمريكي - تركي...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 

وقال  األمن.  جملس  جلسة  انعقاد  قبل  صحافيًا  مؤمترًا  الفروف 
ديبلوماسي اطلع على مسودة لعناصر املشروع أنه »سيقر مسار 
فيينا، ويعيد التأكيد على فقرات إعالن فيينا جلهة التأكيد على 
واستمرارية  وهويتها  أراضيها  وسالمة  واستقالهلا  سورية  وحدة 
عن  النظر  بصرف  السوريني  كل  حقوق  ومحاية  الدولة  مؤسسات 
العرق أو االنتماء« وانه سيؤكد املهل الزمنية وضرورة التوصل 
اىل »وقف إلطالق النار بالتزامن مع انطالق احملادثات بني األطراف 

السوريني يف كانون الثاني )يناير( املقبل«.
األردن  أن  الروسية  اخلارجية  عن  اليوم«  »روسيا  موقع  ونقل 
سلم اجلانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيمًا مشتبهًا بالتورط يف 
»األنشطة اإلرهابية« يف سورية، وذلك قبيل اجتماع دولي جديد 

حول سورية يف نيويورك.
اجليش  جهود  توحيد  يف  جناحًا  »حققت  موسكو  إن  بوتني  وقال 
وأوضح  »داعش«.  مكافحة  يف  املسلحة«  واملعارضة  النظامي 
املعارضة  بأشخاص ميثلون  اتصاالت  إقامة  أن روسيا متكنت من 
حماربة  تريد  لكنها  النظام،  مع  تعاون  أي  ترفض  اليت  املسلحة 
»داعش« وتقوم بذلك على األرض. لكن قادة يف »اجليش احلر« 

نفوا تلقيهم أي دعم روسي.
أنها لن تعود إىل  العالقات مع تركيا، مؤكدًا  وتطرق بوتني إىل 
وظنوا  عدوانيًا  »عماًل  شنت  أنقرة  إن  وقال  أبدًا.  عهدها  سابق 
أننا سنهرب لكن روسيا ال تفعل ذلك أبدًا، قمنا بتعزيز تواجدنا 
من  متطورة  وأنظمة  أس400  إضافية وصواريخ  طائرات  وأرسلنا 
أن  )األتراك(  »فليحاولوا  قال:  مبطن،  تهديد  ويف  بوك«.  طراز 

حيلقوا يف األجواء السورية«.
العامة  اهليئة  إن  السورية  املعارضة  مصادر  قالت  الرياض،  يف 
املنبثقة من املؤمتر املوسع للمعارضة بني 9 و10 اجلاري، انتخبت 
حجاب منسقًا لفريق من املتوقع أن يقود حمادثات السالم. وأضافت 
أن حجاب الذي انشق يف منتصف 2012 اختري بغالبية 25 صوتًا من 
أصل 34 هم أعضاء الفريق، بعد اضافة صوت معاذ اخلطيب الذي 
اناب شخصًا عنه. وقالت »اهليئة« أنها بعثت برسالة اىل املبعوث 
األممي ستيفان دي مستورا لالستفسار عن عدد الوفد التفاوضي 

املطلوب يف جنيف، والتفاصيل األخرى.
العام،  املنسق  واختيار  التفاوضية  اللجان  حتديد  »بعد  وتابعت: 
ُأرسل خطاب إىل دي ميستورا، لطلب تفاصيل عدد املفاوضني 
املطلوبني«. كما اتفق اجملتمعون على أن اهليئة العليا للمعارضة 
السورية »ليست كيانًا سياسيًا، وإمنا هيئة أنشئت لغرض معني، 

وينتهي دورها مبجرد انتهاء هذا الغرض«.
يف نيويورك، وضعت روسيا والواليات املتحدة أمس االول مشروع 
الدول  األمن يفرض قيودًا صارمة على  قرار مشرتك يف جملس 
كافة مبا يلزمها حتت الفصل السابع إبالغ جملس األمن باإلجراءات 
املالية،  املوارد  على  »داعش«  تنظيم  حصول  ملنع  تتخذها  اليت 
ومنع وصول اإلرهابيني األجانب إليه، وحظر كل األنشطة العسكرية 

واملالية اليت تدعمه مبا فيها جتارة النفط. 
واحتشد يف نيويورك أمس االول وزراء املال يف الدول األعضاء يف 
اجمللس إلصدار مشروع القرار. وأعدت الواليات املتحدة وروسيا 
اجمللس  أعضاء  بإمجاع  متوقعًا صدوره  كان  الذي  القرار  مشروع 

أمس االول بعد مشاورات استمرت أسابيع.
وجاء املشروع يف 99 فقرة عاملة حبيث مشل كل موارد التنظيم 
وموارد  والتجنيد  والتربعات  واآلثار  النفط  جتارة  سيما  ال  املالية 

الفدية مقابل اخلطف.

بريطانيا تعترب »األخوان«...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
واللوردات(. وسارعت مجاعة »اإلخوان« إىل إدانة وصمها بالتطرف، 

مهددة باللجوء إىل القضاء.
لـ  مراجعة  إجراء   2014 )أبريل(  نيسان  أعلن يف  كامريون  وكان 
كانت  إذا  ما  وتقرير  املسلمني،  لإلخوان  احلكومة  فهم  »حتسني 
أو  اجلماعة  بأعضاء  اخلاصة  تلك  أو  نشاطاتها،  أو  أيديولوجيتها 
املرتبطني بها، تهدد أو تضر أو ختاطر باإلضرار املصاحل القومية 

للمملكة املتحدة«.
»املوضوع  بأن  االول،  أمس  الربملان  أمام  بيانه  يف  أقر  وهو 
لألوطان،  عابرة  تتضمن شبكة  املسلمني  اإلخوان  )مجاعة(  معّقد: 
هلا ارتباطات يف اململكة املتحدة، وهلا منظمات وطنية يف داخل 
العامل اإلسالمي وخارجه. حركة اإلخوان غامضة عمدًا، وهي سرية 

يف العادة«.
وقال إن املراجعة كشفت عن أشياء »مل نكن نعرفها« عن اجلماعة، 
وتصف  الشريعة«  وفق  حتكم  »خالفة  إىل  تدعو  أنها  إىل  مشريًا 
وغري  منحلون  بأنهم  الليرباليني  واملسلمني  الغربية  »اجملتمعات 
أخالقيني«. وتابع: »هناك أجزاء يف مجاعة اإلخوان املسلمني لديها 

عالقة غامضة جدًا مع التطرف العنيف.
 وسواء من خالل أيديولوجيتها أو شبكاتها، كانت )اجلماعة( ممر عبور 

لبعض األشخاص واجلماعات اليت اخنرطت يف العنف واإلرهاب«.
لكنها  القاعدة،  تنظيم  معارضتها  »أعلنت  اجلماعة  أن  إىل  ولفت 
مل ُتِدْن أبدًا يف شكل جدي استخدام منظمات إرهابية أعمال سيد 
قطب، أحد أبرز منّظري اإلخوان. وهناك أشخاص مرتبطون ِمن ُقْرب 
باإلخوان يف اململكة املتحدة دعموا التفجريات االنتحارية وهجمات 
مؤيدي  بعض  أن  وزاد  محاس«.  أيدي  على  إسرائيل  يف  أخرى 

اجلماعة تورطوا يف مواجهات عنيفة مع قوات األمن املصرية يف 
الشهور املاضية.

املسلمني  اإلخوان  أيديولوجية  أوجه  »بعض  أن  رأى  وبعدما 
إن  قال  الربيطانية«،  للقيم  معاكس  اجتاه  ونشاطاتهم تسري يف 
النتائج األساسية للمراجعة »وجدت أن االنتماء أو االرتباط أو التأثر 
باإلخوان املسلمني جيب أن ُيعترب مؤشرًا إىل التطرف«، وإن حكومته 
»ستواصل رفض منح تأشريات ألعضاء اإلخوان أو املرتبطني بها 

الذين أدلوا مبواقف متشددة«.
وأعلن فرض قيود لضمان عدم إساءة استخدام اجلمعيات اخلريية 
»محاس«،  أصول  جتميد  بقرار  والتمسك  »اإلخوان«.  لـ  التابعة 
و»االستمرار يف مراجعة مواقف اإلخوان ونشاطات اجلماعة لتحديد 

هل تستجيب )اجلماعة( للمعايري القانونية للحظر«.
وأوضحت الناطقة بالعربية باسم اخلارجية الربيطانية فرح دخل اهلل لـ 
»احلياة«، أن املراجعة توالها الديبلوماسي املتقاعد سري جون جنكينز 
»نظرًا إىل معرفته الواسعة بشؤون العامل العربي«، وساهمت فيها 
بعثات ديبلوماسية بريطانية وأجهزة األمن واالستخبارات وأطراف 
أخرى.وقالت: »أوضحت احلكومة منذ البدء أن املراجعة هدفها إجراء 
مراجعة داخلية لتستند إليها السياسة جتاه اإلخوان املسلمني، مت 
نشر االستنتاجات األساسية يف الربملان كوثيقة غري قابلة للنقاش 

ما مينحها محاية برملانية خاصة«.
وزادت: »استنتجت املراجعة أن العضوية يف اإلخوان املسلمني أو 
االرتباط بهم أو التأثر بهم مؤشر حمتمل على التطرف... واستنتجت 
املتحدة ويف  اململكة  اجلماعة يف  وتكتيكات  فكر  أوجه  بعض  أن 
اخلارج تتنافى ومصاحلنا القومية وأمننا القومي«. وشددت على أن 

نشاط اإلخوان »ال يستويف املعايري القانونية للحظر«.
يف املقابل، هددت مجاعة »اإلخوان« بتحدي القرار الربيطاني أمام 
القضاء، واعتربت أنه »ال ميكن وصفها بالتطرف«. ورأت يف بيان 
أن »موقف بريطانيا من اإلخوان ُيفهم يف إطار محالت التحريض 
اليت تقودها دول« حليفة للنظام يف مصر، »وهو األمر الذي يسيء 
إىل لندن، وليس اإلخوان«. وقالت: »إذا كانت بريطانيا ترى أن 
مصر(...  يف  )للنظام  الرافضة  والفعاليات  السلمية  التظاهرات 

تطرفًا، فربيطانيا بالتأكيد لديها خلل وعليها أن تعاجله«.
»خطوة  بأنه  الربيطاني  املوقف  اخلارجية املصرية  وزارة  ووصفت 
واإلرهاب«.  املتطرف  الفكر  وحماصرة  مكافحة  مسار  على  جادة 
واعتربت أنه »يعضد موقف الشعب املصري وحكومته جتاه تنظيم 

اإلخوان اإلرهابي«.

االول،  أمس  املغربي  الصخريات  منتجع  يف  الليبية  األطراف  وقعت 
األمم املتحدة، يقضي بقيام  برعاية  لـ«فجر جديد«  اتفاق سالم ميهد 
وبينهم  التوقيع  مراسم  يف  مشاركون  واعترب  انتقالية.  وحدة  حكومة 
وزراء عرب وأوروبيون املناسبة بأنها »حلظة تارخيية«، فيما تفاوتت 
ردود الفعل يف الشارع اللييب بني الرتحيب بالسالم والتشكيك بإمكان 
تطبيق االتفاق على األرض، وصواًل إىل رفضه باعتباره »ينّصب حكومة 

وصاية أجنبية«.
ووقع اتفاق الصخريات، حبضور وزراء خارجية إيطاليا وإسبانيا واملغرب 
وتونس وقطر وتركيا، حواىل 126 من أعضاء جملس النواب اللييب و 
»املؤمتر الوطين العام«، إضافة إىل شخصيات من خمتلف أطياف اجملتمع 

وممثلني عن حزبي »اإلخوان املسلمون« و »التحالف« الليبريالي.
وقال وزير اخلارجية املغربي صالح الدين مزوار، إن الوصول إىل اتفاق 
متبادلة.  وتنازالت  تضحيات  الليبيني  الفرقاء  من  تطّلب  الصخريات، 
وقت«  أسرع  »يف  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  ضرورة  على  وشدد 
السياسي  الدعم  تقديم  بالده  التزام  مؤكدًا  لألمن،  األولوية  وإعطاء 

والتقين إلجناح االتفاق.
واعترب املبعوث الدولي إىل ليبيا مارتن كوبلر، أن »اتفاق الصخريات 
كل  يرضي  ال  كان  وإن  ليبيا،  يف  سلمي  سياسي  النتقال  يؤسس 

األطراف«. ورأى أن »مرحلة صعبة بدأت لبناء دولة دميوقراطية«.
االهتمام  إىل  تشكيلها  املزمع  الوطنية  الوحدة  حكومة  كوبلر  ودعا 
أحناء  االستقرار يف  أن  على  وشدد  اللييب.  الشعب  أوضاع  بتحسني 
وإنهاء  األمين  الوضع  معاجلة  أولوياتنا  »من  و  ضروري،  أمر  البالد، 

األزمة يف بنغازي«.
وشدد حممد شعيب »رئيس وفد الربملان اللييب« على أن الدعم الدولي 
حلكومة الوحدة واجليش الوطين اللييب، ضروريان حملاربة امليليشيات 
األمم  املؤمتر«،  وفد  »رئيس  املخزوم  صاحل  طالب  فيما  املتشددة، 
املتحدة مبواصلة دعمها لليبيا »لتتمكن من بناء مؤسساتها احلديثة«. 
وشارك االثنان يف التوقيع مع زمالئهما من اجمللسني، على رغم إعالن 

رئيسيهما سحب تفويضهما وعدم رضاهما عن االتفاق.
أمل«،  يوم  »إنه  التوقيع:  مراسم  بعد  اإليطالي  اخلارجية  وزير  وقال 
مبديًا استعداد بالده »لتقديم مساهمتها على أساس ما يطلبه القادة 
اجلدد لليبيا«. وشدد على أن االتفاق ليس سوى خطوة أوىل، ومتنى 

أن تكون حامسة.
وقال وزير اخلارجية اإلسباني خوسي مانويل غارسيا إن مشاركته يف 
هذه »اللحظة التارخيية لليبيا ومنطقة املتوسط« تعبري عن التزام بالده 
بالدميوقراطية. وأضاف: »حنن حباجة لليبيا مساملة ومستقرة وحلكومة 
الرخاء جلميع  االقتصاد وتضمن  العنف واهلجرة وتنعش  تواجه  وطنية 

الليبيني«.

»فجر جديد« يف ليبيا وأجواء احتفالية يف 
توقيع اتفاق الصخريات
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وهو  موس«،  »كريغ  نشأ 
بالشهرة  يتمتع  مقدام  سّباح 
يف أسرتاليا، بالقرب من بلدة 
الصغرية  الساحلية  »إيدن« 
ويلز.  ساوث  نيو  والية  يف 
وقد سبح »كريغ« بالقرب من 
القرش  ثالث من أخطر أمساك 
العامل، املعروفة باصطياد  يف 
يعد  والذي  الفقمة؛  حيوان 
مصدر غذائها الرئيسي، فضال 
عن اصطياد حتى احلوت األحدب 
السواحل  إىل  يهاجر  الذي 

الشرقية ألسرتاليا.

احملتملة  املخاطر  أن  ومع 
املوجودة حتت األمواج مل تردعه 
»كريغ«  يف شبابه، فقد عرف 
على  خيتلط  األمر  أن  دومًا 
وخاصة  ـ  املفرتسة  احليوانات 
أمساك القرش األبيض الكبري، 
وقرش الثور، والقرش البربي. 
أن  فتظن  أحيانًا  ختطيء  فهي 
األمواج  راكيب  وخاصة  البشر، 
الذين ينطلقون يف عرض البحر، 

ليسوا إال حيوانات الفقمة.

الوقوع  خماطر  تظل  وبينما 
فريسة هلجمات أمساك القرش 
الشواطيء  فإن  جدًا،  ضئيلة 
أهمية  تشكل  واحمليطات 
لذا،  األسرتاليني.  من  للكثري 
حتدث  اليت  املواجهات  فإن 
القرش تضرب يف  مع أمساك 

صميم حّسهم الوطين.
احلالي،  العام  بداية  ومنذ 
تزايدت هجمات أمساك القرش 
قرب شواطيء والية نيو ساوث 
الواليات  أكثر  وهي  ويلز، 
األسرتالية كثافة سكانية. فقد 
هلجمات  حالة   14 تسجيل  مت 
فيها  مبا  القرش،  أمساك 
الياباني  األمواج  راكب  مقتل 
»تاداشي ناكاهارا« الذي هوجم 
بالقرب من »بالينا«، وهي بلدة 
ساحلية تبعد 740 كيلومرتًا إىل 

الشمال من سيدني.

ثالث  هناك  كانت  وباملقارنة، 
القرش  أمساك  هلجمات  حاالت 
حاالت  2014، ومخس  عام  يف 
وكرد   .2013 عام  يف  فقط 
التطورات،  هذه  على  فعل 
نيو ساوث  بدأت حكومة والية 
ويلز يف تشرين الثاني/نوفمرب 
مراحل  أوىل  تنفيذ  احلالي 
حلماية  اسرتاتيجي  برنامج 
من  األمواج  وراكيب  السباحني 
على  القرش  أمساك  هجمات 
الوالية. وتبلغ تكلفة  شواطيء 
دوالر  مليون   16 الربنامج  هذا 

أمريكي.
مدير  مانيون«،  »مارك  يقول 
اليف  »مانلي  شركة  عام 
سيدني:  يف  كلوب«  سيفينغ 
»هناك آراء كثرية حول أسباب 
قدوم أمساك القرش إىل هذه 
وجود  يف  ريب  ال  املنطقة. 
من  الُطعم  من  كبرية  كميات 
إىل  إضافة  املفضلة،  األمساك 
شواطيء  جتوب  اليت  احليتان 
أن  الواضح  ومن  املنطقة، 
لكن  تتبعها.  القرش  أمساك 
كما  بكثري،  أنظف  هنا  املياه 

يوجد كثري من الناس فيها.«
مهما تكن أسباب تزايد حاالت 
فقد  القرش،  أمساك  هجمات 

أحناء  يف  الناس  الذعر  اجتاح 
قرر  ذلك،  على  وردًا  البالد. 
مرن  عائق  ابتكار  »كريغ« 
 300 بطول  القرش  ألمساك 
مصنوع  مرت   100 وعرض  مرت، 
خيوط  من  متشابك  هيكل  من 

النايلون يبلغ عددها 13 ألفا.
Image caption منذ بداية العام 
احلالي، تزايدت هجمات أمساك 
القرش قرب شواطيء والية نيو 

ساوث ويلز

سياجًا  اهليكل  هذا  ويؤلف 
مغمورًا حتت سطح البحر. وتبلغ 
هلذا  القصوى  التحمل  قوة 
املربع  للمرت  طنًا   16 السياج 
هذا  بناء  استغرق  كما  الواحد، 
سنوات  ثالث  املرن  احلاجز 
ونصف، وكلف تصميمه وبناؤه 
ربع مليون دوالر أسرتالي )179 

ألف دوالر أمريكي(.

يتيح هذا احلاجز ألصناف وأنواع 
الصغرية  البحرية  احليوانات 
املوجودة  الثغرات  عرب  السباحة 
نفس  يف  مينع  ولكنه  فيه، 
األكرب  البحرية  الكائنات  الوقت 
من املرور عربه، دون أن يكون 

فخًا هلا.

»كريغ« ليس الشخص الوحيد 
الذي يريد محاية موطن طبيعي 
احليوانات  تتعايش فيها سوية 
فنحن  اإلنسان.  مع  املفرتسة 
صناعي  قطاع  تطور  نشهد 
بأكمله، يدور حول الكشف عن 

أمساك القرش وردعها.

ويهدف هذا القطاع إىل احلفاظ 
للسباحني  آمنة  املياه  على 
إىل  إضافة  األمواج،  وراكيب 
ذاتها.و  القرش  سالمة أمساك 
يتضمن هذا القطاع كل شيء، 
من احلواجز املغمورة حتت سطح 
املطاطية  األسوار  إىل  املاء 
املغناطيسي،  الردع  ذات 
مرورًا باألجهزة اخلاصة باألفراد 
أن  األمواج  لراكيب  ميكن  اليت 

يرتدنوها.

آراء الناس
القرش  »حاجز  اختبار  مت 
البيئي«، الذي ابتكره »كريغ«، 
بوالية  »كووغي«  شاطيء  يف 
أسرتاليا الغربية العام املاضي. 
العام.  هذا  ثانية  وسُيستعمل 
والية  حكومة  قررت  واآلن، 
احلاجز  تثبيت  ويلز  ساوث  نيو 
من  بالقرب  يف ستة شواطيء 

»بالينا«.

ُطرح  العام  هذا  بدايات  يف 
وهو  جديد،  منتج  األسواق  يف 
ألمساك  مغناطيسي  ردع  جهاز 
املعصم  على  يشدُّ  القرش 
هذا  ويقوم  الكاحل.  حول  أو 
حواس  »تشويش  بـ  اجلهاز 
قول  حسب  القرش«،  أمساك 
املديرة  ويلسون،  تشارمني 
»شاركبانز  لشركة  التنفيذية 

أشيا باسيفيك«.
»كلما  ويلسون:  وتضيف 
من  القرش  أمساك  اقرتبت 
ازداد  املغناطيسي،  اجلهاز 
حتى  الراحة  بعدم  إحساسها 
يصبح أمرًا ال يطاق عند اقرتابها 

ملسافة تقل عن مرت واحد.«
Image copyright Chris Hyde.

Getty Images
Image caption تشري تقديرات 
احمللية  السلطات  أن  اىل 
واالحتادية قد أنفقت 62 مليون 
مليون   44( أسرتالي  دوالر 
السنتني  خالل  أمريكي(  دوالر 
املاضيتني للكشف عن أمساك 

القرش

يف  اجلهاز  ذلك  تطوير  مت 
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
ويكلف  الصني.  يف  وُصنع 
»شاركبانز«  شركة  جهاز  كل 
أسرتالي  دوالر   149 مبلغ 
وتقول  أمريكي(.  دوالر   106(
ويلسون إن الطلب على اجلهاز 
والية  من  الشمالي  اجلزء  يف 
نيو ساوث ويلز كان مدهشًا، 
من  املعروض  فاق  أنه  حتى 
حبجم  هي  اليت  األجهزة  هذه 

ساعة يد.

وتضيف ويلسون: »كان األمر 
إدارة  أن  املؤكد  ومن  عظيمًا. 
هذا العمل التجاري ختتلف عما 
كبرية  إنها سوق  نتوقعه.  كنا 

متامًا، يف الوقت احلالي.«
عيون يف اجلو

القرش،  أمساك  ردع  من  بداًل 
على  الشركات  بعض  تعمل 
عن  للكشف  جهودها  توجيه 
على  األمثلة  أحد  أماكنها. 
يعمل  »سونار«  جهاز  هو  ذلك 
باملوجات فوق الصوتية. وميكن 
شكل  حيدد  أن  اجلهاز  هلذا 
املياه،  يف  القرش  أمساك 
مركز  إىل  املعلومات  وإرسال 

رصد على الشاطيء.

»كليفر  اجلهاز  هذا  ومُسي 
الذكية(.  العوامة  )أو  بووي« 
وعند الكشف عن مسكة قرش 
اجلهاز  يرسل  اجلوار،  يف 
قمر  إىل  فوق صوتية  إشارات 
نصية  أخرى  ورسالة  صناعي، 
املوجودين  اإلنقاذ  رجال  إىل 

على الشاطيء.

قبل  من  اجلهاز  تطوير  مت 
شركة »شارك أتاك ميتيغيشن 
يف  ومقرها  سيستيمز«، 
مع  بالتعاون  بريث،  مدينة 
و«أوبتوس«  »غوغل«  شركيت 
تلك  اختبار  وجرى  لالتصاالت. 
أمساك  »حوض  يف  العوامة 
على  التعرف  ليتيح  سيدني« 
أمساك  من  خمتلفة  أنواع 
القرش ومييز املسامل منها من 

املؤذي.

فيه  تراقب  الذي  الوقت  ويف 
أمساك  حركة  العوامة  هذه 
تعمل  البحار،  يف  القرش 
بدون  )الطائرات  »الدرون« 
يف  إضافية  كعيون  طيار( 
الشواطيء  فوق  حتلق  السماء، 
وبذلك،  بالناس.  املزدمحة 
آنية  الطائرات رؤية  توفر هذه 

لسطح البحر.

يف هذه األثناء، قام متطوعون 
اخلاصة  الطائرات  أصحاب  من 
أندية  مبساعدة  طيار  بدون 
ركوب أمواج البحر يف املناطق 
الوالية.  تلك  من  الشمالية 
أسرتالية  دراسة  وتوصلت 
أن  إىل   2013 عام  أجريت يف 
الطائرات بدون طيار قد تكون 
من  كلفة  وأقل  دقة،  أكثر 
تشغيل طائرات اهليليكوبرت أو 
الثابتة  األجنحة  ذات  الطائرات 

بغرض املراقبة.

أمثلة تُحتذى
ردع  أجهزة  اجتذبت بعض  لقد 
من  االهتمام  القرش  أمساك 
أحناء متفرقة من العامل، فاحلاجز 
البيئي الذي ابتكره كريغ حصل 
البلديات  جمالس  اهتمام  على 
كافة  يف  البحر  على  املطلة 
إىل  إضافة  أسرتاليا،  أرجاء 
السلطات املختصة يف اململكة 
العربية السعودية، واملكسيك، 

وإسبانيا، حسبما قال كريغ.

هذا  وضع  »ميكن  وأضاف: 
احلاجز يف أي مكان يف العامل، 
مهما  السنة  طوال  ُيرتك  وأن 

كانت الظروف«.

ذلك  البيئة  مناصرو  اعترب  كما 
بعد  ناجحًا  البيئي«  »اجلدار 
طيلة  استمرت  لفرتة  اختباره 
أسرتاليا  والية  يف  كامل  عام 

الغربية.
مناصرو  اعترب   Image caption
البيئي«  »اجلدار  ذلك  البيئة 
لفرتة  اختباره  بعد  ناجحًا 
يف  كامل  عام  طيلة  استمرت 

والية أسرتاليا الغربية

وهي  كونيل«،  »شارين  تقول 
على  احملافظة  مناصري  من 
من  أي  خترتق  »مل  البيئة: 
احلاجز.  ذلك  القرش  أمساك 
سياراتهم  الناس  وقاد 
أجل  من  فقط  طويلة  لساعات 
حدود  يف  للسباحة  القدوم 
باألمان.  لشعورهم  احلاجز 
كانت  الناس  استجابة  أن  أي 

هائلة«.

ُيعد  الراهن،  الوقت  يف 
املعدنية  الشبكات  استعمال 
لكن  شيوعًا.  األكثر  الوسيلة 
للجدل،  مثرية  الطريقة  هذه 
مناصري  من  العديد  يعتقد  إذ 
الكثري  توقع  أنها  البيئة  محاية 
من األحياء البحرية يف شراكها 
احليتان  ذلك  مبا يف  وتقتلها، 

والدالفني والسالحف.
ليس هناك حل مثالي

تقديرات  يرجح  وحسبما 
األستاذ  نيّف،  كريستوفر 
جبامعة سيدني، فإن السلطات 
أنفقت  قد  واالحتادية  احمللية 
62 مليون دوالر أسرتالي )44 
خالل  أمريكي(  دوالر  مليون 
للكشف  املاضيتني  السنتني 
وإجيادها  القرش،  أمساك  عن 

وردعها، أو قتلها.

ذلك  يؤدي  بأن  يشكك  لكنه 
احلماية  توفري  إىل  االستثمار 
وراكيب  للسّباحني  الكاملة 

األمواج.

بعيدون  »إننا  »نيّف«:  يقول 
كل البعد عن أية وسيلة تعمل 
احلديث  جيري  كاملة.  بفعالية 
هنا عن حيوانات برية، لذا فإن 
احلصول على أي رد فعل جتاه 
يقي  أن  شأنه  من  معني  نهج 
أسرتاليا من أمساك القرش لن 

يكون ممكنًا يف احلقيقة.«
اقرتاب  ومع  ذلك،  كل  ورغم 
موسم الصيف يف اجلزء اجلنوبي 
من نصف الكرة األرضية، فإنه 
من املتوقع أن يتدفق السواح 
إىل شواطيء بلدة »بالينا« يف 

األشهر القادمة.

ديفيد  البلدة،  عمدة  ويعتقد 
أمساك  من  الوقاية  أن  رايت، 
استثمار  يستحق  أمر  القرش 
األموال، ويقول: »يسبح الكثري 
من الناس يف مياه البحر، ومن 
السياح  من  أفواجًا  أن  املؤكد 
ستصل إلينا. ونعتقد أن أعدادًا 
الناس ستكون هنا  غفرية من 

يف موسم أعياد امليالد.«

واألمان  السالمة  أن  ومع 
حتسن،  يف  البحر  مياه  يف 
تزال  ال  بأنه  يؤمن  لكنه 
ألولئك  بالنسبة  خماطر  هناك 
الشواطيء  يستعملون  الذين 
»ال  ويضيف:  األسرتالية. 
لعمل  حاجة  بوجود  أعتقد  زلت 
أمساك  هجمات  )لوقف  الكثري 
أجوبة  توجد  ال  لكن  القرش(، 

حقيقية بعد.«

ميكنك قراءة املوضوع األصلي 
.BBC Capital على موقع

Image copyright Jeff Rottman.
Getty Images

كيف أنعشت حوادث أمساك القرش بعض األسواق يف أسرتاليا؟
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Master License No: 409566317

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

Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK
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من  الكثري  ان  أطباء  اعلن 
االسرتاليني سيواجهون »خلسة 
لعلم  اجلديدة  املشرتك«  الدفع 
التصوير  واختبارات  األمراض 
تقليص  بسبب  التشخيصي 
احلكومة تورنبول ميزانية الصحة 

بأكثر من 650 مليون دوالر.
اجلمعية  أغضبت  خطوة  ويف 
وعلم  األسرتالية  الطبية 
الصحة  وزيرة  ألغت  األمراض، 
سوزان لي املدفوعات التحفيزية 
لتشجيع الفوترة باجلملة خلدمات 
الدم  حتليل  مثل  األمراض  علم 
األشعة  مثل  والتشخيص 

.)X-rays( السينية
ويف حني تأمل احلكومة امتصاص 
التخفيضات يف الغالب من قبل 
علماء  حيذر  التنافسي،  القطاع 
زيادة  من  بالفعل  االمراض 
الرسوم للمرضى اليت قد تسبب 
االختبارات،  عن  للتخلي  بعض 
املناطق  يف  اخلدمات  وإغالق 

الريفية.
وكان يؤمل ان تزيد املدفوعات 
حكومة  قدمتها  اليت  التحفيزية 
من   10-2009 عام  يف  العمال 
يتلقون  الذين  املرضى  أعداد 
حافز  وعنى  جمانية.  خدمات 
مقدمي  اعطاء  االمراض  علم 
من  إضافيا  مبلغا  اخلدمات 
1.40 دوالر إىل 3.40 دوالرات 
دفع  حافز  وكان  مريض.  لكل 
تشخيص التصوير 10 يف املئة 
امليديكري  رسوم  جمموعة  من 
إجراءات  باستثناء  خدمة،  لكل 
MRI اليت استقطبت دعما قدره 

15 يف املئة.

أطباء يتهمون حكومة تورنبول بإحياء الدفع املشرتك »خلسة«

وقالت وزيرة الصحة سوزان لي 
الذي  األمراض،  علم  حافز  ان 
نصف  الضرائب  دافعي  كلف 
مل   ،10-2009 منذ  دوالر  مليار 
يعمل، مع زيادة معدالت فوترة 
فقط  املئة  يف  واحد  باجلملة 

خالل تلك الفرتة.
من  الكثري  ان  احلكومة  وتقول 
العالية  باجلملة  الفوترة  معدل 
الذي   - االمراض  علم  خلدمات 
هو حاليا حبدود  87.6 يف املئة 
- قد خيفض الطبيعة التنافسية 
هلذه الصناعة، اليت تضم أكثر 
لعلم  مجع  مركز  آالف   5 من 

األمراض.
الوزيرة  قالت  مشابه  وبتصريح 
لي ان الدفع التحفيزي حلكومة  
العمال للفوترة باجلملة للتصوير 
تقدميه  مت  الذي  التشخيصي، 
قدرها  بتكلفة   10-2009 عام 
1.3 مليار دوالر على مدى مخس 
زيادة  يف  فشل   قد  سنوات، 

باجلملة  الفوترة  معدالت  معظم 
الطبيعي«  »النمو  من  اكثر 

املتوقع.
أن  البيانات  تظهر  ذلك،  ومع 
باجلملة  الفوترة  خدمات  نسبة 
للتصوير التشخيصي قد زادت 
من 66 يف املئة يف عام 2008-

09 إىل 77 يف املئة يف العام 
املاضي.

»ال  الصحة  وزيرة  وقالت 
التغيريات  تؤثر  أن  نتوقع 
نظرا  املستهلكني  غالبية  على 
املنافسة  من  العالي  للمستوى 
يف هذا القطاع، وسوف تضمن 
هذه  بعض  ان  )التغيريات( 
اخلدمات تتماشى بشكل أفضل 
الطبية  اخلدمات  مقدمي  مع 
االطباء  مثل  األخرى،  والصحية 

العامني«.
املرضى  ان«  تقول  واضافت 
طبية  اكالفا  يدفعون  الذين 
مرتفعة من جيوبهم سيستمرون 

محاية  من  التغطية  تلقي  يف 
شبكة أمان امليديكري«.

من  ابتداء  أنه  التغيري،  ويعين 
شهر متوز، لن جتتذب خدمة علم 
األمراض اي دفع حتفيزي، مما 
تفرض  خدمات  إىل  يؤدي  قد 
جيوب  من  إضافية  رسوما 

املواطنني.
فان  التشخيصي،  فللتصوير 
سُيدفع  باجلملة  الفوترة  حافز 
بطاقات  ذوي  للمرضى  فقط 
 )concession patients( االمتياز 
مثل املتقاعدين واألطفال دون 
حافز  خفض  وسيتم   .16 سن 
الدفع املنفصل للفوترة باجلملة 
لـ MRI للمرضى ذوي بطاقات 
من  املئة  100 يف  من  االمتياز 
يف   95 إىل  امليديكري  رسوم 

املئة .
الطبية  اجلمعية  رئيس  وقال 
أولر  براين   AMA االسرتالية 
Owler إن هذه السياسة ستزيد 
التكاليف على األسرتاليني، وال 
مبرض  منهم  املصابني  سيما 

عضال واملتقاعدون الفقراء.
واضاف الربوفيسور أولر يقول 
ببساطة  هي  التدابري  »هذه  ان 
إحياء جزء من االقرتاح احلكومي 
للدفع املشرتك  األصلي السيئ 
 - أبوت  وضعه  )الذي  الطالع 
 2014 عام  موازنة  يف  هوكي( 
آخر  مشرتك  دفع  وهذا   ...

خلسة«.
الدفع  افرتاح  ان  واملعروف 
موازنة  تضمنته  الذي  املشرتك 
هوكي االوىل عام 2014 يقضي 
دوالرات   7 املرضى  يدفع  بأن 
العام،  للطبيب  زيارة  كل  لدى 
مل  النه  الفشل  له  كتب  ولكن 

مير يف جملس الشيوخ.
ان  عن  اولر  السيد  وكشف 
االسرتالية  الطبية  »اجلمعية 
AMA تعارض بشدة هذه التدابري 
وستشجع جملس الشيوخ  على 

رئيس الوزراء تورنبول والوزيرة سوزان لي

عدم السماح مبرورها«.
امللكية  الكلية  رئيس  ورأى 
ألسرتا-آسيا  األمراض  لعلم 
 )Australasia( واسيا  )اسرتاليا 
رسوم  ان  هاريسون،  مايكل 
ميكن  اجلديدة  املشرتك  الدفع 
بعض  اجراء  بعدم  تتسبب  أن 

املرضى اختبارات وفحوصات.
وقال السيد هاريسون ان »هذا 

قد تكون له تأثريات يف سائر 
مبا يف  الصحية  العناية  جماالت 
املبكر  التشخيص  تأخري  ذلك 
مما  السرطان  ملرض  الفعال 
يؤدي اىل موت مبكر واملساس 
السكري  الفعال ملرض  بالعالج 
وتهديد  املزمنة  واألمراض 
املناطق  يف  الطبية  اخلدمات 

النائية«.

ان  الفيدرالية  احلكومة  نفت 
تكون قد قدمت الدفع املشرتك 
يف امليديكري خلسة يف توقعاتها 
ملوازنة النصف االول من العام 
جمموعات  ولكن  احلالي،  املالي 
ان  تقول  واملرضى  االطباء 
جيوبهم  من  املرضى  مدفوعات 

الجراء فحوص طبية سرتتفع.
املرضى  ان  هؤالء  ويقول 
سيتحملون العبء ألن التكاليف 
املقدمني  على  اإلضافية 
إىل  متريرها  سيتم  )االطباء( 

املرضى.
بشدة  املعارضة  انتقدت  وقد 
هذه اخلطوة واصفة اياها بأنها 
كسياسة ابوت - هوكي القدمية 
انها  وقالت   ،2014 موازنة  يف 
املعلن  غري  التغيري  ستعارض 
دوالر  مليون   650 )لتوفري  
للموازنة على مدى أربع سنوات( 

يف جملس الشيوخ.
بيل  املعارضة  زعيم  وقال 
شورتن »غريزتنا األولية الوقوف 
ما  هذا  امليديكري..  عن  دفاعا 
كنت  إذا  العمال.  حزب  يفعله 
تريد أن االعتداء على امليديكري 
ان  فعليك  االحرار  يفعله  مثلما 
تأتي من خاللي ومن خالل حزب 

العمال أوال«.
التوقعات  بيان  منتقدو  وقال 

ملوازنة  واملالية  االقتصادية 
انها  العام  من  االول  النصف 
فشلت يف االرتقاء إىل مستوى 
اختبارات احلكومة اخلاصة، ألنها 
فعلت القليل من إجياد وفورات 
اجلديد  اإلنفاق  تكاليف  لتغطية 
سياسة  مثل  أيار،  موازنة  منذ 
ألف   12 واستيعاب  االبتكار 

الجئ سوري إضايف.
الثالثاء  يوم  النقاب  وكشف 
املوازنة،  عجز  تفاصيل  عن 
اليت أجلت تاريخ توقع الفائض 
وتركت املوازنة الوطنية عرضة 
طفيفة يف  لزيادة  حتى  للتعثر 

تكاليف االقرتاض العاملية.
حتقيق  وسائل  بني  ومن 
على  حبملة  القيام  وفورات 
االحتيال على الرعاية االجتماعية 
عن  فضال  )السنرتلينك(، 
للمساعدة،  أفضل  ترشيد 
وغرامات جديدة على االدعاءات 
الكاذبة من قبل مقدمي الرعاية 

للمسنني.
سكوت  اخلزانة  وزير  ودافع 
املدفوعات  إزالة  عن  موريسون 
التحفيزية لشركات التشخيص، 
اليت أدخلتها حكومة راد يف عام 
اخلدمات  لتشجيع مقدمي   2009
الرسوم  فرض  على  الصحية 

املقررة فقط.

املعارضة تتعهد التصدي لتغيريات 
امليديكري يف جملس الشيوخ
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Australian Newsاسرتاليات

املوازنة نصف السنوية: توقع بلوغ العجز 37،4 مليار دوالر يف العام 2015 - 2016
سيقفز عجز املوازنة الفيدرالية 
 26،1 اىل  تصل  اخرى  قفزة 
السنوات  يف  دوالر  مليار 
للتحديث  وفقا  املقبلة،  االربع 
اخلزانة  لوزير  االقتصادي 
سكوت موريسون للنصف االول  

للسنة املالية.
النمو  توقعات  خفض  مت  كما 
لتجنب »الردود املتطرفة« اليت 
قد تفرمل اليد على االستهالك 
يف  االستثمار  ومنو  املنزلي 
الزخم  وتهدد  التجارية  األعمال 

يف االقتصاد.
اخليار  املوازنة  حتديث  ويرتك 
مبكرة  انتخابات  الجراء  مفتوحا 
بذلك  ينادي  كما   - اذار  يف 
بعض االحراريني - ولكن يدفع 
وجود  احتمال  باجتاه  أخرى  مرة 
موازنة متوازنة، مع توقع وجود 
فائض بعد سنة واحدة، اي يف 

العام املالي 21-2020.
وتظهر أوراق املوازنة أيضا أن 
أي فائض يف حال حتقق فإنه 
سيكون هشا حتى أن اي حركة 
أسعار  يف  صغرية  صعودية 
خلدمة  ديونا  ستشهد  الفائدة 
للكومنولث  املرتفعة  التكاليف 
اىل  أعمق  املوازنة  وتغرق 

اخلطوط احلمراء.
املركزي  البنك  رفع  وقد 
يوم  الفائدة  اسعار  االمريكي 
اخلميس )امس االول( بعد ست 
الفائدة  فيها  كانت  سنوات 

اقرب اىل الصفر.

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 

بيل  املعارضة  زعيم  وادعى 
التحديث قدم  ان  فورا  شورتن 
قسوة  »أكثر  كانت  ختفيضات 
طوني  قدمها  اليت  تلك  من 
»بعد  وأنه  هوكي«،  وجو  ابوت 
حكومة  تواجه  ونصف  عامني 
على  مسدودا،  طريقا  االحرار 
شيئا  حتقق  مل  التحديد،  وجه 
وأسرتاليا ذاهبة  إىل الوراء«.

الكبرية   الوفورات  وتشمل 
ملياري دوالر جراء وقف استقامة 
)سنرتلينك(،  رفاهية  اجراءات 
تدابري  يف  دوالر  مليون   930
مليون   930 الرعاية،  سالمة 
الرعاية  يف  تغيريات  دوالر 
مليون   650 لألسرة،  النهارية 
غري  باجلملة  الفوترة  من  دوالر 
التشخيصية  للخدمات  املشجعة 
مثل علم األمراض، 317 مليون 
حد  وضع  طريق  عن  دوالر  
أقصى ملشاريع اجليش األخضر 
دوالر  مليون  و472  البيئية 

وفورات من رعاية املسنني.
اىل  املقبل  العقد  مدى  وعلى 
ان   املتوقع  من   ،26-2025
 263 إىل  الدين  صايف  يصل 
 201 الـ  من  بدال  دوالر،  مليار 
مليار دوالر اليت كانت متوقعة 
منذ ستة أشهر فقط، كما ان من 
الدين  صايف  يبلغ  ان  املتوقع 
االقتصادي  الناتج  نسبة  يف 
الذروة يف 2017-18 ليصل اىل 
18.5 يف املئة قبل أن ينخفض   

ببطء. 

وعندما كان )صايف الدين( أقل 
من 13 يف املئة يف ظل حكومة 
حزب العمال، وصف ذلك فريق 

ابوت - هوكي بأنا أزمة.
االقتصادية  التوقعات  وتظهر 
واملالية للنصف االول من العام 
 ،)MYEFO( احلالي،  املالي 
يف  دوالر  مليار   2.3 زيادة 
العجز يف موازنة ايار، حيث من 
املتوقع اآلن ان يصل إىل 37،4 
املالي  العام  يف  دوالر  مليار 
 35،1 من  بزيادة   ،16-2015
مليارا عما كان متوقعا يف ثاني 

موازنة جلو هوكي.
السنوات  يف  قامتة  والصورة 
الثالث التالية، مع توقعات ان 
دوالر  مليار   33،7 العجز  يبلغ 
العام املالي 2016-17، بزيادة 
وتوقعات  مليارا،   25،8 من 
العجز 23 مليار دوالر يف 2017-

مليارا،   14.4 من  بارتفاع   ،18
مليار   14،2 العجز  وتوقعات 
-2018 املالي  العام  دوالر يف 

19، بزيادة من 6.9 مليارا.
وقد متت مراجعة توقعات النمو 
إىل  املئة  يف   2.75 من  بتدٍن 
2.5 يف املئة يف العام املالي 
2015-16، ومن 3.25 يف املئة 
العام  يف  املئة  يف   2.75 إىل 

املالي 17-2016.
اخنفاض  مراجعة  متت  كما 
املالي  العام  النمو يف  توقعات 
2017-18 والعام املالي 2018-

 3 إىل  املئة  يف   3.5 من   ،19

يف املئة.
ومن املتوقع ان تالمس البطالة 
منتصف  املئة يف  6 يف  معدل 
 ،2017 عام  ومنتصف   2016
بارتفاع  من 5.8 يف املئة يف 
شهر تشرين الثاني، ولكن أقل 
لتوقعات  املئة  يف   6.5 من 

سابقة.
أسفل  خط  تلقى  حني  ويف 
املوازنة ضربة منذ  موازنة ايار 
أن  احلكومة  تزعم  الفيدرالية، 
تعويض  من  أكثر  هناك  يكون 
يف اإليرادات مع وجود وفورات  

حبدود 400 مليون دوالر.
ان  موريسون  الوزير  وقال 
نتيجة  كان  دوالر  مليون   400
يف  دوالر  مليارات   10.6 لـ 
الوفورات و10،2 مليارات دوالر 

يف اإلنفاق اجلديد.
وعلى الرغم من العجز املتضخم 
السيد  أصر  النمو،  وخفض 
اقتصاد  ان  على  موريسون 
االجتاه  يف  يسري  أسرتاليا  
تنامي  »مع  وأنه  الصحيح، 
لفرص  القوي  والنمو  الثقة، 
العمل،  ظروف  وحتسني  العمل 

االسرتاليون يعرفون هذا«.
احلكومة  ان  موريسون  وقال 
جتنبت »االستجابات املتطرفة«، 
اليد  »فرملة  شأنها  من  اليت 
ومنو  املنزلي  االستهالك  على 
التجارية  األعمال  يف  االستثمار 
وتهديد ال داعي له لزخم جديد 
املتنقل  اقتصادنا  يف  ناشئ 

واملتحول«.
ان  اخلزانة  وزير  وقال 
هلا  البديلة  »االستجابات 
توقعات  مراجعة  وان  عواقب، 
»توقعات  كانت  املتدني  النمو 

أكثر واقعية للنمو احمللي«.
املشطوبة  اإليرادات  وبلغت 
دوالر  مليار   34 جمموعه  ما 
السلع  أسعار  يف  تدفق  جراء 
اإليرادات  واخنفاض  األساسية 
للشركات، فضال عن  الضريبية 
منو أبطأ لألجور أدى إىل ضريبة 
دخل لألفراد ادنى من املتوقع.

ضبط  احلكومة  التزام  وعنى 
اإلنفاق  توقعات  ان  اإلنفاق 
اخنفضت من 25.9 يف املئة من 
الناتج احمللي اإلمجالي يف العام 
املالي 2015-16 إىل 25.3 يف 

املئة من الناتج احمللي اإلمجالي 
يف العام املالي 19-2018.

التجاريني  الشركاء  بني  ومن 
من  أسرتاليا،  الرئيسيني 
اقتصاد  ينمو  ان  املتوقع 
يف  والنمو  أكرب،  ببطء  الصني 
على  املتحدة  والواليات  اليابان 
املتوقع  من  اخلصوص  وجه 
يف  النمو  وسيبقى  يتعزز.  أن 

االحتاد األوروبي مهزوما.

تحديث موازنة 16-2015

• عجز املوازنة: 37،4 )بزيادة من 
35،1 يف املوازنة(

اإلمجالي  احمللي  الناتج  منو   •
املقدر: 2.5 يف املئة )باخنفاض 
من 2.75 يف املئة يف املوازنة(

املئة  يف   6 البطالة:  معدل   •
)باخنفاض من 6.5 يف املئة يف 

املوازنة(
العمالة: معدل النمو بنسبة 2   •
يف املئة  )مقابل 1.5 يف املئة 

يف املوازنة(
• التضخم: 2 يف املئة )بتدني من 

2.5 يف املئة يف املوازنة(
إمجالي الناتج احمللي االمسي:   •
من  )باخنفاض  املئة  يف   2.75

3.25 يف املوازنة(
سعر خام احلديد:  39 دوالرا   •
من   )باخنفاض  للطن  امريكيا 
يف  للطن  امريكيا  دوالرا    48

املوازنة(

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

سكوت موريسون
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  أبداه  الذي  الرتدد  رغم  على 
فإن  اجلديد،  املوساد  رئيس  اختيار  نتانياهو، يف  بنيامني 
املرشحني  دون  من  بالذات  كوهن  يوسي  بتعيني  القرار 
الباقني، مل يكن مفاجئًا. فيوسي كوهن، يعترب أكثر املقربني 
من نتانياهو وقد جنح يف خلق عالقة قوية كسب من خالهلا 
ثقة زوجته ساره، منذ تعيينه مستشار األمن القومي لرئيس 

احلكومة.
خالل السنتني األخريتني، كان كوهن النصف اآلخر لنتانياهو. 
تعيينه مستشارًا لألمن القومي مل يكن قرارًا عابرًا، وكوهن 
نتانياهو  أقنع  حتى  عدة  خطوات  واختذ  كبرية  جهودًا  بذل 

جبدارته يف تولي هذا املنصب.
املنصب  هذا  جدًا يف  رغب  أنه  الوقت مل خيف  ذلك  ومنذ 
ليكون اجلسر الذي يوصله إىل رئاسة املوساد. ومن خالل 
وجوده قريبًا من رئيس احلكومة، امتلك جتربة متنحه فرصة 
اليوم  يشكل  وهو  ذلك،  يف  وجنح  املنصب.  لتبوؤ  أكرب 
املوساد  فرئاسة  لنتانياهو.  كبريًا  سندًا  اجلديد  منصبه  يف 
تشكل أكثر املهام حساسية وأهمية يف إسرائيل. إذ يتمتع 
الذي حيق  الشخص  وهو  املوساد بصالحيات كبرية  رئيس 
له االجتماع والتشاور مع رئيس احلكومة، على انفراد، حول 
مواضيع دولية وإقليمية مهمة وحساسة وحيق لالثنني فقط 
اختاذ قرارات ذات أهمية، مبا يف ذلك تنفيذ عمليات تبقى 

قيد السرية.

يعرف نتانياهو ونقاط ضعفه

خالل الشهر املقبل سيكون أسهل لنتانياهو إطالق تهديدات 
وتصرحيات تتماشى وسياسته احلربية يف املنطقة. ويتحدث 

رئيس الـ »موساد« اجلديد:
مع نهاية العام 2015، وبعد مرور حنو مخسة أشهر على تكدس النفايات عارض أزياء وجمنَّد عمالء وجنم اجتماعي

»الديوكسني«  بوصول  للبنانيني  نبارك  أن  ميكننا  الشوارع،  يف 
السام واملسرطن إىل هوائنا، ويتزامن األمر مع انتهاء وزير الزراعة 
من إعداد خطة جديدة حلل األزمة وصفها بـ«أبغض احلالل«، فيما 
اعرتف الرئيس فؤاد السنيورة بأنها »مكلفة وغري معقولة«، لكن 
على الرغم من ذلك، وبعد إسقاط خطة املطامر، أمل السنيورة يف 

أن »تعيد اخلطة اجلديدة اللبنانيني إىل عقوهلم«.
دون  حالت  اليت  الشعبية  وللعراقيل  للكارثة  يستسلم شهيب  مل 
استخدام أي مطمر على االراضي اللبنانية، ألسباب صّحية وطائفية 
وسياسية، إضافة إىل السبب الرئيسي وهو غياب الثقة بالدولة. 
وركز العمل على خيار الرتحيل، قبل أن يرتفع حجم األضرار على 
واحلمالت  اللبنانيني  أن  جمتمعنا  يف  والالفت  واللبنانيني.  لبنان 
املدنية تشعل البلد عند االجتاه حنو حتّول مكب إىل مطمر صّحي، 
لكنها تصمت او يبدو صوتها خجواًل أمام املكّبات العشوائية وحرق 

النفايات الذي سيؤدي إىل مقتلنا.
عالية  أصبحت  األزمة  هذه  بسبب  األضرار  »نسبة  أن  أكد  شهيب 
الصحي  املستوى  على  أكان  سواء  مادية،  كلفة  أي  من  وأكرب 
»نسبة  أن  عن  كاشفًا  املعنوي«،  أو  السياحي  االقتصادي،  أو 
 2014 العام  عن  اهلواء  يف  مرة   400 مبعدل  ارتفعت  الديكوسني 
نتيجة احلرق«. وسبق أن حّذر الوزير من هذه املادة، لكن امللفات 
السياسية، خصوصًا املتعلقة مببادرة ترشيح النائب سليمان فرجنية 

غّطت على كل القضايا.
البحثّية،  الوحدة  فريق  قام  بل  عدم،  من  تأِت  مل  النسبة  هذه 
اللويزة  سيدة  وجامعة  بريوت  األمريكية يف  اجلامعة  مع  بالتعاون 
إدارة  عمل  فريق  رئيسة  إشراف  حتت  يوسف،  القديس  وجامعة 
النفايات الّصلبة يف اجلامعة األمريكّية الدكتورة جناة صليبا، بقياس 
مستويات الّديوكسني واهليدروكربونات العطرية املتعّددة احللقات 
يف اهلواء، بتمويل من اجمللس الوطين للبحوث واإلمناء، وتبنّي معهم 

أن حجم الديوكسني تضاعف 400 مرة عن عام 2014.
اليت  جدًا،  الساّمة  بـ«املادة  الديوكسني  صليبا  الدكتورة  وتعّرف 
جيب أال تتواجد يف اهلواء، وتنتج عن احرتاق املواد البالستيكية«، 
العام 2014 قمنا بقياس مستويات املادة واتضح  وتوضح: »يف 
األزمة  بعد  اجلو واملستوى كان مقبواًل، لكن  أن ال وجود هلا يف 
الديكوسني  مستويات  تضاعفت   2015 العام  يف  النفايات  وحرق 

400 مرة«.
ُق هذه املادة السامة سيؤدي بـ«التأكيد« إىل أمراض سرطانية  تنشُّ
حبسب صليبا، وتقول: »اذا دخلت املادة إىل جسم االنسان فمن 
اهلواء، بل  مع  تتفاعل  مادة ال  منها، وهي  التخلص  جدًا  الصعب 
وميكن  طويلة،  ملدة  وتبقى  والرتاب،  املياه  يف  وتدخل  ترتسب 

للهواء أن ينقلها إىل أي مكان«.
بل  حترتق،  نفايات  فوق  القياس  صليبا  بإشراف  الفريق  جُيِر  مل 
مكباتها  أحد  منطقة سكنية حترق يف  املباني يف  أسطح  أحد  على 
النفايات، وتأّكد وجودها، وترفض صليبا الكشف عن اسم املنطقة 
اليت مّت فيها االختبار: »ال نريد حتديد املنطقة كي ال حيسب الناس 
أن املادة موجودة فيها فقط، بل هي موجودة يف كل منطقة يتم 
إبعاد  »اهلواء وحده قادر على  أن  نفايات«، الفتًا إىل  فيها حرق 
املادة وقذفها إىل مكان آخر، إال إذا دخلت جسد االنسان أو املياه 
والرتبة«. وتستعد اجلامعة األمريكية باالشرتاك مع جملس البحوث 
نتائج  فيه  تكشف  الثاني  كانون   28 ملؤمتر يف  العلمية  للمشاريع 

الدراسة اليت أجريت.
سرية  على  »أبقينا  شهيب:  يقول  النفايات،  خطة  إىل  وبالعودة 
والفنية  واالدارية  القانونية  املستويات  كل  على  إلجناحه  العمل 
والبنى التحتية، هو ليس سرًا لكّننا ال نريد أن نقع يف اخلطأ الذي 
تبصر  أن  قبل  اخلطة  إسقاط  مّت  حني  املاضية،  املرة  فيه  وقعنا 
النور«، مشددًا على أن »خيار ترحيل النفايات ما كان ليطرح لوال 
إسقاط مبدأ املطامر«. واخلطة اجلديدة ستضمن »رحيل كل ما هو 
غري مطمور إىل اخلارج، ومّتت دراسة كل ما حييط باخلطة من ناحية 
تضمن النفايات املياه واملواد املشعة«، حبسب شهيب الذي لن 

يكشف عن اخلطة إال بعد »املوافقة« عليها يف جملس الوزراء.
إذ  عنها،  الكشف  قبل  اخلطة  برشق  احلر«  الوطين  »التيار  وبدأ 
لألموال«،  هدر  مثنها  »فضحية  صعب  بو  الياس  الوزير  اعتربها 
فكان رّد شهيب: »كل ما يتّم تداوله يف شأن الكلفة حيتاج إىل 
دّقة شديدة«، ويضيف: »أحرتم اجلميع وسأعود إىل جملس الوزراء 

والقرار له«.
وعن إمكانية عدم موافقة بعض الوزراء على اخلطة، يقول شهيب: 
أنا  بأسرع وقت وأقل كلفة  النفايات  بديلة تزيل  »من لديه خطة 

بتصّرفه، والرئيس متام سالم جّدّي يف إنهاء امللف«.
هذا  مثل  على  املوافقة  آلية  عن  جريج  رمزي  االعالم  وزير  سألنا 
فهناك  الدستور،  حددها  احلكومة  عمل  »آلية  أن  فأوضح  امللف، 
التصويت  يطّبق  ذلك،  تعّذر  وإذا  بالتوافق  طرحها  جيب  مواضيع 
الذي عادة يكون باألكثرية للقضايا العادية فيما هناك 14 موضوعًا 
الثلثني، وبالتالي  املادة 65، حتتاج إىل   - الدستور  موضوعة يف 
إذا كان هناك أكثرية إلقرار اخلطة اخلاصة برتحيل النفايات فإن 
ليس  امللف  ألن  تكفي،  ال  وحدهم  احلر  الوطين  وزراء  معارضة 
إذا  مضيفًا:  األكثري«،  التصويت  عليه  وينطبق  ميثاقيًا  موضوًعا 
كان هناك احتجاج على كل قرار، فهذا يعين اننا ال نستطيع أخذ أي 

قرار«. ومل يّطلع جريج على اخلطة بعد.
اخلطة باتت جاهزة، وعند أول جلسة ستكمل طريقها حنو التنفيذ 
يفتك  »الديوكسني«  فالـ  فقط،  وزيرًا   13 دعم  كسبت  حال  يف 
حرق  مبنع  قرارًا  األمنية  القوى  اختاذ  األهم  ويبقى  باللبنانيني، 

النفايات مهما طالت األزمة.

»الديكوسني« املسرطن يف هوائنا... خطة 
ترحيل النفايات السّرية »أبغض احلالل«؟
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العلكة، وال ينتعل صندااًل حتى يف أيام احلر الشديد... صفات 
وتعليقات بدت يف بعض األحيان ساذجة ومل تهيمن على التوقعات 
حول ما سيستطيع كوهـــن حتقيقه خالل منصبه اجلديد، ليتغلب 
نتانياهو يف  أراده  الذي  للرجل  العمالء«. كانت  »أسطورة  لقب 
االستخباري.  العمل  يف  كبرية  جتربة  »موساد«  الـ  جهاز  رأس 
عدد  أكرب  وتفعيل  بتجنيد  اإلســرائيلية،  التقارير  وفق  وقد جنح 
من العمالء الذين جنحوا يف مساعدة إسرائيل يف تنفيذ عمليات 
حساسة جدًا، حيث كان رئيسًا لقسم »تسومت« الذي يتوىل مجع 
املعلومات من مصادر بشرية، أي جتنيد وتفعيل العمالء. وخالل 
إسرائيل.  أمن  جائزة  على  حصل  القسم،  هلذا  كرئيس  خدمته 
كما ترأس قسم »كيشت« املختص جبمع املعلومات التكنولوجية، 

وشغل أيضًا منصب نائب رئيس الـ »موساد«.
واألجهزة  نتانياهو  خمططات  على  مطلعون  تناقله  ما  ووفق 
االستخبارية اإلسرائيلية فسيكون أبرز ما يركز عليه كوهن تعميق 
قدرات الـ »موساد« العملية، خصوصًا يف الـــــدول العربية. ويف 
هذا اجلانب، أكد نتانياهو لدى إعالنه عن تعيينه أن الـ »موساد« 
مع  طرق  على شق  وسيعمل  األخرية  السنوات  خالل  كثريًا  عمل 
عالقات سياسية يف  وتطوير  بإسرائيل  عالقة  تربـــطها  ال  دول 

أحناء العامل، خباصة مع دول عـــربـــية وإسالمية.
وحرص نتانياهو على تأكيد مواصلة إحـــباط التهديدات األمـــنية 
بواسطة العمليات اليت يفضل التكتـــم عليها. كوهن أكـــد هـــذا 
اجلـــانب يف تصرحيه األول والوحيد أمــــام وســـائل اإلعالم، بعد 
تعيينه. فقد قال صـــراحة أنه سيبذل كل ما يف وسعـــه مـــــن 
أجل مصلحة اإلسرائيليني وأمنهم وأمن الدولة العربية. وسينفذ 

عمليات استخبارية »مهمة ونوعية«.
وفق أمنيني، إن ما كشفه نتانياهو، خالل مشاركته يف اجتماع 
عن  فيه  أعلن  الذي  اليوم  يف  الكنيست،  يف  االقتصاد  جلنة 
تعيني كوهن، عن تعرض حمطات توليد كهرباء إسرائيلية لقصف 
صاروخي جيعل اخلطوط اإلسرائيلية احلمر لدى رئيس الـ »موساد« 

اجلديد أكثر اشتعااًل.
فقد ذكر نتنياهو يف التقرير الذي عرضه أن حمطات توليد كهرباء 
إسرائيلية تعرضـــت لقصف صاروخي من جانب حــركة »محاس 
املاضي  العام  صيف  يف  غزة  مع  احلـــرب  خالل  اهلل«،  وحزب 
حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة، صواريخ باجتاه 
منشأة نفط وحمطة توليد الكهرباء »روتنربغ« يف عسقالن، وبعض 
هذه الرشقات الصاروخية أصاب منطقة احملطة وأحلق بها أضرارًا. 
كذلك فإنه خالل حرب لبنان الثانية، أطلق »حزب اهلل« صواريخ 
باجتاه حمطة توليد الكهرباء يف اخلضرية، اليت تزود منطقة واسعة 
يف إسرائيل بالكهرباء. صواريخ »محاس«، اليت مل تكن دقيقة 
وال موجهة، مل ُتصب احملطة. لكن آثار ونتائج قصف »حزب اهلل« 

هذه احملطة مل تكشف.

املقربون من كوهن عن أنه يعرف نتانياهو جيدًا، ويعرف ما الذي 
يفكر فيه، وليس هذا فحسب، بل يدرك نقاط ضعف نتانياهو. 
املكانة  اختياره وتكفيه  إجنازًا يف  أنه حقق  نتانياهو فيشعر  أما 
اليت حصل عليها كوهن من خالل ملف احلوار مع البيت األبيض 
وموقفه يف قضايا تدرجها إسرائيل ضمن القضايا األمنية اليت 

تشكل تهديدًا كبريًا على أمن إسرائيل.
فهو خالفًا لسلفه متري بدرو، يعترب امللف اإليراني األكثر تهديدًا 
ألمن إسرائيل، فيما متري بريدو يعترب امللف الفلسطيين واألوضاع 
األمنية اليت تشهدها األراضي الفلسطينية، يف غياب أي حترك 
يشكله  الذي  التهديد  يضاعف  كبريًا،  خطرًا  التهدئة  حنو  سلمي 

امللف اإليراني على إسرائيل.
رئيس  أن  رغم  على  نتانياهو،  ملصلحة  نقطة  اجلانب  هذا  ويف 
أمام  اإليراني  امللف  طرح  من  بريدو  فرتة  خالل  متكن  احلكومة 

االمريكيني مبا يتوافق وسياسته.
عليه  سيسهل  نتانياهو  جانب  إىل  كوهن  وجود  فإن  هذا  ومع 
املنطقة«،  يف  »أذرعها  يسميه  وما  إيران  جتاه  سياسته  تنفيذ 
بعد  يلقيها  كلمة  أول  يف  نتانياهو  يتطرق  أن  صدفة  وليست 
تعيني كوهن هلذا املوضوع شاهرًا سيف التهديد، كعادته. فربأي 
رئيس احلكومة إن »اإلسالم املتطرف بقيادة إيران وداعش يهدد 
الشرق األوسط والعامل كله، واإلرهاب الذي ضرب باريس ولندن 
واسطنبول يضرب إسرائيل أيضًا... أمام تعطش أعدائنا للدماء 
حنن سنرد احلرب. قواتنا تعمل يف كل مكان، ولديها حرية العمل 

الكاملة والدعم الكامل«.
امللف  مع  التعامل  يف  كوهن  يواجهها  قد  صعوبات  مثة  ولكن 
الفلسطيين. فقد شهدت أروقة األجهزة األمنية اإلسرائيلية خالفات 
العسكرية« حول  »شاباك« و«املوساد« و«االستخبارات  الـ  بني 
املسؤولية عن قطاع غزة، بعد أن مت حتويل الكثري من صالحيات 
الـ »شاباك« إىل جهاز الـ »موساد«. ويف معركته الداخلية سيواجه 
االحتكاكات  أعقاب  يف  »شاباك«،  مع  العالقة  يف  أزمة  كوهن 
الكثرية بني اجلهازين، بسبب حماولة الـ »موساد« خالل السنوات 
تهريب  حماربة  خالل  من  القطاع  يف  جيري  مبا  التدخل  املاضية 
األسلحة، خباصة عمليات التهريب »ذات املغزى االسرتاتيجي اليت 
ميكن عربها وصول أسلحة مهمة من إيران وأماكن أخرى إىل حركة 

اجلهاد اإلسالمي ومحاس«.

العالم العربي هدف مركزي

رجل الـ »موساد« األول يف إسرائيل حيمل ألقابًا عدة: »عارض 
به  التصق  لقب  وهو  االوروبية«،  األناقة  »صاحب  و  األزياء« 
الهتمامه الشديد مبظهره اخلارجي وأناقته. ومن منحه هذا اللقب 
بنفسه، وال ميضغ  »يكوي« مالبسه  أنه  اإلسرائيليني يقول  من 
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مقاالت وتحقيقات

خصص وزير الصّحة وائل 
الوقت  بعض  فاعور  أبو 
من كل يوم ثالثاء لتلقي 
مباشرة.  الناس  طلبات 
باحملتاجني  يعّج  صالونه 
الذين حرمتهم الدولة من 
حقهم الطبيعي بالتغطية 
يأتون  الشاملة.  الصحية 
إليه الستجداء االستشفاء 
والطبابة والدواء، تاركني 
مبنى  خارج  كرامتهم 
تتسابق  اليت  الوزارة 
الطائفية  األحزاب  عليها 
شراء  يف  تستغلها  كي 

الوالءات
كل  من  الثالثاء  يوم 
أسبوع، ليس يومًا هادئًا 

الزبائنية يف الصّحة: »بّدي بّطل اشرتاكّية«
هديل فرفور

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 

الالزمة، وبالتالي »ما فينا خناطر«.
املستشفيات  أغلب  فيه  تعاني  الذي  الوقت  يف 
اإلدارة،  وسوء  التجهيزات  نقص  من  احلكومية 
القطاع  منافسة  على  قدرتها  غياب  من  وبالتالي 
هذه  برتسيخ  اللبنانية  الدولة  تساهم  اخلاص، 
على  االستشفاء  موازنة  أغلب  وتصرف  األفضلية 
القطاع اخلاص. وتقّدر املبالغ اليت أنفقتها وزارة 
الصحة على االستشفاء يف عام 2014 بنحو 420 
للمستشفيات  صرفت  منها   %75 لرية،  مليار 
اخلاصة و25% فقط للمستشفيات احلكومية كداللة 
على »قرار إبقاء الصحة رهينة الزبائنية السياسية 
ومن  اخلاصة«.  املستشفيات  أصحاب  ومصاحل 
التغطية  غياب  ترافق  أيضًا،  القرار  هذا  دالالت 
الصحية الشاملة مع إضعاف لدور الضمان وإنهاكه 
يف اإلجراءات اليت تصّعب حصول املواطنني على 

خدماته.
قطع  عناء  تكّبد  من  وحدها  السّيدة  تلك  تكن  مل 
املسافة. يف آخر املمر وعلى مسافة بسيطة منها، 
يقف عسكري حيمل أوراقًا ويتمشى ذهابًا وإيابًا، 
يلقي نظره بني حني وآخر ليتفّقد إذا فرغ مكتب 
الوزير أو بعد. هذا العسكري أتى من »الشمال«، 
يريد أن يتوّسط لدى الوزير من أجل تسوية أوراق 
اىل  حيتاج  الذي  عّمه  البن  االجتماعي  الضمان 
استكمال عالجه يف املستشفى، يقول إنها املرة 
الثالثة اليت يأتي فيها اىل الوزارة وال يتمكن من 

لقاء الوزير ويأمل أن »تكون الثالثة ثابتة«.
ُيفتح باب مكتب الوزير، وخترج سّيدة أخرى تتكّلم 
على اهلاتف، تقول ملن يهاتفها خبيبة: »قال لي 
حتتاج  وإنها  مسّهلة  ليست  السرطان  أدوية  إن 
أنه وعدني  من  الرغم  وعلى  لتأمينها،  أموال  اىل 
خريًا إال أنين مل أره يسّجل لديه أي مالحظة تذّكره 

مبطلبنا«.
ينتشر خرب اقرتاب موعد مغادرة الوزير، »يتأهب« 
قبل  الوزارة  يرتك  ال  أن  آملني  احلاضرون 

مقابلتهم.
»قلتلك بّدو يفل، شفت األمن اللي معو فلوا«، 
وسط  عال  بصوت  أمها  الشابات  إحدى  تعاتب 
املمر، وختربها بأنها مل يكن عليها أن تتكل على 
بالقدوم اىل  الذي نصحها  الوزير  أحد مستشاري 
أنا، كنت شوفو  بيعرفين  »شو  أمها:  هنا. جتيب 
كنا  ما  قد  إنو  عارفة  ما  كثري،  وحّبو  عالتلفزيون 
على  رقم  نكون  رح  خاصاتنا  من  ونعتربو  حنبو 
هالالحية وما جيي دورنا«، تتدارك الفتاة املوقف 
وحتاول التخفيف عن خيبة أمها وتقول هلا ممازحة: 
بدي  احلال  بيمشي  ما  وإذا  اجلاي  الثالثا  »منجي 

بّطل اشرتاكية«.
4 مليارات لرية

الصحة  وزارة  دفعتها  اليت  األموال  قيمة  هي 
تقدمها  اليت  الصحية  اخلدمات  لدعم   2012 عام 
لألحزاب  تابعة  صحية  ومراكز  مستوصفات 
الطائفية، واليت تقّدم خدماتها باسم تلك األحزاب 
أو اجملموعات الطائفية التابعة هلا، حبسب دراسة 
السياسية«  الزبائنية  خدمة  املواطنني يف  »صحة 
اليت أعدها اخلبري يف قضايا الصحة نبيل حسن، 
يف  أساسيًا  دورًا  تلعب  الوزارة  أن  تعترب  واليت 
من  دفعها  خالل  من  السياسية  الزبائنية  تعزيز 
املوازنة العامة مثن اخلدمات الصحية اليت تقدمها 

هذه املراكز.

نصب  على  عامًا   11 حنو  بعد 
املفقودين  أهالي  خيمة 
ساحة  يف  قسرًا  وامُلخَفني 
من  إزالتها  ُأعلن  »اإلسكوا«، 
أن  إال  »سوليد«،  منظمة  قبل 
التخلي  رفضوا  األهالي  بعض 
رمز قضيتهم، فاستجابت  عن 
النظر  وأعادت  »سوليد« 
بقرارها، إذ أبقت على اخليمة 

ولكنها عّلقت الدوام فيها.
ليست خيمة أهالي املفقودين 
احلرب  يف  قسرًا  وامُلخَفني 
ختتزن  عابرًا.  حدثًا  األهلية 
أمهات  قصص  اخليمة  هذه 
فقدن  وشقيقات  وزوجات 

خيمة املفقودين باقية: رمز القهر

أكثر من نصف اللبنانيني يفتقرون إىل التغطية الصحية )هيثم املوسوي(

الثامنة من  الطبقة  يف وزارة الصحة. هناك، يف 
املبنى، »وفوٌد« من مواطنات ومواطنني ينتظرون 
اليوم  هذا  فاعور.  أبو  وائل  الوزير  للقاء  دورهم 
يغّص  والشكاوى.  الطلبات  لتلقي  خمصص 
القادمني  باملواطنني  الوزير  مكتب  »صالون« 
خلدمات صحية  طلبًا  اللبنانية  املناطق  من خمتلف 
ُيفرتض أن متثل أدنى حقوقهم اإلنسانية. من يأت 
باكرًا ال حيظ بلقاء الوزير فحسب، بل يتمّكن من 
االنتظار وقوفًا لساعات  حجز مقعد له جينبه عناء 

طويلة.
الوزير  مع  مرجّو  بلقاء  »الطامعني«  غالبية  وألن 
يأتون باكرًا، قبل وصول الوزير، سرعان ما متتلئ 
هذه املقاعد، ويصبح عدد املنتظرين وقوفًا داخل 
اجلالسني.  املنتظرين  عدد  من  أكثر  الصالون 
وعندما يغص املكتب بهؤالء، ُتفتح صالة االنتظار 
الوزير، وتصبح زوايا  يف املكتب اجملاور ملكتب 

الطبقة كلها أمكنة انتظار.
حيث  الوزارة،  مصعد  من  »العجقة«  تبدأ  فعليًا، 
يتوقف  ال  أيضًا.  بابه  أمام  االنتظار  صف  يطول 
املصعد عند الطبقات كما جتري العادة، فالـ«وجهة« 
موّحدة وحمددة: مكتب الوزير. حتى، من يريد أن 
يسوي معامالته يف الطبقات األخرى، حيث الدوائر 
يلجأ  هؤالء،  مبطالب  املعنية  تكون  أن  املفرتض 
يف يوم الثالثاء اىل استخدام السالمل، جتنبًا منه 

للتزاحم والتدافع احلاصل عند باب املصعد.
أكثر من 50% من اللبنانيني ال يتمتعون بتغطية 

إيفا الشويف

كنت إذا تأخرت إلنزل حّس بالذنب، حّس إني 
النساء  عارضت  عنو«.  واختليت  قزحيا  تركت 
إزالة اخليمة واستجابت »سوليد« لطلبهّن فأبقت 
»سوليد«،  رئيس  يقول  رمزيًا.  اخليمة  على 
غازي عاد، إّن األمر يتعلق فقط بصحة األهالي 
وقدرتهن على املتابعة، لذلك أتى قرار االنتقال 
الضغط  عرب  النضال  من  جديدة  مرحلة  إىل 
الوطنية  »اهليئة  تشكيل  أجل  من  السياسي 
أجنزت  اخليمة  إن  عاد  يقول  قسرًا«.  للُمخَفني 
مرت،  اليت  السنوات  خالل  أساسية  أمور  أربعة 
وحّولت  ووحدتهم،  األهالي  اخليمة  مجعت  فقد 
وطنية  قضية  إىل  سياسي  تابو  من  القضية 
انتصارًا  اخليمة  األهالي عرب  أجنز  جامعة. كذلك 
قضائيًا بعدما أصدر جملس شورى الدولة حكمًا 
كّرس فيه حق األهالي مبعرفة مصري املفقودين، 
والنواب  الوزراء  جملسي  إىل  املعركة  لتصل 
تقّدم  وزاري  مرسوم  على  األهالي  يعّول  حيث 
عام  قرطباوي  شكيب  السابق  العدل  وزير  به 
2012 إلنشاء »اهليئة الوطنية للمخفيني قسرًا« 
ومشروع القانون املقّدم إىل جملس النواب من 

أجل تشكيل اهليئة.
خُترب نهيل أّن منذ فرتة طويلة مل يزرهّن أحد يف 
اخليمة »ما حدا عم يسألنا شي أو حيكي معنا، 
قطعوا  )اإلسكوا(  املتحدة  األمم  حتى  نسيونا. 
الكهربا عن اخليمة من شهرين«. بقيت ماجدة، 

القاطنة الدائمة يف اخليمة، من دون ضوء.
إهمال الدولة املقصود لألهالي ترافق مع إهمال 
من قبل منظمات اجملتمع املدني اليت مل تعترب أن 
النقابات  براجمها.  املفقودين من ضمن  قضية 
مثاًل، وحتديدًا نقابة احملامني، مل حتّرك ساكنًا، 
وقد مّحلها عاد املسؤولية، إذ رأى أن »النقابة 
طوال 10 أعوام هي أيضًا من الذين ال يعرفون 
زيارتها  عناء  نفسها  تكلف  ومل  اخليمة  مكان 
واالستماع إىل معاناة األهل. ومل تقدم يومًا على 
اختاذ خطوة قانونية يف سبيل رفع هذه اجلرمية 
عاد  املختصة«. يضيف  القضائية  املراجع  أمام 
وعلى  القضية،  بهذه  اليوم  معيّن  »الكل  أن 
اللبناني  املدني  اجملتمع  نطالب  األساس  هذا 
مبتابعة  امللف  هذا  على  العاملة  واملنظمات 
املتحدة  األمم  ونطالب  اهليئة،  إلنشاء  الضغط 
بالتزام قضية امُلخفني قسرًا وفقًا للتعهد الذي 
أعلنته العام املاضي يف املكان نفسه والذكرى 
يف  اإلسهام  مسؤولية  تتحمل  وهي  نفسها، 

الضغط معنا لتأليف اهليئة الوطنية«.
أهالي  »جلنة  رئيسة  حلواني،  وداد  تستذكر 
أوديت سامل  املخطوفني واملفقودين«، كلمات 
اليت كانت تقول دائمًا: »أنا ما رح إترك اخليمة 

طاملا فيين شريان عم ينبض«.
شعرت وداد بأن أوديت تبكي يف قربها. ترى 
حلواني أن اخليمة تغلق عندما نصل إىل حل عملي 
ومؤسساتي مقبول، وذلك عرب ترمجة قرار جملس 
وإقرار   DNA الـ  بنك  إنشاء  خالل  من  الشورى 

قانون إنشاء »اهليئة الوطنية للمخَفني قسرًا«.
أّما نهيل فتكرر باكية أمرًا واحدًا: »40 سنة ما 
منعرف شو صار، ما حدا إجا سألنا شو بتعرفوا 
عنن. حنن مل نفقد األمل، ميكن عايشني وميكن 
أو  جثث  وأزواجنا  والدنا  بدنا  حننا  ميتني، 

أحياء«.

صحية، وفق تقرير البنك 
املواطنون  أّما  الدولي، 
فهم  حاجة  األكثر 
تغطية  بأقل  »يتمتعون 
دراسة  وفق  صحية«، 
يف  املواطنني  »صحة 

مشروع  أعّدها  اليت  السياسية«،  الزبائنية  خدمة 
النواب  جملس  اإلمنائي يف  املتحدة  األمم  برنامج 
وزارة  تغطية  أن  اىل  تشري  واليت   ،2013 عام 
املعلومة  هذه  سياسية.  ملصاحل  ختضع  الصحة 
تفاصيل  لفهم  إليها  اإلشارة  من  بد  ال  األخرية 
مشهد »ازدحام« املواطنني أمام مكتب الوزير طلبًا 
لعطفه من أجل تأمني طبابة أو استشفاء أو دواء 

ملريض حمتاج.
تقف  الوزير،  صالون  لباب  املقابل  الشباك  عند 
سّيدة ثالثينية وتتأمل »احلشد« بعينني مرتقبتني 
الـ 12«، تقوهلا  الوزير بدو يفّل ع  :«عم بيقولو 
عشرة  احلادية  اىل  تشري  الساعة  كانت  بقلق. 
قبل الظهر، لكن الصف الطويل الذي كان ينتظر 
السيدة ال يشي بـ«فرج« اللقاء املرتقب. »مع إني 
من الـ 8 هون«، تستطرد :«من الساعة 5 فايقة 
للّحق أوصل«، فهي قادمة من منطقة مرجعيون، 
تريد موافقة الوزير كي تستطيع أن تؤمن لشقيقها 
إلجراء  اخلاصة  املستشفيات  أحد  يف  سريرًا 
احلكيم،  بيعملها  ما  »باحلكومي  قلب«.  »عملية 
وبالضيعة قالولي ما إلك إال الوزير يظبطلكن اّياها 
شو  »بتعريف  السّيدة:  تقول  خاص«،  مبستشفى 
التكاليف  اىل  إشارة  )يف  خاص  مستشفى  يعين 
الباهظة(«. توضح أن رفض الطبيب إجراء العملية 
يف »احلكومي« يعود اىل افتقاره اىل التجهيزات 

تنفق وزارة 
الصحةأكثر من 

420 مليار لرية 
على االستشفاء

استجابت »سوليد« لألهالي وأبقت على الخيمة، لكنها ألغت الدوام فيها 
)هيثم املوسوي(

قاسية مستمرة  حرب  بسبب  أرواحهن  من  جزءًا 
يف ذاكرتهّن إىل اليوم. السبت املاضي »عّلق 
الدوام« يف اخليمة بعد حنو 11 عامًا على نصبها يف 
11 نيسان 2005 يف ساحة »اإلسكوا«. »ُولدت« 
املفقودين  الضغط ملعرفة مصري  بهدف  اخليمة 
إىل  سنوات  بعد  وحتّولت  امُلخَفني،  واملعتقلني 
مقر للجنة أهالي املخطوفني واملفقودين. كان 
وأعلنته  »سوليد«  منظمة  اختذته  الذي  القرار 
بإزالة اخليمة نهائيًا  يف مؤمتر صحايف، يقضي 
لترتاجع عن األمر الحقًا بعد اعرتاضات من األهالي 
الذين أبوا أن يزيلوا »رمز قضيتهم«. استجابت 
»سوليد« وأبقت على اخليمة، لكنها ألغت الدوام 

فيها.
كتري  ناس  منا  ومات  عددنا،  نقص  »صحيح 
وتعبنا بس ما يئسنا. أنا مستعدة ضل 20 سنة 
بعد دّور على زوجي«، تقول نهيل شهوان اليت 
من   1980 عام  شهوان،  قزحيا  زوجها،  اختطف 
بشغل  عايزينو  قال  شركة  »تلفنولو  البرتون. 
ونص  أشهر   3 بعد  شفتو  أنا  بس  واخنطف. 
منعرف  ما  يقلي  حدا  ما  معو.  وقعدت  بسوريا 
وجتهش  نهيل  تروي  وينو«،  بعرف  أنا  وينو، 

بالبكاء.
بعد 40 عامًا على اندالع احلرب، و33 عامًا على 
تشكيل جلنة أهالي املخطوفني واملفقودين و11 
عامًا على نصب خيمة األهالي، مل يرجع األخ وال 
الزوج وال االبن وبقيت هؤالء النساء صامدات، 
سامل  أوديت  ينتظرن.  وحزينات...  قويات 
ولديها  اختطاف  بعد  عامًا   24 كثريًا،  انتظرت 
كريستني وريشار عام 1985 لتموت عام 2009 
على الطريق أمام اخليمة بعد أن دهستها سيارة 
مسرعة. ماتت أوديت بقلب حمروق من دون أن 
تراهما ومن دون أن تعرف شيئًا عنهما. »ماتت 
أوديت، حارسة خيمة أهالي املفقودين«، ومات 
اخليمة  فقدت  عامًا   11 خالل  الكثريون.  بعدها 
العديد من رّوادها. ماتت أمهات وأورثت مكانهّن 
األخوات واألوالد اللواتي محلن الوصية: احبثوا 
عنهم حتى جتدوهم، أحياًء كانوا أو أموات. لكّن 
معلومات  بنك  إنشاء  اليوم  حتى  ترفض  الدولة 
للحمض النووي ألهالي املفقودين، للحفاظ على 
ما  يف  الضحايا  إىل  التعرف  بهدف  املعلومات 
جلان  أجرتها  اليت  التحقيقات  أّما صندوق  بعد. 
التحقيق الرمسية للكشف عن مصري املفقودين، 
فتبنّي أنه حيتوي على أوراٍق فارغة ال بصيص 

أمل فيها.
بعد سنة  اخليمة  الدوام يف  على  نهيل  واظبت 
يعود  حتى  وستبقى  فيها  وبقيت  نصبها،  من 
زوجها. تقول إنها وأخريات سينزلن كل مخيس 
بعد انقضاء األعياد. منذ عام 2006 كانت نهيل 
تأتي من بيتها يف البرتون كل اثنني ومخيس، 
»كنا كتار باألول وبعدين صار خيف العدد بس 
ما تركنا اخليمة وال يوم. بعد فرتة صرنا ننزل 
كل مخيس«. بعد 11 عامًا بقيت نهيل وجانيت 
اخليمة.  يف  وماجدة  وصونيا  علي  وأم  ونور 
»األخريات كّن يأتني عندما يكون هناك اجتماع 
ألن كالً منهّن لديها ظروفها«. بكت نهيل كثريًا 
خالل مساعها املؤمتر الصحايف: ملا إنزل عاخليمة 
كان  ولو  شخص  تاركة  حتت  أنا  روحي  برتجع 

صورة معلقتا بس.
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يشكل األمريكيون من أصل لبناني قوة ناخبة هلا 
تشري  إذ  األمريكية  السياسية  احلياة  يف  وزنها 
املليونني.  يتجاوز  عددهم  أن  إىل  التقديرات 
ومنذ مخسينات القرن املاضي مل خيل الكونغرس 
أو  النواب  نائب يف جملس  األمريكي من وجود 
لبنانية.  الشيوخ من أصول  سيناتور يف جملس 
أصل  من  نواب  ستة  احلالي  الكونغرس  ويف 
لبناني وسناتور واحد يف جملس الشيوخ. وحبسب 
أبو شديد  أنطوان  اللبناني يف واشنطن  السفري 
فإن لبنان ميلك يف الكونغرس األمريكي خزانًا من 
النوايا احلسنة، على املنظمات األمريكية اللبنانية 

وكذلك السفارة احلفاظ عليه وتغذيته.
وتصديقًا لكالم السفري وقف أعضاء الكونغرس 
األمريكي األربعاء املاضي دقيقة صمت تضامنًا 
مع لبنان وحتية لضحايا التفجريين اإلرهابيني يف 
برج الرباجنة يف ضاحية بريوت اجلنوبية. وجاءت 
»الكوكس«  من  طلب  على  بناء  املبادرة  هذه 
والذي  واشنطن  يف  الناشط  األمريكي  اللبناني 
يضم حنو عشرين عضوًا يف الكونغرس يعتربون 
بينهم األعضاء ذوو  لبنان  أنفسهم من أصدقاء 

األصول اللبنانية.
وتأسس »الكوكس« اللبناني األمريكي قبل أربع 
سنوات خالل اجتماع عقد يف مقر السفارة اللبنانية 
يف واشنطن برعاية السفري الذي يعترب أن أعضاء 
»الكوكس« يشكلون رأس حربة اللوبي اللبناني، 
لبنان  لقضايا  املؤيد  التجمع  هذا  به  يتمتع  ملا 
املركز  األمريكي  الكونغرس  قوي يف  نفوذ  من 
األمريكي.  السياسي  القرار  لصناعة  الرئيسي 
قبل  أساسي  دور  »الكوكس«  ألعضاء  وكان 
املساعدات  جتميد  قرار  إلغاء  يف  قليلة  سنوات 
الضغوط  رغم  على  للبنان  األمريكية  العسكرية 

اليت مارسها حينها اللوبي اإلسرائيلي.
ومع ذلك ال يرى السفري اللبناني أنه ميكن احلديث 
عن لوبي لبناني منظم يف الواليات املتحدة على 
غرار اللوبيات الكبرية اليت تتمتع بنفوذ قوي يف 
دوائر القرار األمريكي ويفضل احلديث عن دور 
مؤثر ألمريكيني من أصل لبناني يتبوأون مراكز 
حكومية مهمة يف اإلدارة األمريكية والكونغرس 
إضافة إىل جهود لبنانيني ناجحني سواء يف املهن 

احلرة أم يف التجارة أم يف األعمال.
من هؤالء الشاب مارك مالك العامل يف األسواق 
يف  نشاطه  إىل  إضافة  نيويورك  يف  املالية 
جمموعة »اليف« اللبنانية اليت تأسست عام 2009 
وتضم حاليًا حنو 805 أعضاء يعملون يف املراكز 
مقارها،  وتتوزع  الدولية  املالية  واملؤسسات 
وباريس  ولندن  دبي  نيويورك، يف  إىل  إضافة 

وجنيف وهونغ كونغ.
أدرك  اللبنانية  األصول  ذو  األمريكي  الشاب 
الذي  الكبري  الدور  نيويورك  عمله يف  خالل  من 
يلعبه األثرياء يف صناعة السياسة يف الواليات 
متويل  يف  الرئيسي  دورهم  خالل  من  املتحدة 
اجلمهوري  احلزبني  ملرشحي  االنتخابية  احلمالت 
على  األمريكي  القانون  ويفرض  والدميوقراطي. 

أمريكيون من أصل لبناني ينشطون يف نيويورك لتشكيل لوبي مالي
واشنطن - أحمد املختار

يومًا بعد يوم تتضح الفجوة السحيقة يف القراءات 
ي املبادرة الرئاسية لسعد احلريري.  ّ حول ما سمُ
داخل  السياسية  االصطفافات  تفّجر  مل  فهي 
فسخت  أنها  األهم  بل  وحسب.  الواحد  الفريق 
الداخلية  املواقف  حلقيقة  السياسي  الفهم 

واإلقليمية حيال األزمة اللبنانية.
على  العلن  يف  يصّر،  يزال  ال  احلريري  الفريق 
األقل، وبعيدًا عن كالم اخليبة اهلامسة يف مطاعم 
وسط بريوت الفاخرة، على أن مبادرته سائرة حنو 
التنفيذ، شاء من شاء و«أبا من أبا« )كذا(، كما 
كتب أحد مريديها على الفتة ترحيبية. فيما الفريق 
اآلخر ال يزال عند موقفه بأن اخلطوة معتورة وأن 
احلريري نفسه تصّرف خبّفة، أّدت إىل نسف ما 
تعويض  يف  ولفريقه  له  فرصة  يكون  أن  كاد 
حول  الكالم  من  األهم  أن  غري  فات.  ما  بعض 
الطرح واحتماالته املستقبلية، هو املعطيات اليت 
يقدمها كل من الفريقني حول األوضاع اخلارجية 

الدافعة يف هذا االجتاه أو عكسه.
على  منّظروه  يصّر  احلريري،  الفريق  جهة  فمن 
تأت  مل  قسرًا،  املنفي  الرجل  خطوة  بأن  اجلزم 
من عدم. وال من حسابات مالية أو شخصية كما 
عن  معزولة  خصوصًا  هي  وال  خصومه.  يسّوق 
يشمل  عريض،  طويل  إقليمي  سياسي  سياق 

املشرق برّمته وصواًل حتى مشال أفريقيا.
يؤكد احلريريون أن ما أقدم عليه زعيمهم، كان 
القوى  كل  مع  وبالتفصيل  بدّقة  منّسقة  خطوة 
أنه  خلفية  على  األرضية.  الكرة  على  العظمى 
معسكران  اليوم،  األرض  وجه  على  يف  بات 
اثنان ال ثالث هلما وال وسط بينهما. أواًل معسكر 
بـ »داعش« ومن مثلها. وثانيًا  اإلرهاب املمثل 
معسكر احلرب على »داعش« وأخواتها. وأن هذا 
العاملية  األوراق  خلط  أعاد  اجلديد  االصطفاف 
وموسكو  واشنطن  فباتت  كلها.  واإلقليمية 
وطهران والرياض، وطبعًا ملحقات هذه العواصم 
أعلن  املعسكر  هذا  وأن  واحد.  كافة، يف صف 

حربه الشاملة على اإلرهابيني.
املعسكر  قادة هذا  قّرر  احلرب  ويف سياق هذه 
عنوان  حتت  ضرورية،  متهيدية  خطوات  تطبيق 
معاركهم  إنهاء  أو  التنفيسية  احلروب  تصفية 
والدة  قبل  أشعلوها  قد  كانوا  اليت  بالواسطة 

حدث »داعش«.
إىل  ذاهب  اليمن  التسويات:  زمن  بدأ  ولذلك، 
وقف إلطالق النار. ليبيا ذاهبة إىل تنفيذ اتفاق 
على  وضعت  وسوريا  متحاربيها.  بني  مصاحلة 
السكة نفسها. والسّكة املذكورة هي ما دفعت 
جون كريي إىل اختاذ قرار، ودومًا بالتوافق مع 
»فيينا  بنقل  اجلديد، قضى  الكوني  احللف  قادة 
إال ألن  نيويورك. ال لشيء  إىل  باريس  من   »3
على  وموسكو  واشنطن  سمت بني  حمُ قد  املسألة 
كيفية فرض احلل يف دمشق: يذهب أهل فيينا 
إىل مانهاتن بعد أيام، فيتفقوا على آلية تنفيذية 
تتسلم  بعدها  الروسي.  ــــ  األمريكي  للتصّور 
واشنطن الرئاسة الدورية جمللس األمن. فتتوىل 
إطالق  بوقف  السابع  الفصل  حتت  قرار  إخراج 

 احلريري يأتي بالرئيس أم الرئيس يأتي 
باحلريري؟

جان عزيز

بورصة نيويورك

املرشحني لالنتخابات تنظيم محالت جلمع التربعات 
هذا  وعلى  االنتخابية.  محالتهم  متويل  أجل  من 
القانون تستند اللوبيات النافذة يف التأثري على 

القرارات السياسية.
يقوم مالك حاليًا مع جمموعة من األمريكيني من 
لتنظيم  الالزم  التمويل  بتأمني  لبنانية  أصول 
محالت انتخابية ألعضاء يف الكونغرس من أصول 
باجتاه  يتأثرون  آخرين  ألعضاء  وكذلك  لبنانية. 
خصوصًا  لبنانية،  أصول  من  الناخبني  تصويت 
يف واليات مثل ميشيغان، كاليفورنيا، لويزيانا، 
الذي  اهلدف  ونيويورك.  فلوريدا  تكساس، 
يسعى مالك إىل الوصول إليه هو تأمني مصاحل 
األمريكيني من أصول لبنانية يف الواليات املتحدة 
ومحاية حقوقهم وحثهم على املشاركة يف احلياة 

السياسية وخصوصًا العملية االنتخابية.
ذوي  األمريكيني  من  الشاب  اجليل  يتجنب 
األصول اللبنانية الدخول يف تفاصيل االنقسامات 
ويؤكد  لبنان.  يف  القائمة  والطائفية  السياسية 
يف  لبناني  لوبي  لتشكيل  مساعيه  أن  مالك 
اللبنانيني  مصاحل  هدفها  املتحدة  الواليات 
وفق  تتحرك  وال  املتحدة  الواليات  املقيمني يف 

أجندات الطبقة السياسية احلاكمة يف بريوت.
السياسة  »وحول«  يف  الغرق  من  اخلوف  هذا 
اللبنانية عرب عنه أيضًا السفري أبو شديد الذي الحظ 
أن اجلالية اللبنانية ابتعدت عن تلك »الوحول« يف 
السنوات القليلة املاضية بعدما كانت االنقسامات 
تنعكس  املاضي  يف  الطائفية  والصراعات 
وتعرقل  ووحدتها  اجلالية  على  سليب  شكل  يف 
يف  اللبناني  احلضور  لتنظيم  املبذولة  اجلهود 
الواليات املتحدة واالستفادة من قوة اللبنانيني 
لوبي  تشكيل  أجل  من  واالنتخابية  االقتصادية 
يعمل خدمة ملصاحل اللبنانيني يف أمريكا ولبنان، 
خصوصًا تلك اليت تلقى إمجاع كل اللبنانيني مثل 
اللبناني  املساعدات العسكرية األمريكية للجيش 
القطاع املصريف  اللبنانية ودعم  األمنية  والقوى 

اللبناني واملساعدات االقتصادية للبنان.
ويف العقود املاضية بذلت جهود من أجل تنظيم 
وتأسست  لبنانية  أصول  من  األمريكيني  قوة 
منظمات أمريكية لبنانية عدة منها املركز اللبناني 
واملعهد  لبنان،  أجل  من  والتجمع  للمعلومات، 
لكن  وغريها.  للسياسة  اللبناني  األمريكي 
يومًا  تواز  مل  واشنطن  اللبناني يف  اللوبي  قوة 
الواليات  اللبنانية يف  اجلالية  حضور  وقوة  حجم 
أصول  من  األمريكيني  عدد  تزايد  جلهة  املتحدة 
لبنانية، وتاريخ هجرتهم املبكر إىل القارة اجلديدة 
احلياة  مناحي  خمتلف  يف  الالفت  واخنراطهم 
وتعترب  وثقافيًا.  واجتماعيًا  اقتصاديًا  األمريكية 
يف  للتأثري  اللبنانية  واهليئات  املنظمات  جهود 
يعود  إذ  العهد،  حديثة  األمريكي  العام  الشأن 
زمن تأسيسها إىل سبعينات القرن املاضي، أي 
أول  وصول  على  عام  مئة  من  أكثر  مرور  بعد 
والية  يف  بوسطن  إىل   »1852« لبناني  مهاجر 

ماساتشوتس.

النار يف سوريا. وتنتهي األزمة هناك... يبتسم 
أصحاب األسرار احلريرية عند هذا املفصل، قبل 
مبا  الفكرة  جاءت  هنا  من  قراءتهم:  يتابعوا  أن 
يشبه اإليعاز إىل احلريري: إذهب وقم خبطوتك. 
احلريريون  يرفض  وآمنة.  سالكة  أمامها  الطريق 
حول  حوار  أي  كما  التفاصيل.  يف  مناقشة  أي 
قراءتهم  يف  الكثرية  فرضياتهم  احتماالت 
لقد  القاطع:  اليقيين  باجلزم  يكتفون  املذكورة. 
اختذ القرار. قد يتأخر أسابيع. لكنه يف النهاية 
سينفذ. وكل من يعرتضه سيتم سحقه. متامًا كما 

حصل زمن الطائف!
يبتسم أركان الفريق املقابل للحريري حيال تلك 
ال  الواهم  التخّيل  من  ضربًا  يعتربونها  القراءة. 
بتفنيد  وال  وقائعها  على  بالرّد  يهتمون  ال  غري. 
القراءة  يعتربونه  ما  بإفشاء  وال  مندرجاتها 
ووقائعها.  حيثياتها  بكل  والصحيحة،  املضادة 
بالسؤال  اطمئنانهم  عن  للتعبري  هؤالء  يكتفي 
البسيط التالي: إذا كان صحيحًا أن اتفاقًا شاماًل 
كهذا قد مت بني طهران والرياض كما بني موسكو 
وواشنطن. ومبعزل عن كل املؤشرات املناقضة 
به  يعرف  أن  لكن من يفرتض  األرض،  على  له 
اآلخر، حنن  والروسي قبل  اإليراني  اجلانبني  من 
طهران  مع  نوقش  أنه  ولنفرتض  احلريري؟  أم 
معنا  العاصمتان  هاتان  تتعامل  فهل  وموسكو، 
أضغاث  هذا  كل  والتنفيذ؟  اإلمرة  قاعدة  على 
القوى  موازين  واقع  عن  فضاًل  هذا  أحالم. 
الشاملة،  احلرب  جبهات  على  معروفًا  بات  الذي 
كل  لتكذيب  يكفي  لكن  سوريا.  إىل  اليمن  من 
مل  موسكو  أن  أواًل  الواقعتان:  هاتان  يروى  ما 
تأت على ذكر مبادرة احلريري اليت يروون أنها 
انطلقت قبل أشهر، إال يوم اجلمعة املاضي، يف 
11 كانون األول اجلاري. حني أرسل مساعد وزير 
اخلارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، إىل سفري 
منه  يطلب  جاغاريان،  ليفان  طهران،  بالده يف 
معرفتهم  مدى  عن  اإليرانيني  املسؤولني  سؤال 
ويف  احلريري!  لسعد  رئاسية  مبادرة  يسمى  مبا 
اليوم التالي بالذات، أي السبت املاضي يف 12 
لوران  الفرنسية  اخلارجية  وزير  أرسل  اجلاري، 
أيضًا،  إيران  لدى  بالده  سفري  إىل  فابيوس 
مساعد  من  موعد  طلب  يسأله  فوشيه،  برونو 
وزير اخلارجية اإليرانية حسني أمري عبد اللهيان، 
لالستفسار منه حول مدى معرفة إدارته مبا سي 
املبادرة احلريرية ذاتها. علمًا أن السفريين سعا 
اجلواب نفسه: رئاسة اجلمهورية اللبنانية مسألة 
أنه  إيراني ال غري،  تبحث يف بريوت. مع تقدير 
وفق معلومات طهران، ال يزال املوقف الثابت من 
هذه املسألة خيتصره حلف شخصني اثنني: حسن 

نصراهلل وميشال عون!
التناقض املطلق يف املعطيات؟  ماذا يعين هذا 
بني  وسلوكي  وجداني  انفالع  هو  بساطة  بكل 
من  هو  احلريري  سعد  إن  يقول  واحد  منطقني: 
سيأتي بالرئيس املقبل. وآخر يقول إن الرئيس 
أيهما  باحلريري.  يأتي  أن  ميكن  من  هو  املقبل 

أصح؟ من يعش ير!
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مقاالت وتحقيقات

فتح ظهور القيادي حممود حسني على 
من  جديدة  جبهة  »اجلزيرة«  فضائية 
جبهات الصراع اإلخوانية، اليت يبدو أنها 
تتجه ناحية التشظي، بعيدًا عن التيارين 

املتصارعني على قيادة اجلماعة حاليًا
العام  األمني  ظهور  أثار   | القاهرة 
»القديم« لـ«مجاعة اإلخوان املسلمني« 
على فضائية »اجلزيرة« القطرية، حممود 
شباب  بني  واسعًا  استياًء  حسني، 
اجلديدة  القيادة  وأنصار  »اإلخوان« 
قيادتها  على  يتصارع  اليت  للجماعة، 
أزمة«،  إدارة  و«جلنة  إرشاد«  »مكتبا 
قيادة  يف  بأحقيته  منهم  كل  يتمسك 
اجلماعة. »مكتب اإلرشاد« اجلديد بقيادة 
انتخابات  إىل  يستند  الرمحن  عبد  أمحد 
فيما   ،2014 مطلع  يف  اجلماعة  أجرتها 
االعرتاف  القديم  »اإلرشاد«  يرفض 
على  مشددًا  االنتخابات،  هذه  بنتيجة 
أحقيته بإدارة اجلماعة بقيادة احملمودين 
)عزت ـ حسني( وإبراهيم منري املوجود 

يف لندن منذ 30 عامًا.
ظهور  من  اإلخوانيني  الشباب  استياء 
الرجل  حرص  على  يقتصر  مل  حسني 
عام  بـ«أمني  نفسه  توصيف  على 
االعرتاف  لرفضه  امتد  بل  اجلماعة«، 
بنتيجة االنتخابات اليت جرت يف 2014، 
وممجوج«  »ماسخ  حديث  إىل  باإلضافة 
عن فقه احملنة والصرب على االبتالء، وهو 
فقه »مازوخي« أدمنته قيادات اجلماعة، 
اليت تتعامل مع األحداث باعتبارها قدرًا 
حمتومًا أصاب اجلماعة »الربانية« اليت ال 

يفرتض أن ختطئ.
حسني، يف حديثه الذي أجراه من تركيا، 
نفى إجراء أي انتخابات ملكتب اإلرشاد 
كذلك  ورفض  األساس،  من  »اجلديد« 
اإلقرار مبا أعلنه املتحدث الرمسي باسم 
اجلديد،  لـ«اإلرشاد«  والتابع  اجلماعة 
حممد منتصر، الذي أعلن أن حسني مل 
يعد أمينًا عامًا، وأن آراءه »ال تعرب عن 
اجلماعة أو مؤسساتها«. وأكد حسني أن 
عزت  حممود  هو  حاليًا  اجلماعة  »مرشد 
أمورها،  ويباشر  اجلماعة  يدير  الذي 

خاصة أنه بصحة جيدة وحر طليق«.
احملمودين،  أن  اجلديرة  واملالحظة 
مجيعًا  منري،  وإبراهيم  وعزت،  حسني 
خارج البالد، واألخري مقيم يف لندن منذ 
أكثر من 30 عامًا، فيما سافر حسني من 
مصر قبل 30 حزيران 2013، فيما خرج 

عزت يف األشهر القليلة املاضية.
حديث القيادي اإلخواني على »اجلزيرة« 
مل يُرق أمحد رامي )املتحدث باسم حزب 
السياسي  اجلناح  والعدالة«  »احلرية 
عن  عجزه  عن  أعرب  الذي  للجماعة(، 
األمني  مبهمات  يقوم  »أن  استيعاب 
مصر«،  خارج  يقيم  من  للجماعة  العام 
على  حسني  إصرار  سبب  عن  متسائاًل 
مقتضيات  فعل  دون  باللقب  التمسك 
شغله. لكن حديث حسني ليس السبب 
اجلماعة،  داخل  االنشقاقات  ظهور  يف 
نتيجة  وتريتها  سيسرع  كان  وإن 
اجلماعة،  داخل  واحلراكات  التفاعالت 
رؤية  تقديم  فريقه عن  عجز  فضاًل عن 
اليت  اجلماعة  يواجه  ما  مع  تتناسب 
للنظام  ترزح حتت وطء ضربات عنيفة 
واجتماعيًا  واقتصاديًا  »أمنيًا  املصري 

وسياسيًا وفكريًا«.
وعمليًا، سجل تيار »وأعدوا« أول حالة 
اجلماعة على طريف  انشقاق من شباب 
أنه لن  الصراع، معلنًا يف بيان رمسي 
ينحاز إىل أي من طريف الصراع الدائر 
على قيادة اجلماعة، وهم من وصفهم 
ويعين  احلالية«  بـ«القيادات  البيان 
»ما  هي  األخرى  واجلهة  القدمية،  بها 
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تفسخات جديدة يف »البيت« اإلخواني

أعلن »إخوان اإلسكندرية« التزامهم »املنهج الثوري الكامل« املستقى من أدبيات الجماعة )آي بي ايه(

أحمد سليمان

أي  قيادات«،  من  االنتخابات  أفرزته 
الشبابي  التيار  هذا  اجلديدة.  القيادة 
األخري »وأعدوا«، دعا عرب صفحته على 
»فايسبوك«، إىل اختاذ مسار »أكثر عنفًا 

دون االلتفات إىل طريف الصراع«.
مصادر  كشفته  ما  مع  ذلك  ويتالقى 

الدائم  والضغط  اخليارات...  كل  يف 
والتحريض املستمر على القيادات اليت 
تؤثر السالمة واألمان، والتنظري للعمل 
بأنه  احلجج  وسوق  واملقاومة  اجلهادي 
»وأعدوا«  اخليار األقوم«. واختتم تيار 
بيانه بالوعيد بأن »اجلماعة لن متوت بعد 
بل سرتاق  املشانق،  أعواد  على  اليوم 
والنضال  الوغى  ساح  فى  دماؤها 

والكفاح ونزال الطغاة«.
قرارات  صدرت  ذلك،  غضون  يف 
متتالية عكست حالة الصراع بني أطراف 
القديم،  »اإلرشاد«  قرر  فقد  اجلماعة، 
احملسوب  اجلماعة  باسم  املتحدث  عزل 
على املكتب اجلديد، حممد منتصر، من 
مكانه.  فهمي  طلعت  وتعيني  منصبه، 
يف  الدكتوراه  درجة  حائز  وفهمي 
مدارس  وميلك  اإلنسانية،  العالقات 
اإلسكندرية،  يف  اإلخوانية  »اجلزيرة« 
يف  »الرتبية«  جلنة  يف  عضو  وهو 
تلقائيًا  حمسوب  أنه  يعين  ما  اجلماعة، 

على املكتب القديم.
هذا القرار صدر بتاريخ أول من أمس، 
برغم تأكيد قيادات إخوانية يف الداخل 
واخلارج أنهم مل يتسلموا أي قرارات يوم 
الربيد  من  إرساله  تاريخ  أن  مع  األحد، 
اإللكرتوني لـ«إخوان لندن«، احملسوبني 
أمس  تاريخ  هو  القديم،  املكتب  على 
فإن  املعلومات،  ووفق  )االثنني(. 
تأريخ البيان بيوم سابق يأتي يف سياق 
الربط  منع  يف  القدمية  القيادات  رغبة 
فيها  دعا  اليت  منتصر  تصرحيات  بني 
إىل »إسقاط العسكر يف يناير«، وقرار 

إزاحته من منصبه.
وعزت  حسني  جمموعة  قررت  كذلك 
ومسؤول  الطالب  قسم  مسؤول  إقالة 
عضويتهما،  وجتميد  اإلعالمية  اللجنة 
وأيضًا جتميد حممد كمال )عضو مكتب 
اإلرشاد( بعد التحقيقات بشأن القرارات 
املاضي  العام  خالل  عنه  صدرت  اليت 
خالل قيادته اجلماعة من مصر ممثاًل عن 

املكتب اجلديد.
»املكتب  أصدر  الحق،  وقت  ويف 
اإلداري إلخوان اإلسكندرية« بيانًا أعلن 
فيه »التزامهم املنهج الثوري الكامل« 
وأدبياتها.  اجلماعة  فكر  من  املستمد 
ألي  قرارات  »أي  اجمللس  ورفض 
أو قيادة مهما كان موقعها«،  شخص 
مشددًا على أنه ملتزم القرارات الشورية 
الصادقني  »اإلخوان  عن  تعربرّ  اليت 
ال  الثورة«  ميادين  يف  واجملاهدين 
أن  يعين  وهذا  الفردية«.  »القرارات 
إىل  االحنياز  قرروا  اإلسكندرية  إخوان 
القديم،  مواجهة  يف  اجلديد،  املكتب 
الطرفني،  بني  اخلالفات  هوة  لتتسع 
وتنذر األمور مبزيد من التفسخات داخل 

صفوف اجلماعة.

لـ«األخبار«  إخوانية 
عن أن التيار املذكور 
قطاعات  من  هو 
شباب اجلماعة الذين 
خروجهم  ميهد  قد 
أخرى  النشقاقات 
اجلماعة  ستطاول 

تبعات  من  ختوفها  عن  معربة  الحقًا، 
الصف  على  االنشقاقات  هذه  مثل 
اإلخواني، يف الوقت الذي ختوض فيه 
النظام.  مع  وجود«  »صراع  اجلماعة 
عن  تكشف  اجلديد  التيار  وبيانات 
عن  فاحلديث  واحنيازاته،  هويته  مالمح 
للجماعة«،  األصيل  اجلهادي  »املنهج 
لتأهيل  الالزمة  القوة  و«مؤسسات 
وشرس«،  دام  صراع  خلوض  اجلماعة 

يشري إىل نيته انتهاج القوة.
التنظيم  »وأعدوا«  رو  منظرّ يغفل  ومل 
فقد  ومطالبهم،  خطتهم  من  وصفوفه 
لدى  الرتبية  مناهج  بـ«تطوير  طالبوا 
اجلماعة للخروج بأفرادها من مرحلة فقه 
االستضعاف إىل مرحلة اجلهاد والنصر 
وكذلك  والتمكني«.  الدولة  وبناء 
مع  اجلماعة  تعامل  عن  بالتخلي  طالبوا 
نفسها بطريقة حملية وُقطرية يف وقت 
يعاديها اجلميع بسبب أنها »مجاعة عابرة 
الدولي  »التنظيم  للحدود«، مع تفعيل 
هلا  حيقق  مبا  تشكيله  وإعادة  للجماعة 
قدرتها على التأثري يف الوضع اإلقليمي 
كوحدة واحدة ال تعرتف بُقطر أو تؤمن 

حبدود«.
لـ«وأعدوا«  التأسيسي  البيان  وتوعد 
سيفني  بال  يكون  لن  »املصحف  بأن 
بالعني  »العني  وأن  اجلماعة(«،  )شعار 
والذبح بالذبح واحلرق باحلرق«. والالفت 
أن هذا اخلطاب يتقاطع مع رؤية مكتب 
»اإلرشاد« اجلديد، الذي مل ينتظر كثريًا 
ليدعو على لسان املتحدث بامسه حممد 
الثورة  »شباب  اهم  مسرّ من  منتصر، 
إنقاذ  خطة  »إنفاذ  إىل  والوطنيني«، 
الثورة والقصاص من القتلة، يف سبيل 
والوطن«، وذلك حتت  احلرية  استعادة 

شعار »يناير إسقاط العسكر«.
مخس  أمامه  أن  اجلديد  التيار  وأعلن 
اجلهادي  الوعي  »نشر  هي:  مهمات 
وعناصر  اجلماعة  قواعد  بني  والثوري 
روح  وتأجيج  قاطبة،  اإلسالمية  احلركة 
واحلث  والثورة،  واملقاومة  اجلهاد 
والثوري  املقاوم  املنهج  اتباع  على 

توعد التيار 
الشبابي الجديد 
بالتحريض على 
القيادات التي 
تؤثر السالمة

»دوبرو باجاالفات« و«مي فاس لومب« 
صاحب  حممد،  استخرجهما  عبارتان 
قاموس  من  جبلة،  يف  سوبرماركت 
بالزبائن  للرتحيب  عربي،  ـ  روسي 
اليت  الروسية  م  تعلرّ ى  محرّ هي  الروس. 

ضربت الساحل!
»حبب قول لألصدقاء الروس  الالذقية | 
بلغتهم.  حنبكم  وحنن  وسهاًل،  أهاًل 
ألية  احتياطًا  امي  قدرّ القاموس  ودائمًا 
حمادثة مع زبون روسي، علمًا أنو أكرت 
علي  رد  بأنو  فاجأني  منهم  واحد  من 
ذلك  يقول حممد. شأنه يف  بالعربي«، 
شأن الكثريين من أهالي الالذقية الذين 
حفظوا عن ظهر قلب عدة كلمات باللغة 
الروسية يلقون بها التحية على زوارهم 
يشرتون  حيث  يصادفونهم،  الذين 
»العليب«،  قهوة  حمال  أحد  من  القهوة 
شاورما  أمام حمل  دورهم  ينتظرون  أو 
سندويش،  على  للحصول  »اللفاح« 
الذي تبادل أهالي الالذقية النكات حول 
امتالء املشايف بضحاياه الروس »الذين 
السوريني  أكالت  معداتهم  تألف  مل 

الدمسة«.
ى تعلم اللغة الروسية، اليت تصاعدت  محرّ
يف الالذقية، بالتوازي مع إقامة قاعدة 
قد  كانت  محيميم  مطار  يف  عسكرية 
البدء  مع  املاضي،  العام  انطلقت 
بتعليمها لطالب الصف السابع يف بعض 
املدارس كلغة ثانية اختيارية إىل جانب 
واسعًا  الباب  فتح  ما  الفرنسية،  اللغة 
أمام متقين اللغة الروسية لتعليمها يف 
اللغات.  معاهد  إىل  إضافة  املدارس، 
فرع  على  تسلط  األضواء  بدأت  كذلك 
رغم  دمشق  جامعة  الروسي يف  األدب 
جلهة  إنشائه،  على  سنوات   3 مرور 
على  احلصول  يف  متخرجيه  حظوظ  قوة 
فرص عمل. العديد من متخرجي االحتاد 
باختصاصات  وروسيا  السوفياتي 
السيدات  من  عدد  عن  فضاًل  خمتلفة، 
الروسيات اللواتي جئن بصحبة أزواجهن 
التدريسي  الكادر  لوا  شكرّ السوريني، 
الالذقية، ومنهن سيفتالنا  يف مدارس 
كراسوال اليت جاءت إىل سوريا عام 1977 
بصحبة زوجها، زميلها يف كلية هندسة 
تكنولوجيا الطباعة يف جامعة موسكو. هو 
قد تعنيرّ مهندسًا يف إحدى املؤسسات 
أبنائها  لرتبية  هي  وتفرغت  احلكومية، 
اللغة  »ماراتون«  انطلق  أن  إىل  الثالثة 
عملها  فرصة  على  لتحصل  الروسية 
يف  مدارس   3 يف  سة  كمدررّ األوىل 
مهمة،  كراسوال  ها  تعدرّ جتربة  الالذقية. 
قلب  وسوريا  روسيا  »أن  عن  وتعربرّ 
سعداء  »الطالب  وتضيف:  واحد«. 
لكن  جمتهدون  وهم  الروسية،  بتعلم 
مثة مشكلة يف العدد الكبري للطالب يف 
الصف الذي يبلغ 44 طالبًا، واملفروض 
حبيب  يعزوها  مشكلة  يتجاوز20«.  أال 
املتقاعد  الطريان  مهندس  طربوش، 
الروسية  للغة  موجهًا  حاليًا  يعمل  الذي 
يف مديرية تربية الالذقية إىل »اإلقبال 
إىل  الروسية،  تعلم  على  جدًا  الكبري 
درجة أننا غري قادرين على تلبية احلاجة 
متخررّج  ويضيف   .« التدريسية  للكوادر 
ترمجة  دبلوم  على  واحلاصل  روسيا 
االحتاد  متخرجي  »مجيع  روسية:  لغة 
مرحب  االحتادية  وروسيا  السوفياتي 
التعليمية،  كوادرنا  ضمن  ليكونوا  بهم 
الصف  يف  طالب   2400 يوجد  وحاليًا 
السابع يتعلمون اللغة الروسية يف 24 
وسُتدَخل  وجبلة،  الالذقية  يف  مدرسة 
يف  الثامن  الصف  منهاج  يف  الروسية 
وتدرجيًا   2016-2015 الدراسي  العام 
الثانوي«.  الثالث  كل عام حتى الصف 

بني  الربط  عدم  على  طربوش  ويصررّ 
التقارب  أو  والسياسة  الروسية  تعليم 
بني البلدين الصديقني، بل نظرًا »إىل 
اللغة  وكونها  الروسية  اللغة  أهمية 

الثانية عامليًا بعد اإلنكليزية«.
الروسية،  أعادت  عديدة  خاصة  معاهد 
ُتعلمها  اليت  اللغات  الئحة  إىل  أيضًا، 
بعد أن باتت مطلوبة من شرائح خمتلفة 
ألف   50 و   13500 بني  تراوح  بتكلفة 
لرية سورية لدورة مدتها 2 -3 أشهر. 
والتأهيل  التدريب  أقسام  بدأت  كذلك 
دورات  بإجراء  الدولة  مؤسسات  يف 
حذوها  وحذت  فيها،  للعاملني  جمانية 
النقابات واالحتادات عالوة على املعهد 
العالي للغات يف جامعة تشرين بتكلفة 
لكل  سورية  لرية   5000 تتجاوز  ال 
مستوى. »داومت بالدورة شهرين وكنا 
بفك طالسم  استفدت  مهندسًا   25 حنو 

الروسية  اللغة 
غريب  لفظها  يلي 
إىل  وإضافة  علينا، 
اللغات  حبب  كوني 
أستفيد  بتوقع 

اللغة  اختاروا  إذا  أوالدي  بتعليم  منها 
باملدرسة«،  تانية  كلغة  الروسية 
دورة  أجرت  اليت  براء  املهندسة  تقول 
الروسية جمانًا يف مؤسسة املياه حيث 
ترمجة،  دبلوم  احلائز  مجال،  أما  تعمل. 
أنه وجد  الروسية، فريى  للغة  واملتقن 
 3 بعد  فرصته  الروسية  »موضة«  يف 
سنوات من البطالة، حيث باشر التعليم 
بطلب  وتقدم  للغات،  خاص  معهد  يف 
للتعاقد مع مديرية تربية الالذقية اليت 
اللغة  العقود مع متقين  وقعت عشرات 
الروسية: »إدخال الروسية يف املناهج 
عشرات  أمام  آفاقًا  فتح  املدرسية 
نتيجة  العمل  من  العاطلني  املتخرجني 
بإعالن  كبري  واألمل  فرص،  وجود  عدم 

مسابقات لتعيني مدرسني«.
عمل  فرص  عن  الباحثني  عن  فضاًل 
كمدرسني، يضاف إىل دارسي الروسية 
يف  الدراسة  متابعة  إىل  الطاحمون 
روسيا، وأصحاب بعض احملال التجارية 
كسب  إىل  يطمحون  الذين  واملطاعم 
باتوا  فالروس  دائمني.  زبائن  الروس 
مكونًا مهمًا من مكونات املدينة، ومجيع 
املؤشرات تدل على أن إقامتهم طويلة، 
ما جيعل الروسية حاجة أساسية لكل من 
يرغب يف االستفادة من هذه »املوجة« 
نتيجة  املرهق  السوق  تنعش  قد  اليت 
الذي  السوري،  لدى  اليد  ذات  ضيق 
على  الشرائية  عاداته  يف  يقتصر  بات 
إىل  األسباب تضاف  هذه  الضروريات. 
»نبوءة« بأن التنسيق الروسي السوري 
ويصبح  يتمدد  أن  من  بد  ال  العسكري 
وستكون  أخرى،  جماالت  يف  تنسيقًا 
يتقن  ملن  العمل  فرص  يف  األولوية 
لغة األصدقاء. أما أم حممد، اخلمسينية، 
القريب  والشاي  القهوة  كشك  صاحبة 
تسَع،  مل  فهي  محيميم،  مطار  من 
بل  الروسية،  اللغة  تعلم  إىل  كغريها، 
تعلم  من  الروس  لزبائنها  بد  ال  كان 
بعض املفردات العربية للتواصل معها. 
جبلة  أهل  يتداوهلا  اليت  الطرائف  ومن 
الكشك  يف  عملها  طورت  أنها  عنها 
إىل  الروس  اجلنود  أحد  دعت  أن  بعد 
)البيض   » مزرّ »اجلزرّ  صحن  مشاركتها 
املقلي مع البندورة والبصل(، فاستساغ 
رفاقه  إليها بصحبة  يأتي  مذاقه وصار 
فرتدد يف  هلم،  إعداده  منها  ويطلبون 
كل مرة: »تكرم عينكم، عيين ربكم انتو 

وبوتني«.

2400 طالب يف 
الصف السابع 
يتعلمون اللغة 

الروسية يف24  
مدرسة

ّى« تعلّم الروسية يف الساحل السوري:  »حمُ
мы вас любим حنن حنبكم!

ريمه راعي
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72 % من الفقراء ليس 
لديهم ضمان صحي

نتائج  وفق  و2012   2011 عامي  هما مستا  والالمساواة،  الفقر 
»قياس الفقر« اليت عرضتها أمس ادارة االحصاء املركزي والبنك 
الدولي. فقد بلغت نسبة الفقر يف لبنان 27% من السكان )من 
دون احتساب الالجئني(، ما يعين أن هناك حنو مليون شخصًا 
لديهم مستوى استهالك أدنى من خط الفقر السنوي الذي جرى 
حتديده مبعدل 4 ماليني و729 الف لرية للفرد، أي 8.75 دوالرات 

يوميًا.
كذلك تبنّي أّن 20% من السكان األكثر فقرًا استهلكوا حنو %8 
من اإلستهالك اإلمجالي، بينما بلغ استهالك الـ 20% األكثر غنى 
حنو 40%. األرقام اليت ُعرضت تستند إىل مسح ميزانية األسرة 
البيانات  استعمال  حتليل  فهو  اجلديد  أّما  و2012،   2011 عامي 
إلجناز تقديرات الفقر من حيث احتساب جمموع الرعاية اإلجتماعية 

وخط الفقر.
»كبرية  املناطق  الفقر يف  تقديرات  أن  املعلنة  النتائج  أظهرت 
ومتداخلة«، حيث سّجلت بريوت معداًل منخفضًا بشكل ملحوظ عن 
املعدل الوطين، إذ بلغت نسبة الفقر فيها 16%، فيما ارتفعت 
هذه النسبة إىل 38% يف البقاع و36% يف الشمال. وقد جرى 
)تتضمن  لبنان  جبل  مناطق  يف  الفقراء  من  عدد  أكرب  تسجيل 
من   %77 حنو  ضمت  اليت  والبقاع  والشمال  بريوت(  ضواحي 

جمموع الفقراء على الصعيد الوطين.
وعن عالقة الفقر بسوق العمل، تبنّي أّن نسبة العاطلني من العمل 
من إمجالي الناشطني إقتصاديا ضمن القوى العاملة بلغ %9، 
علمًا أّن املشاركة يف سوق العمل ترتبط بشكل وثيق باملستوى 
التعليمي، حيث بلغت نسبة العاملني من محلة الشهادات اجلامعية 
61% بينما بلغت نسبة العاملني مّمن مل يتموا تعليمهم األساسي 
31%. على املستوى الفردي، مل يظهر منط واضح يف العالقة 
بني العمالة والفقر، إذ تبنّي أن العمالة أعلى بكثري عند الفقراء 
مقارنة باألغنياء. إاّل أّن اإلختالفات األساسية تظهر عند التعّمق يف 
قطاع العمل، فبعكس العالقة بني العمالة والفقر خلصت الدراسة 
اإلقتصادي،  والرفاه  العمل  قطاع  بني  وثيقة  عالقة  وجود  إىل 
حبيث ترتفع نسبة الفقر لدى العاملني يف قطاعي الزراعة والبناء 
وتتدنى لدى العاملني يف القطاع العام وقطاع اخلدمات. كذلك 
وجدت الدراسة ارتباطًا بني نوعية عقد العمل وارتفاع نسبة الفقر، 
إذ ان نسبة الفقر بني العمال األسبوعيني واملياومني أعلى بكثري 

من نسبة الفقر لدى العمال الذين يتقاضون أجورًا شهرية.
يرتكز حتديد مستوى الفقر على عوامل عّدة يدخل التعليم ضمنها 
احلائزين  االشخاص  أن  النتائج  أظهرت  فقد  أساسي.  بشكل 

التسنيد: فرصة غري مستغلة يف لبنان
ليست عمليات التسنيد يف لبنان وليدة االمس، بل تعود 
عدم  السوق  هذه  شهدت  انطالقتها،  منذ   .2002 للعام 
سنوات  عشر  بعد  ـــ  تنجح  مل  أنها  حتى  الفت،  استقرار 
ـــ يف االزدهار، رغم متانة القطاع املصريف وتطوره. إذ 
بـ 26  بـ 13 مليون دوالر مقارنة  قّدر حجمها عام 2011 
مليونًا عام 2002. لكن يبدو أن التسنيد يعود حاليًا بقوة، 
اللبناني  االقتصاد  بتطوير  الكفيلة  احللول  أحد  ليشكل 
وتفعيله، مستفيدًا من وجود هيئة االسواق املالية، وما 
الناظمة  القانونية  املرجعية  باعتبارها  ضمانات  من  توفره 
الداء االسواق املالية اليت ختلق فرصًا اضافية امام القطاع 
االمد  والطويل  املتوسط  التمويل  على  للحصول  اخلاص 
لتعزيز رمسلته وملشاريعه، وامام القطاع العام الستقطاب 
العام،  االكتتاب  اىل  املسندة  براجمه  من  للعديد  املوارد 

كاخلصخصة والتسنيد وطرح الصكوك العامة وغريها...
يف املعنى العام، التسنيد هو الزيادة املتنامية للسندات 
القابلة للتداول يف السوق املالية. خلق هذه التقنية جاء 
أو  املالي  التقنني  وإزالة  الوساطة  إزالة  لسلسلة  مالزمًا 
تكاثر السندات املالية )أسهم/ سندات...(. أما يف املعنى 
دين  حتويل  مبوجبها  يتم  عملية  التسنيد  فيعترب  اخلاص، 
إىل سند. بصفة أدق، هو آلية خاصة مبؤسسات اإلئتمان 
أو  قروض  أو  لسلفات  املكّونة  األصول  بيع  من  ميّكنها 
على  للحصول  جديدًا  بدياًل  يعد  كما  أوراق جتارية،  تعبئة 

إيفون صعيبي

تعليما جامعيا لديهم نسبة فقر 
أدنى من املعدل بشكل ملحوظ: 
من  هم  اجلامعيني  من   %9
األشخاص  ثلث  مقابل  الفقراء 
أو  إبتدائيًا  تعليمًا  تلقوا  الذين 

أقل يعّدون فقراء.
باخلدمات  يتعّلق  ما  يف  أّما 
الصحية، فالوصول إليها يعتمد 
على توّفر التأمني الصحي لذلك 
يعّد الفقراء األقل محاية يف هذا 
على  الوفاة  حاالت  وما  اجملال، 

املاضية سوى  األعوام  انتشرت خالل  اليت  املستشفيات  أبواب 
إثبات قاطع هلذا األمر. فقد تبنّي أن 28% فقط من أفراد األسر 
صحي  بتأمني  يتمتعون  السكان  من  األفقر  اخلمس  الدول  يف 
السكان.  من  األغنى  اخلمس  االسر يف  أفراد  من   %67 مقابل 
يعين هذا أن 72% من أفراد األسر األفقر ليس لديهم تأمني 

صحي.
كذلك تتحّدث النتائج عن فجوة كبرية تفصل بني األسر الفقرية 
وغري الفقرية يف ما خيتص باحلصول على التكنولوجيا واإلستفادة 
من البنى التحتية. فقد تبنّي أّن مستوى احلصول على االنرتنت 
املتدني لدى األسر األكثر فقرًا اليت سجلت نسبة 11% مقابل 

41% لدى األسر األغنى.
إاّل اّن آراء اخلرباء بالنتائج اليت ُعرضت مل تأت إجيابية، وترّكزت 
مبعظمها على أسباب التأّخر يف دراسة هذه األرقام اليت مضت 
عليها ثالث سنوات. فقد اعترب وزير العمل السابق شربل حناس 
أّن النتائج املعلنة »مل ختربنا شيئًا جديدًا فهي استخراج جزئي 
لبعض املعلومات من دراسة ميزانية االسرة لعامي 2012-2011 
من أجل تطبيق منهجية الفقر على األرقام«. باملقابل رأى الباحث 
اإلقتصادي كمال محدان أّن »هذا املسح مل يشمل مفاعيل آخر 
القطاع  الذي طال جزئيًا موظفي  »كاريكاتوري« لالجور  تصحيح 

اخلاص والعام وأثره على مستوى خط الفقر«.

20% من 
السكان األكثر 
فقرًا استهلكوا 
نحو 8% من 
االستهالك 

اإلجمالي

إيفا الشويف

اعتماد البنية التشريعية والرقابية املالئمة يتيح للبنان أن يكتسب ميزة على 
سائر البلدان العربية

وفقًا للقواعد القانونية والتنظيمية 
بديل  نشاط  اىل  لذلك،  املوضوعة 
نقله  هدف  مع  االئتمان  منح  هو 
املالية،  االسواق  يف  اآلخرين  اىل 
تتوافر  كانت  اذا  عما  النظر  بغض 
لدى هذه االسواق االمكانية التقنية 
او املوضوعية الدارة املخاطر اليت 

انتقلت اليها ام ال.
ان  املالية  االزمة  أثبتت  وقد 
اىل  يؤد  التسنيد مل  على  االرتكاز 
وهو  املطلوب،  االساسي  اهلدف 

)اليت   »2 »بازل  اتفاقية  ملعايري  خيضع  سليم  مصريف  قطاع  قيام 
االسواق  االزمة يف  انفجار  فان  العكس،  على  بل   .)3 بازل  سبقت 
بني  تالزم  وجود  أكد  مما  املصارف  على  سريعا  وارتّد  عاد  املالية 

استقرار االسواق املالية واستقرار املصارف.
ما الدور الفعلي الذي ميكن للتسنيد أن يؤديه يف لبنان؟

يشري مصدر مسؤول يف هيئة االسواق املالية اىل »ان هدف التسنيد 
االساسي يكمن يف تغيري منط الّدين الذي تستخدمه الشركات فيخفف 
من أعبائها. وعن املخاوف املثارة، استبعد ان يتسبب التسنيد بتضخم، 
اذ ان حجم السيولة املتداول بها لن يكون كافيًا. ولفت اىل انه، 
يف فرتة معينة، اجته حاكم مصرف لبنان اىل اعتماد سياسة خفض 
نسبة املديونية للحصول على نسبة سيولة أكرب، االمر الذي من شأنه 
أن ينشط االقتصاد. أما عن تراجع عمليات التسنيد بعد عام 2008، 
فان ذلك يعود اىل االزمة االقتصادية العاملية وليس مرتبطًا بلبنان 

فحسب. وهذا االمر دفع مبصرف لبنان اىل تشديد االجراءات«.
تسنيد  يوجد  ال  »أنه  يرى  يشوعي  ايلي  الدكتور  االقتصادي  اخلبري 
يف لبنان. فالتسنيد يكون عندما يقوم مصرف جتاري باعطاء قرض 
ومن ثم حيّوله اىل سند. وهذا االمر غري موجود يف لبنان بسبب عدم 
هذه  لتلبية  املصارف  تعتمدها  متطورة  وتقنيات  مالية  سوق  وجود 
بعيد كل  ولبنان  ثابتة،  وأسسًا  قواعد  للتسنيد  أن  كما  التحويالت. 
أموال  وشركات  داخلية  استثمارات  تنقصنا  اذ  تطبيقها.  عن  البعد 
وحركة اقتصادية وانتاجية ناشطة. ويف حال استخدم التسنيد كما 
جيب، نصل اىل االزدهار وليس اىل تضخم ألن الشركات متعطشة 
اىل السيولة يف ظل وجود أموال كثرية يف لبنان مدارة بشكل سيئ. 

فمن أصل 170 مليار ال حيظى القطاع اخلاص اال بـ 50 مليارًا«.

ويعترب بعض اخلرباء أن التسنيد وسيلة خلفض املديونية، اليت يف 
حال وصلت اىل حد االفراط وبكلفة عالية تشكل عنصر ضعف يف 
االقتصاد. ويتمّثل التسنيد ببيع مداخيل املؤسسات العامة ملدة معينة 
وليس بيع امللكية، وال يقتصر املردود على مبلغ التسنيد، بل ايضًا 
ويسمح  الّدين  خدمة  كلفة  خفض  اىل  يؤدي  ما  الفوائد،  بنية  على 
للقطاع اخلاص باالقرتاض بفوائد أقل من تلك اليت تعطيها املصارف. 
من هنا ال بد من ادخال ذهنية القطاع اخلاص اىل املؤسسات العامة. 
يف  نهضة  اىل  تؤدي  أن  واخلصخصة  التسنيد  لعمليات  ميكن  لذا 

االقتصاد كما يف اسواق البورصة.
تستطيع املصارف التجارية إعادة هيكلة حمافظ قروضها عن طريـق 
جتميعها  ميكن  فيها  املشكوك  أو  املنتجة  غري  فالقروض  التسنيد. 
تأمني  مع  الغاية،  هلذه  خصيصًا  منشأة  استثمار  لصناديق  وبيعها 
ضمانة إضافية مالئمة، وطمأنة املستثمرين الباحثني عن إستثمارات 
ذات عائد مرتفع. وتتيح عملية التسنيد للمصارف أن تسّعر قروضها 
املالية  لألوراق  املمكن  من  وبالتالي،  السوق.  وفق شروط وخماطر 
صحيح  تشريعي  إطار  وجود  حال  يف  أخرى،  مبوجودات  املدعومة 
اجلهات  لدى  جمدية  وتكون  قيمة  تنشئ  أن  مفرطة،  غري  وتكاليف 

املصدرة ولدى املستثمرين.
يف هذا الصدد، يعترب اخلبري االسرتاتيجي يف اسواق البورصة جهاد 
احلكيم »ان من املهم لعمليات التسنيد أن تشمل التدفقات املالية 
املستقبلية وليس فقط األصول املوجودة اليت تستوجب تسييلها كما 
هي احلال يف عمليات التسنيد اليت جرت حتى اآلن. ويتم ذلك مع 
مواكبة قانونية من هيئة االسواق املالية اليت تضع هذه العمليات يف 

اطار قانوني مناسب«.
خالل  من  االستثمارات  دعم  اىل  الرامي  لبنان  مصرف  تعميم  ورغم 
قروض مدعومة، اال أن املصارف ال تزال تتحكم بشروط القروض، 
ما يفّعل من دور الشركات املالية اليت تقوم باجراء عمليات التسنيد 
اليت تستمد أهميتها من عاملني أساسيني: أواًل، كونها تشكل أداة 
مالية تستطيع إجراء حتّول يف السوق السكنية والعقارية بإنشاء سوق 
للقروض العقارية وتأمني موارد وسيولة جديدة طويلة األجل لتمويل 
اإلسكان، باالضافة اىل تسنيد قروض املصارف التجارية، وقروض 
التمويلي  اإلجيار  وقروض  اإلئتمان،  بطاقات  وإيرادات  السيارات، 
مركزًا  لبنان  جعل  إمكانية  ثانيًا،  أنواعها.  على  بالتجهيزات  اخلاصة 

إقليميًا لعمليات التسنيد.
التشريعية والرقابية املالئمة لتسنيد املوجودات يتيح  البنية  اعتماد 
للبنان أن يكتسب ميزة مقارنة على سائر البلدان العربية اليت ال توجد 
املالية.  أسواقنا  تستخدم  أن  ميكنها  واليت  كهذه،  تشريعات  لديها 
اليت  كونغ  هونغ  منها  كثرية  مدن  حذو  حذا  قد  لبنان  يكون  وبهذا 

استطاعت ان تنشئ سوقًا نشطة وناجحة للتسنيد.
 Bemo Securitisation لشركة  العام  املدير  يقول  متصل،  يف سياق 
رونالد يزبك: »حنن نعمل مبوجب تعميم صادر عن مصرف لبنان وهيئة 
االسواق املالية. بالتالي، ال حيق لنا عرض أي منتج ما مل توافق عليه 
اهليئة وهيئة الرقابة على املصارف. والتسنيد هو كناية عن انشاء 
صناديق استثمارية تشرتي ديونًا جارية. هذه الصناديق اليت خنلقها 
جلب  اىل  يؤدي  الذي  االمر  وخارجية،  داخلية  أطراف  عدة  اىل  تباع 

أموال اضافية اىل السوق اللبنانية«.
اللبناني  اإلقتصاد  على  عدة  مبنافع  سيعود  التسنيد  تقنيات  توافر 
خصوصًا على القطاع املالي وقطاع اإلسكان، اضافة اىل منافعه على 
القطاع العام، ويطلق سوقًا جديدة، ما يؤدي اىل زيادة نسبة السيولة 
يف هذه األسواق، واىل تدفقات مالية جديدة ومتويل طويل األجل، 
إضافة اىل إعطاء لبنان وأسواقه املالية ميزة تفاضلية جتعله يطّور 

استخدام تقنيات التسنيد احلديثة.

يخفض التسنيد 
كلفة خدمة 

الدّين ويسمح 
للقطاع الخاص 

باالقرتاض 
بفوائد أقل

سيوالت السوق والتقليل من املخاطر اليت تتحملها مؤسسات القروض 
وتيسري استعمال التمويالت الطويلة األمد. هنا يطرح السؤال: هل 
ميكن للتسنيد أن يكون أحد احللول بغية حتسني االقتصاد اللبناني؟ 

وهل هذا هو الوقت املثالي العطاء التوريق الدور املرجو؟
حتويل  اىل  العاملية  املالية  املؤسسات  عمدت   ،2008 عام  قبل 
أوراق مالية ألسباب عدة، أهمها حترير  السائلة اىل  موجوداتها غري 
بشروط  متويل  على  احلصول  املوجودات،  بهذه  املرتبط  املال  رأس 
أفضل، تصحيح اخللل الناجم عن التفاوت بني تواريخ استحقاق كل 
اىل  للديون  اإلئتمانية  املخاطر  حتويل  واملطلوبات،  املوجودات  من 
طرف ثالث عن طريق املشتقات اإلئتمانية. وبذلك، استطاعت هذه 
املؤسسات، من خالل جتزئة عملية اإلقراض وتفكيك املخاطر املرتبطة 
عينه،  الوقت  يف  ولكن  فاعلية.  أكثر  بطريقة  املخاطر  إدارة  بها، 
لالزمة  املباشر  السبب  فان  االقتصاديني،  اخلرباء  من  عدد  وحبسب 
االمريكية هو حصول احنرافات مهنية متنوعة، اهمها احنراف املصارف 
وادارته  االئتمان  منح  هو  الذي  االساسي  نشاطها  عن  االمريكية 
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 وكيل عائلة الصدر يتقدم بادعاء ضد هنيبعل 
القذايف

 
تقدم احد وكالء عائلة االمام املغّيب موسى الصدر احملامي شادي 
املوقوف  بادعاء ضد  التمييزية  العامة  النيابة  امام  امس  حسني 
الصدر  االمام  خطف  يف  التدخل  جبرم  القذايف  معمر  هنيبعل 
تسّلم  وقد  الدين.  بدر  وعباس  يعقوب  حممد  الشيخ  ورفيقيه 
التمييزي مضمون الشكوى لالطالع عليها قبل ان  العام  النائب 

تأخذ جمراها القانوني.
اال  بادعاء مماثل  االثنني  تقدم  ان  للمحامي حسني  وكان سبق 
ان القاضي محود استمهله وذلك قبل ان يصدر احملقق العدلي 

القاضي زاهر محادة مذكرة توقيف وجاهية حبق القذايف.
اتفاقية  توجد  ال  »أنه  االسرتداد  مبوضوع  يتعلق  ما  يف  ورأى 
اسرتداد موقوفني بني ليبيا والدولة اللبنانية، وبالتالي هذا االمر 
لالسرتداد  ان  العادية.  الطبيعية  احلال  يف  مطروح  غري  برأيي 

اعتبارات دستورية وقانونية وسياسية«.

موقوفان باإلرهاب
  

القت املديرية العامة لالمن العام يف حلبا، القبض على عثمان. 
احدى  ارهابي، وهو موظف يف  تنظيم  اىل  بانتمائه  لالشتباه  ر، 
يف  السوريني  الالجئني  بشؤون  ُتعنى  اليت  االجنبية  املنظمات 

عكار.
من جهتها اوقفت دورية من خمابرات اجليش يف النبطية، السوري 
م.ب من منطقة دير الزور وضبطت حبوزته أوراق إقامة مزورة، 
وقد دخل اىل لبنان خلسة وهو على إرتباط باجلماعات املسلحة 

يف سوريا.

جريح بإشكال عائلي يف صحراء الشويفات
  

اصيب علي حممد زعيرت جبروح خطرة، جراء إشكال وقع بني عائليت 
مشيك وزعيرت بعد ظهر امس ، يف حملة صحراء الشويفات، قرب 
مدرسة اجليل اجلديد، ختلله اطالق نار وحتطيم للسيارات املركونة 

يف املنطقة.
وقد نقل اجلريح زعيرت اىل املستشفى للمعاجلة.

لصوص حمرتفون
  

سطا لصوص على منزل حسني علي محد صاحل يف بلدة بريتال 
بعد الدخول اليه بواسطة الكسر واخللع. وقدرت قيمة املسروقات 
تعثر  ومل  اجلنائية  األدلة  وحضرت  أمريكي.  دوالر  آالف  بثمانية 

على أي بصمات بسبب االحرتاف يف عملية السرقة.

توقيف مطلوبني وخمالفني سوريني وبنغاليني
  

نفذت قوى اجليش عمليات دهم عدة يف منطقة بريوت، أوقفت 
بنتيجتها 53 سوريا، بينهم شخصان مشتبه بهما، كما أوقفت 18 
اللبنانية من دون  بنغاليا، وذلك لتجوهلم مجيعا داخل األراضي 

أوراق قانونية.
ومت تسليم املوقوفني إىل املرجع املختص إلجراء الالزم.

من جهتها افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 
60 مطلوبا جبرائم خمدرات، اختالس أموال، عنف أسري واطالق 

نار.
كما افادت عن توقيف خ. ك. املطلوب جبرم خمدرات، وذلك من 

طرابلس. قبل شعبة املعلومات يف البداوي_ 
واعلنت عن توقيف قطعاتها خالل اسبوع 418 شخصا إلرتكابهم 
للقضاء  ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي  كافة  على  جرمية  أفعاال 

مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة .

4 قتلى حبادثي سري على طريق املطار
  

ادى حادثا سري وقعا االثنني على طريق املطار اىل سقوط اربعة 
قتلى .

ووقع احلادث االول لدى صدم سيارة جمهولة دراجة نارية كان 
على متنها زياد أمحد زهران وخالد ياسني ما أدى إىل مصرعهما 

على الفور.
شخص  مع  جثتيهما،  سحب  كوثراني  رئيف  خالد  حماولة  ولدى 

جمهول اجتاحتهما سيارة ما أدى إىل مقتلهما ايضا.
ونقلت جثث ياسني وزهران وكوثراني إىل مستشفى »الرسول 
األعظم«، فيما نقلت جثة الرابع اجملهول اهلوية، وهو يف العقد 

الثاني، اىل »مستشفى »الزهراء«.
من جهة اخرى اصيب شخص جبروح نتيجة تصادم بني سيارتني 
الوسط  باجتاه  سالم  سليم  نفق  داخل  وانقالبه  آب  وبيك 

التجاري.

العثور على أسلحة متآكلة يف 3 مبان يف طرابلس

أفادت »الوكالة الوطنية لالعالم«، ان دورية من القوة الضاربة 
التابعة ألمن الدولة بالتعاون مع مكتب طرابلس االقليمي يف أمن 
الدولة، دهمت 3 أبنية متالصقة يف منطقة الرتبيعة - االسواق 
الداخلية يف طرابلس، حيث عثرت على كمية من االسلحة احلربية 
ميقاتي،  سليم  أمحد  للموقوف  تعود  املباني  أسطح  على  خمزنة 

وتبني انها متآكلة بسبب الصدأ. 

توقيف سوري يف كفررمان على عالقة مع منظمات 
ارهابية

أفادت »الوكالة الوطنية لالعالم«، ان خمابرات اجليش يف النبطية، 
انه  بعدما تبني  بلدة كفررمان،  اليوم )ع.م( يف  أوقفت صباح 
الفرار اىل قربص ومنها اىل سوريا، ويتواصل مع  كان حياول 

منظمات ارهابية خارج احلدود. 

توقيف 81 مطلوبًا
  

أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف 81 مطلوبا 
جبرائم خمدرات، سرقة، تزوير واطالق نار.

734 خمالفة سرعة
  

أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 734 خمالفة 
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

موقوفان يثريان غضب رئيس »العسكرية«
  

هي من املرات النادرة اليت خيرج فيها رئيس احملكمة العسكرية 
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم عن طوره اثناء استجوابه متهم، 
اي متهم، يف اي ملف، لكن افادة موقوفني اثنني اللذين حواّل 
رئيس  غضب  اثارت  املانيا،  اىل  سوريا  من  رحلتهما  »مسار« 
احملكمة خصوصًا وان رئيس اجملموعة اسامة عنرت قد اعرتف يف 
جلسة سابقة بارسال افرادها ومن ضمنهم املوقوَفان وليد وعمر 
اىل  االنتماء  جبرائم  مجيعًا  حياكمون  الذين  سوريا  اىل  الدهييب 
االرهابي  بالتنظيم  االلتحاق  على  شبان  وحتريض  داعش  تنظيم 

وتسهيل سفرهم اىل سوريا.
وما كاد املوقوفان الدهييب ينكران ذهابهما اىل سوريا حتى اعلن 
ملتابعة  املقبل  متوز  من  االول  اىل  اجللسة  رفع  احملكمة  رئيس 
االستجواب، وبقي على قراره رغم اعرتاض املتهمني الثمانية من 

قفص االتهام كما وكالء الدفاع عنهم.
واعترب رئيس احملكمة ان انفعاله نابع من »استفزاز املتهَمني له 
وللمحكمة«، موضحًا أن »مثة وقائع ثابتة يف امللف«، مضيفًا »ان 
ما ادىل به املوقوفان خالل اجللسة يشكل اهانة غري مباشرة هليئة 
احملكمة«. وتوجه اىل وكيل اسامة عنرت الذي يعترب رئيس هذه 
اجملموعة بالقول: »أمل يعرتف عنرت بتأمني ذهاب املتهمني اىل 

سوريا«، فرّد احملامي باالجياب.

متهم باإلرهاب أمام احملكمة: فوجئت بـ«داعش« يف 
جرود عرسال

  
بعد ان سبقه »صيته« الذائع يف ملفات خطرة تتصل باالرهاب 
اىل قاعة احملكمة العسكرية، مثل املوقوف عبد اهلل اجلغبري امام 
احملكمة امس ناسفا مجيع اقوال متهمني سبقوه اىل احملاكمة من 

»الصف املتقدم« يف تنظيم داعش االرهابي.
مل ينكر اجلغبري مرافقته للموقوفني عمر ميقاتي )ابو هريرة( وعبد 
الرمحن بازرباشي امللقب حبفيد البغدادي وبالل العرت اىل جرود 
عرسال » كنا اربعة » قال اجلغبري الذي »فوجئ » بداعش يف 
وانا  بداعش  التحقوا  النظري«هم  منقطع  بهدوء  ويضيف  اجلرود 
توجهت اىل ريف محص » . وتابع:«استخدمتهم بوسيلة لالنتقال 

ليس اكثر«.
حتدث اجلغبري عن ظلم حلق به معرتفا خبطأه بالذهاب اىل سوريا 
بتحريض من املشايخ يف طرابلس. وهو«عّرج« يف افادته على 
»مسؤولني سياسيني يف طرابلس« متحدثا عن »عالقة وثيقة« 

تربطه بهم مستغربا زّج امسه يف ملفات ارهاب عديدة.
والن ملف املتهم »حافل« قررت احملكمة رفع اجللسة اىل السادس 

من نيسان املقبل ملتابعة استجوابه.

قاصر سوري مفقود منذ أربعة أشهر
  

عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي، بناء إلشارة القضاء 
املختص، صورة للقاصر السوري املفقود: فؤاد حممد غنام )12 
عاما(، الذي غادر بتاريخ 2015/8/31 منزل ذويه الكائن يف حملة 

باب الرمل - طرابلس إىل جهة جمهولة ومل يعد حتى تارخيه.

توقيف مطلوب خطر يف البقاع حبّقه 60 مذكرة

امـنيات لبنانية يف اسبوع
قضاء وقدر

العالقات  شعبة   - الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  أعلنت 
مكافحة  مكتب  لدى  توافرت  معلومات  على  »بناء  انه  العامة، 
حول  القضائية،  الشرطة  بوحدة  البقاع  يف  اإلقليمي  #املخدرات 
تنقل أحد املطلوبني اخلطريين )حبقه أكثر من 60 مذكرة وحكم 
بني  لبناني(   ،1982 عام  )مواليد  س.أ.  ويدعى:  قضائي(، 
بلدتي طليا واحلمودية البقاعيتني، متّكن املكتب املذكور بتاريخ 
يف  له  نصب  حمكم  كمني  بواسطة  توقيفه  من   2015/12/16
نوع  جيب  على منت سيارة  الفرار  حاول  حيث  املذكورة،  احمللة 
ديسكوفري لون كحلي من أمام عناصر املكتب الذين أطلقوا النار 
باهلواء حتذيرا، ثم باجتاه عجالت السيارة، فأصيب خبدوش نتيجة 
تشظي العيارات النارية، وقد نقل اىل أحد املستشفيات القريبة، 

حيث عوجل وأخرج بالتاريخ ذاته.
وتبني ان حبقه: 32 مذكرة توقيف، 16 خالصة حكم، 13 مذكرة 
إلقاء قبض، باالضافة اىل كتابني صادرين عن االنرتبول الدولي، 
مزيفة  عملة  وترويج  املخدرات  وجتارة  تعاطي  جبرائم:  مجيعها 
وحماولة  حربية  أسلحة  وحيازة  األمنية  القوى  باجتاه  نار  وإطالق 

قتل.
والتحقيق جار بإشراف القضاء املختص«.

للمرة االوىل حبسب النظام الداخلي اجلديد حلزب القوات 
اللبنانية يف اسرتاليا، وبعد محلة انتخابية خاضها املرشحون 
على اساس برامج انتخابية، مت بتاريخ 29 تشرين الثاني، 
تنظيم  مهمة  املوكلة  واللجنة  اسرتاليا  مقاطعة  بإشراف 
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 
تتمنى  حققوها،  اليت  الكثرية  واالجنازات  النجاحات  وعلى 
للرفاق اجلدد التوفيق يف قيادة مركز سيدني اىل جناحات 
اخرى ترفع اسم القوات ولبنان وأسرتاليا اىل مراتب أكثر 

تألقا. 
كامل  عن  والتسليم  التسلم  اجتماع  يف  قريبًا  وسيعلن 

أعضاء اهليئة اإلدارية ملكتب سدني . 

 دائرة االعالم سدني

القوات اللبنانية
داغر رئيساً ملكتب سدني
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باراماتا يف قلب شبكة السكك الحديدية الخفيفة لغرب سيدني
ستصبح رؤية بلدية باراماتا الطويلة األمد لشبكة السكك الحديدية الخفيفة لغرب سيدني واقعا بعد إعالن رئيس 

الوالية مايك بريد عن املرحلة األوىل من املشروع األسبوع املاضي.
الحديدية  السكك  بناء خط  أنه سيتم  كونستانس،  أندرو  التحتية،  والبنية  النقل  ووزير  بريد  السيد  فقد كشف 

الخفيفة من ويستميد إىل كارلينغفورد عرب باراماتا واىل سرتاثفيلد عرب سيدني االوملبية بارك.
منطقة صحية يف سيدني  أكرب  تربط  التي  األوىل  املرحلة  مع  الجديد،   )’Central‘( »الوسط«   باراماتا  وستصبح 

 Making a Difference for جمعية  مؤسسة 
مع  وهبي  شريلي  الحدث  ومنظمة   Christmas

رئيس البلدية بول غارارد.

الحرم  الجديدة حيث   )WSU( يتضمن جامعة ويسرتن سيدني  والذي  دوالر،  ملياري  الذي سيكلف   )Parramatta Square( باراماتا  ومشروع ساحة 
الجامعي الجديد قيد اإلنشاء حاليا. ومن املتوقع أن يفرتق خط السكك الحديد يف كاميليا )Camellia( قبل أن يتجه إىل سرتاثفيلد وكارلينغفورد.

وسوف تكون هذه الطرق األوىل من أكرب شبكة من السكك الحديدية الخفيفة لغرب سيدني، التي تود البلدية أن تراها تمتد إىل ايبينغ وماكواري بارك، 
ومناطق أخرى مثل كاسل هيلز.

كان هناك املزيد من األنباء الرائعة لباراماتا األسبوع املاضي مع أكثر من 1800 موظف من وزارة التعليم جرت اعادة تمركزهم هنا من مدينة سيدني. 
كال االلتزامني يظهران االيمان الراسخ لحكومة الوالية يف مستقبل هذه املنطقة ودور باراماتا كمركز تجاري CBD مزدوج يف سيدني.

Making a Difference for Christmas
لحواىل 15 عاما ما زالت جمعية Making a Difference for Christmas املحلية  تجلب الفرح آلالف الناس مع غداء مجاني يوم عيد امليالد.

ويبحث منظمو الجمعية الخريية عن متطوعني للمساعدة يف إعداد وتحضري الطعام عشية عيد امليالد، وتقديم الطعام يف يوم عيد امليالد. كما أنهم يبحثون 
عن موسيقيني لتوفري الرتفيه.

وسيكون الغداء املبكر يف مبنى بلدية باراماتا )Parramatta Town Hall( من 10:30 صباحا حتى 01:00 بعد الظهر. الضيوف واملتطوعون هم موضع 
ترحيب وليس هناك حاجة للتسجيل.

ملزيد من املعلومات االتصال بمؤسَّسة ومنظمة الحدث  شريلي وهبي على 028 330 0409.
متعة عيد امليالد

مواد  تبيع  كشكًا   من 30  أكثر  مع  السبت  اليوم   Eat Street امليالد يف  عيد  ستـُعقد سوق هدية 
مصنوعة يدويا.

وستكون هذه فرصة مثالية للعثور على هدايا مصنوعة يدويا بمحبة للعائلة واألصدقاء ولدعم املوردين 
املحليني )local suppliers( يف عيد امليالد هذا العام.

وستـُغلق الطريق يف Church St ما بني Phillip and Market Streets  من 07:00 صباحا حتى  
04:00 من بعد الظهر.

 ،)the Lights for Kids appeal( ما زال هناك متسع من الوقت لالنخراط يف نداء أضواء لألطفال
الذي يؤمل يف جمع 150 ألف دوالر  ملستشفى ويستميد لألطفال يف ومستشفى سيدني لألطفال،  

يف راندويك.
info@ إذا كنت ترغب يف التربع أو شاهدت اليافطة الكبرية ألضواء عيد امليالد يرجى االتصال بـ

.lightsforkids.org.au أو زيارة lightsforkids.org.au

الرتشيحات لجوائز يوم أسرتاليا
تقبل البلدية الرتشيحات للجوائز املحلية ليوم أسرتاليا العام املقبل التي ستكرم االنجاز والتميز  يف 

املجتمع.
وتشمل فئات الجوائز مواطن العام املسنّ، مواطن العام، مواطن العام الشاب، رياضيّ العام، متطوع 

العام  ومشروع العام الجماعي او االجتماعي.
www.parracity.nsw.gov.au ملزيد من املعلومات والرتشيح زيارة

The annual tradition 
of free parking returns 
this holiday season 
with Parramatta City 
Council turning on-
street parking meters 
off and providing free 
access to Council car 
parks.
The free parking pe-
riod will run from 12am 
Wednesday 23 Decem-
ber until midnight Mon-
day 28 December 2015 
and from 12am Thurs-
day 31 December 2015 
until midnight Friday 1 
January 2016.
“Free parking during 
the busy festive sea-
son has become a tra-
ditional gift of sorts to 
our community.  It is 
one of the many ways 
that Council supports 
our businesses, resi-
dents and visitors and I 
am pleased to be offer-
ing free parking again 
this year,” Lord Mayor 
of Parramatta, Cr Paul 
Garrard said.
Free parking will be 
available across the 
Parramatta CBD lead-
ing up to Christmas and 
on Boxing Day, New 
Year‘s Eve and New 
Year‘s Day. It applies 

Free parking makes a come-
back for the festive season

to all Council parking 
meters and car parks 
in Parramatta including 
Eat Street (Erby Place), 
City Centre (Horwood 
Place), Justice Pre-
cinct (Hunter Street), 
Parramatta Station 
(Wentworth Street) and 
Riverbank car parks. 
Time limits will remain 
in place. 
“We hope the commu-
nity takes advantage of 
the free parking on offer 
and chooses to shop 
locally to help support 
local businesses,” Cr 
Garrard said.
Residents and visitors 
who are keen to avoid 
the traffic can also take 
advantage of the many 
public transport op-
tions available in Par-
ramatta.
Regular train, bus and 
ferry services connect 
greater Sydney to the 
heart of Parramatta and 
the free environmental-
ly-friendly CBD shuttle 
is a great option to get 
around the City.
For more information 
on parking in Parra-
matta visit www.parrac-
ity.nsw.gov.au > Live > 
Parking and Transport

ايلي حيدر كان  احملامي 
الصغر  منذ  هاجر  قد 
عائلته  مع  اسرتاليا  اىل 
مدارسها  يف  تعلم  اذ 
جامعاتها  يف  وتدرج 
جمال  يف  تفوق  حيث 
حماميا  فاصبح  احلقوق 

له  سنحت  وحني  المعا، 
فرصة عمل يف االمارات 
محل  املتحدة  العربية 
كطائر  وشهاداته  حلمه 
الفينيق وسافر حيث ملع 

جنمه هناك.
ثقافته  سالحه  كان 

احملامي الالمـع ايـلي حـيدر 
يـعود اىل اسـرتاليا

املحامي ايلي حيدر مع كلوفيس البطي والزميل أنطونيوس بو رزق

حيده  ال  الذي  وحلمه 
مكتبا  فافتتح  حدود 
صيته  وذاع  هناك  له 
االستشارات  جمال  يف 
يف  وخاصة  القانونية 
العقارية  املسائل 
يف  وساهم  والتجارية 
جديدة  قوانني  صياغة 
اجملتمع  متطلبات  حتاكي 
االفراد  على  وتسهل 
معامالتهم  واملنظمات 

القانونية واالستثمارية..
النجاح  من  سنوات  بعد 
يف  جمددا  استفاقت 
حيدر  احملامي  داخل  
ذكريات طفولته ونشأته 
مرموقة  مكانة  هلا  اليت 
»الشقي«  قلب  يف 
عن  تغيب  ال  اذ  اليافع 
فكر وقلب احملامي ايلي 
االم  الوطن  اخبار  حيدر 
رائحة  تزال  وال  لبنان 

تعبق  الرب  ارز  خبور 
عن  فيتكلم  احشائه  يف 
بشوق  اجلريح  الوطن 
الرياح  وتأخذه  وحرقة 
كل يوم اىل وطن االرز 
حيدر  ايلي  احملامي   ،
اللبناني  بانتمائه  يفخر 
اسرتاليا  الثاني  وبوطنه 
الذي يعيش اجلميع حتت 
ودميقراطية  حبرية  كنفه 

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

P: 9832 0000  (APCO)

 كريستني شرب وولدها أليكس حيتفالن بعيد ميالديهما

الصديق  عقيلة  شرب  كريستني  السيدة  أحتفلت 
مساء  وذلك  األربعني  ميالدها  بعيد  شرب  جاك 

الثالثاء من األسبوع الحالي.
مطعم  يف  مأدبة  واالوالد  زوجها  لها  أقام  فقد 

الفينيسيا يف باراماتا اقتصرت على العائلة.
طوني  لصاحبيه  الفينيسيا،  مطعم  ادارة  وكانت 
والذوق،  والخدمة  الكرم  بمنتهى  البايع،  وجورج 
كيف ال، وهو يرتبع يف طليعة املطاعم يف باراماتا 

وسيدني.
كريستني  السيدة  املناسبة،  صاحبة  قطعت  وقد 
العائلة وهتافها  الحلوى وسط فرحة  قالب  شرب، 
»هابي بريث داي« يا أحلى أم وزوجة بالدني مع 

الدعاء من اهلل لها بطول العمر.
وكان قبل يوم واحد عيد ميالد ولدها أليكس جاك 
واألهل  رفاقه  مع  به  احتفل  حيث   16 الـ  شرب 

فكانت فرحة العائلة هذا االسبوع فرحتني.
»الهريالد«، التي تربطها عالقة صداقة بآل شرب، 
أليكس  وولدها  شرب  كريستني  السيدة  تهنئ 

والوالد  الزوج  من  بالتهنئة  تتقدم  كما  ميالديهما  بعيد 
الصديق جاك شرب طالبة من اهلل ان تبقى دياره عامرة 

باملحبة والفرح.
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 
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.Code Red 

 emergency.vic.gov.au 
667 240 1800 

 FireReady Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

 800

أقام رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور احتفال عيد امليالد للبلدية 
 Grand Ballroom, مساء االربعاء من االسبوع الحالي وذلك يف

.Bankstown Sport Club
وقد حضر االحتفال، اضافة اىل اعضاء يف البلدية، النائبان جهاد ديب 
وستيفن كامرب، رئيسة بلدية بانكستاون سابقا والنائبة السابقة 
هيلني ويستوود، نائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صالح واملدراء 
العامني لبلديات بانكستاون وكانرتبري واوبرن، الناشط يف حزب 
االجتماعية  القيادات  من  وعدد  االشوح  فؤاد  االسرتالي  االحرار 

والدينية وابناء املنطقة ووسائل االعالم.
وتحدث يف املناسبة  رئيس البلدية السيد كال عصفور فأشار اىل 
املشاريع التي حققتها البلدية خالل واليتيه السابقتني وعلى رأسها 
حواىل  كلفته  بلغت  الذي  واملعلومات  املعرفة  ومركز  املكتبة  مبنى 
ضواحي  يف  أنجزتها  التي  املشاريع  اىل  اضافة  دوالر،  مليون   23

بانكستاون.
بدمج  القاضي  بريد  حكومة  مشروع  اىل  عصفور  السيد  وتطرق 
البلديات موضحا ان بلدية بانكستاون تستويف كل شروط البقاء 
مستقلة لناحية عدد السكان ووضعها املالي  غري ان الحكومة تصر 
فانها  رفضت  وان  كانرتبري  او  سرتاثفيلد  بلدية  مع  دمجها  على 
تعيني  على  الحكومة  عزم  اىل  اضافة  دوالر  مليون   25 ستـخسر 
بأمالك  التصرف  له  يحق    )Administrator( حسابات  مصفي 
واستقدام  موظفني  وطرد  البيع  لناحية  وخاصة  يشاء  كما  البلدية 

غريهم وغري ذلك.
وتعهد السيد عصفور بان يبقى يدافع عن حقوق سكان بانكستاون 

وان يعمل ما فيه مصلحتهم.
وتخلل االحتفال جو موسيقي وفني من وحي امليالد اضفى على الجو 

نكهة ميالدية مميزة.
وكانت هناك تشكيلة واسعة من املأكوالت واملشروبات.

من  يعانون  ملن  عالج  ايجاد  على  تعمل  ملؤسسة  التربع  جرى  كما 
 Angelman Syndrome Therapeutics( عقلي  اختالل 

.)FAST Australia Australia(، املعروف ايضا باسم ) ]ٍِ

احتفال ناجح لبلدية بانكستاون مبناسبة عيد امليالد  حضره نواب وشخصيات وحشد كبري من املواطنني

رئيس البلدية عصفور مع املدراء  العامني لبلديات بانكستاون وكانرتبري واوبرن وفؤاد األشوح وحضور رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور  يلقي كلمة

جانب من الحضورالنائبان ديب و كامرب، خضر صالح،  مرعي والزمالء سكرية واملغوش وبو رزق
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شّعي ألجل زماننا املنهاِر
بسناك يا روحّية األنواِر
ومبا تواتر عن بزوٍغ آسٍر

من فرقديك على مدى األطواِر
وترددي يف الروح ومضة مزنٍة
تطوي تراكم وحشيت وغباري 

خاٍو أنا ال أسرتّد بقييت 
ضّيعت شكلي وامتهنت فراري 

ألعود من كل املسالك خائبًا
مل يبق لي إال فتات إطاري 
لغيت تؤّنبين وتعتب بعدما 
بّدلت فجر قصيدتي بالعاِر

ودخلت يف سردابها متأرجحًا
متعثر التصريح واإلضماِر

متأّبطًا جرحي وثلج قصيدتي
ال حد بني برودتي وأواري 
فكأنين بالعري أسرت عورتي 

وكأنين بالنار أمخد ناري 
أصحو على ظٍل تشتت بعده
بني الدمار ولعبة السمساِر

أصحو على الفرجار يرسم لوحيت 
بالقهر بالبارود باملسماِر

ألصري دائرًة حييط حميطها
سود النفوس حثالة الفّجاِر

كيف اخلروج ويف الدوائر هالٌك
لعق الوجوم بلعنة الفرجاِر 
فتعّمدي بالنور ال ترتددي

عن عودٍة لربيقك الفواِر
وتشّكلي إمياءًة ...عطريًة
جوريًة.. شفافة ...اآلثاِر

كي أستمّد قصيدتي حممّيًة
من آه يا عمري ويا شّحاري

الفرجار

هالعتمات تنزيح  معي  امشي 

بّلوره والعني  قمر  وجهك 

الغيمات وتكاثرو  وشيت  برد 

الصوره أمجل  ما  عطاِك  اهلل 

النايات وتصفر  يسقط  التلج  وصار 

جبوره ننزل  اهلوا  الح  ما  وكل 

الرحالت أطيب  ما  معك  قالت 

معموره وأفراح  وهنا  ضحك 

البسمات توّزع  الي  وصارت 

مسحوره وعيون  وبرق  برعد 

فات للي  بريّجع  العمر  ريت  يا 

مسروره بقلوب  اهلوى  ونعيش 

النسمات الحت  علينا  ما  وكل 

مقطوره شفاف  ع  العسل  يفيض 

مطالت مفرق  عا  خبيمه  ونسكن 

مستوره واحلال  خبز  وكسرة 

حكايات نفّصل  العجايز  ومتل 

شختوره بدون  السبع  حبور  ونقطع 

اخلّوات مندفع  ما  ببلدنا  ريت  ويا 

مذعوره تفيق  وما  األهالي  تنام 

الغالت يسرقوا   زرعنا  ما  وكل 

مسعوره وكالب  احلرامي  يضّل 

مات علينا  اجلاني  ريت  يا 

مشهوره. وأمساء  ونهب  سرقه 

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

تنزيح هالعتمات

محمد عامر األحمد 
أبو العال الشماء

على الصعيد الدولي

منطقه  يف  املتحدة  والواليات  روسيا  بني  التوتر  حده  زيادة   -١
الشرق األوسط.

احداهما  دولتني  بني  ايام  لعده  خاطفه  اقليميه  حرب  ٢-حدوث 
وأربيه.

٣-اعمال عنف وقتل يف بعض الواليات االمريكيه.
٤- كوارث بيئيه يف بعض الواليات االمريكيه.
٥- اعاصري وزالزل يف بعض الدول االسيويه.

٦- دمار كبري نتيجه اعمال ارهابيه يف باكستان.
٧- ازدياد نفوذ وتغلغل روسيا يف عده دول شرق أوسطيه.

٨- اعمال ارهابيه يف لندن ضحيتها العديد من األبرياء.
٩-سقوط نيزك يثري الرعب يف احمليط اهلندي.

١٠- تركيا يف اوضاع اقتصاديه وعسكريه سيئه جدا.
١١-األوضاع االقتصاديه العامليه يف تدهور حاد.

١٢- مشاكل عرقيه يف عده دول افريقيه.
١٣-جورج بوش االبن يف وضع صحي خطري.

١٤-اندونسيا تواجهه كارثه بركانية غري مسبوقة.
١٥-توتر جديد وخطري بني الكوريتني.

على الصعيد العربي

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

١٧- جلوء الدوله الكربى حلل املشكلة السورية سلميا .
١٨-استقرار الوضع العراقي تدرجييا .

١٩- الوضع اليمين حيل سلميا بالتوافق.
٢٠-تازم الوضع الفلسطيين جمددا واراقه املزيد من الدماء.

٢١-مصر متر بأوقات عصيبة خاص بعد الشهر الثاني من العام.
٢٢-السودان يدخل ازمه جديده واقتتال.

٢٣-اغتيال مسوءل جزائري كبري يولد ازمه كبريه.
٢٤-اغتيال مسؤول عراقي كبري.

آذار من جبهه ٨  لبناني مقبول من طريف  ٢٥-توافق على رئيس 
اذار او مقرب منها.

٢٦-اعمال ارهابيه كبريه يف لبنان.
٢٧-موت مسوءل خليجي بارز يف حادث.

٢٨- حتطم طائره ركاب مصريه.
٢٩-حزن وحداد يف الكويت.

٣٠-اعمال ارهابيه يف للسعوديه.
على الصعيد األسرتالي

الفرد  الوضع االقتصادي وغالء املعيشه على مستوى  ١- تفاقم 
واالسره.

٢-اخنفاض أسعار العقارات بشكل كبري.
٣-حزب العمال حيقق جناحات وتفوق ملحوظ على حزب العمال.

٤-فضيحه اخالقيه ملسوءل كبري يف احلكومه.
٥-الوضع األمين يشوبه القلق.

٥- اعتداءات ارهابيه يف بعض املدن أهمها مالبورن واداليد.
٦- كوارث طبيعية يف بعض الواليات كوينزالند وبريث.

٧- حادث فلكي يثري الرعب.
٨- ظهور واكتشاف خاليا ارهابيه ناىمه

٩- تعايف قيمه الدوالر األسرتالي.
١٠-رئيس الوزراء  األسرتالي يرتك منصبه بسبب الضغوط.

واهلل اعلم

تـوقعات عـام 2016
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 
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جملس  دعوة  اللبنانية  اجلالية  فعاليات  لّبــت   ،  2015/12/15 بتاريخ 
كوكتيل  حفل  اىل  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  فكتوريا يف 
اقيم مبناسبة حلول عيدي امليالد ورأس السنة يف قاعة بلدية مورلند 

غوبرغ .
احلفل  مقدم  كما وصفها  االلوان  متعددة  رائعة  لوحة  احلضور  شكل 
االمني العام القاري السيد طوني كرم الذي متنى يف كلمته لو انها 
تنتقل لرتتفع على مساحة الوطن وحتقق معها امليالد احلقيقي الذي 

ينتظره اجلميع وهو ميالد الوطن .
هذا وقد تقدم احلضور سعادة القنصل اللبناني يف فكتوريا االستاذ 
الشيخ  القاري السرتاليا ونيوزلندا  ، رئيس اجمللس  غسان اخلطيب 
ميشال الدويهي ، عضو بلدية مورلند المربوس تافينوس ممثال لرئيس 
البلدية ، األب الياس متى خادم رعية مار بطرس وبولس للروم امللكيني 
يف هامبنت بارك ، األب الياس بشارة خادم رعية احلمرية عكار، منسق 
التيار الوطين احلر السيد روبري بغعازي والوفد املرافق ، تيار املردة 
برئاسة نبيل حنا والوفد املرافق ، تيار املستقبل برئاسة حسني احلولي 
والوفد املرافق ، القوات اللبنانية برئاسة سعيد حداد والوفد املرافق ، 
حركة االستقالل برئاسة نائب الرئيس صائب معوض والوفد املرافق، 
رئيس غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية االستاذ فادي الزوقي، حركة 
والوفد  قبالن  الياس  برئاسة  مورا  القديسة  مجعية   ، زغرتا  شباب 
املرافق ، رابطة بشري برئاسة فريدي رمحة والوفد املرافق ، مجعية 
سيدة زغرتا برئاسة رزق الدويهي والوفد املرافق ، نادي شباب لبنان 
ابراهيم بشارة والوفد املرافق ، البنك العربي ممثال بالسيد  برئاسة 
نعيم ملحم ، باقة من رجال االعمال على رأسهم السيد جوزيف كريوز 
وعائلته ، اضافة اىل رجال االعالم وأعضاء جملس والية فكتوريا يف 

اجلامعة اللبنانية برئاسة السيد غنيم فضول وعقيلته ....
يف بداية اللقاء رحب االمني العام القاري السيد طوني كرم باحلضور 
شاكرا هلم تلبيتهم الدعوة وحتدث عن مزايا اجلامعة اللبنانية الثقافية 
واهميتها يف االغرتاب وعن دورها الثقايف الذي هو بعيد عن هموم 

السياسة اخلالفية بامتياز ... 

كما رحب بدوره عضو بلدية مورلند السيد المربوس تافينوس باجلامعة 
وبضيوفها يف مركز البلدية متمنيا للجميع ميالدا جميدا وعاما سعيدا.

بعدها قراء نائب رئيس جملس والية فكتوريا يف اجلامعة املختار ميالد 
احلليب رسالة الرئيس العاملي السيد اخلندرو فارس الذي شدد يف 
الوحدة والعمل ملا هو خدمة اجلالية مؤكدا دعمه  رسالته على اهمية 
للجميع  ومتمنيا  فضول  غنيم  رئيسه  بشخص  فكتوريا  والية  جمللس 

اعياد مباركة .
رئيس جملس والية فكتوريا السيد فضول ، دعا اجلميع اىل االنضمام 
والعمل يدا بيد من اجل جالية افضل ، واعترب ان ما جيمع هو الكثري 
الكثري وشدد على عدم الغوص يف املاضي وتداعياته بل النظر اىل 
املستقبل الذي هو األهم ، ومتنى للجميع احر التهاني مبناسبة عيدي 
امليالد ورأس السنة ، كما توجه بالشكر من كافة اعضاء اجمللس ملا 

قدموه خالل وقت قصري لتأمني هذا احلفل .
وكانت الكلمة االخرية لرئيس اجمللس القاري الشيخ ميشال الدويهي 
الذي اعترب ان عيد امليالد هو عيد الفرح بني الشعوب وعيد السالم 
املسيحية  املكونات  كل  بني  واحملبة  الدول  بني  والوئام  االمم  بني 
واالسالمية .... ومتنى جلميع الذين يعانون من مصاعب صحية ويف 
طليعتهم الرئيس القاري السابق السيد طوني يعقوب وعقيلته الشفاء 
السيادة  لبنان  عن  االول  الدفاع  اجلامعة ستبقى  ان  وأكد   ، العاجل 
واحلرية وعن العيش املشرتك وعن حقوق املغرتبني يف عامل االنتشار 

وختم متمنيا للجميع اعيادا مباركة ...
ثم قام الرئيسان الدويهي وفضول بتقديم شهادات التقدير لكل من 
بلدية مورلندا ممثلة بالعضو المربوس تافينوس، وللسيدين احملامي 
فادي الزوقي وجوزيف كريوز، لدعمهم الكامل للجامعة ماديا ومعنويا 

...
واختتم احلفل بكوكتيل قدمته البلدية ملناسبة االعياد ...

امانة االعالم
جملس والية  فكتوريا  

كوكتيل امليالد ورأس السنة جمللس والية فكتوريا يف اجلامعة اللبنانية الثقافية

طوني كرم

املحامي فادي الزوقي يستلم جائزته

ميالد الحلبيالشيخ ميشال الدويهي

السيد المربوس تافينوس يستلم جائزتهالسيد جوزيف كريوز يستلم جائزته

شربل راضي وحضورسايد حاتم وعقيلته جانيت وحضور

حضورحضور

جان سابا يكرم روبري خبعازي وعروسته رانيا

شرف  على  تكرميية  مأدبة  املاضي  االحد  سابا  جان  السيد  اقام 
املنسق العام للتيار الوطين احلر يف اسرتاليا السيد روبري خبعازي 

وعروسته رانيا.
لزيارة  ملبورن  املوجودة يف  خوري  نهاد  السيدة  املناسبة  حضر 
ايفا،  وابنته  وزوجته  أديب صايف  السيد  فريال صايف،  ابنتها 
الشاعر انطوان برصونا وعقيلته والزميل كميل مسعود وعقيلته، 

فيما اعتذر عن احلضور السيد شربل راضي الرتباط مسبق.
وقد اعدت السيدة سهام سابا مأدبة غداء ضمت أشهى االطباق 
واحللوى  الروحية  واملشروبات  البحرية  واملأكوالت  اللبنانية 
شاكرين  املدعوون  غادر  مساء  الثامنة  الساعة  وعند  والفواكه. 

اصحاب الدعوة على ما اظهروه من حفاوة واكرام.

روبري بخعازي وعروسته رانيا بخعازي

صاحب الدعوة جان سابا وعقيلته سهام

الشاعر برصونا وعقيلته وجيزيل مسعود

حضور

نهاد خوري
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share advice, and 
cooperate in piety and 
righteousness.”
• Sheikh Muhammad bin 
Abdullah Al-Subail, Imam 
of the Grand Mosque of 
Makkah and member of 
the Council of Senior 
Islamic Scholars, Saudi 
Press Agency, December 
4, 2001
“Any attack on innocent 
people is unlawful and 
contrary to Shari’ah…. 
Muslims must safeguard 
the lives, honor and 
property of non-Muslims 
who are under their 
protection and with whom 
they have concluded 
peace agreements.”

S T A T E M E N T S 
CONDEMNING SUICIDE 
BOMBINGS
• Sheikh Abdulaziz 
Al-AsShaikh, Grand Mufti 
of Saudi Arabia and 
Chairman of the Senior 
Ulema (religious scholars), 
Al-Hayat, December 12, 
2013
“Killing oneself is a grave 
crime and a grave sin…
Those who kill themselves 
with explosives are 
criminals who are 
hastening their way to 
hell.”
• Prince Nayef bin 
Abdulaziz, Second Deputy 
Prime Minister and Minister 
of Interior, speaking at the 
First National Conference 
on Intellectual Security, 
May 20, 2009
“I do not think that we 
have any honor as Saudis 
to find our sons abroad 
turning into bombers 
who kill innocent men, 
women and children that 
are not guilty of anything 
anywhere, whether in Iraq, 
Pakistan and Lebanon or 
anywhere else. These 
individuals make bombing 
as their profession. This is 
a dishonorable act and a 
great sin …The religion of 
Islam has nothing to do, 
whatsoever, with these 
individuals.”
• Sheikh Abdulaziz Al-
AsShaikh, Grand Mufti 

of Saudi Arabia and 
Chairman of the Senior 
Ulema (religious scholars), 
Saudi Press Agency, April 
22, 2004, the day after 
a suicide bombing in 
Riyadh
Shaikh Abdulaziz Al-
Ashaikh issued a 
statement citing verses 
from the Holy Qur’an and 
the sayings of Prophet 
Muhammad that clearly 
stipulate such an act as 
“forbidden and highly 
sinful.” He also declared 
that it is forbidden to 
cover up such acts, or to 
express justification for 
them, and whoever does 
so, is an accomplice to 
the crime.
• Sheikh Abdulaziz 
Al-AsShaikh, Grand 
Mufti of Saudi Arabia 
and Chairman of the 
Senior Ulema (religious 
scholars), in an interview 
with SharqAl-Awsat, April 
21, 2001
“What you call suicide 
bombings in my view 
are illegitimate and have 
nothing to do with jihad 
in the cause of God. I am 
afraid it is another form of 
killing oneself.”
S T A T E M E N T S 
ON PROMOTING 
MODERATION
• The Custodian of 
the Two Holy Mosques 
King Abdullah bin 
Abdulaziz, address to the 
Islamic Solidarity Summit, 
Makkah, August 14, 2012
“If we observed justice, 
then we could conquer 
injustice, if we practiced 
moderation, then we 
conquer extremism and 
if we reject dispersion, 
then we could keep 
our unity, strength and 
determination, by God 
willing.”
• The Custodian of the 
Two Holy Mosques King 
Abdullah bin Abdulaziz, 
address at United Nations 
High-Level Meeting 
on Interfaith Dialogue, 
November 12, 2008
“Terrorism and criminality 
are the enemies of 
every religion and every 

Saudi Arabia Condemning.... civilization. They would 
not have appeared except 
for the absence of the 
principle of tolerance.”
• Excerpt from the 
final statement issued by 
the Arab leaders attending 
the 19thSummit of the 
League of Arab States 
in Riyadh, Saudi Arabia, 
March 29, 2007
“We therefore decide: …
To spread the culture of 
moderation, tolerance, 
dialogue, and openness; to 
reject all forms of terrorism 
and extremism, as well 
as all exclusionary racist 
trends, hatred campaigns 
and endeavors.”
• The Custodian of the 
Two Holy Mosques King 
Abdullah bin Abdulaziz, 
Organization of the Islamic 
Conference Summit in 
Makkah, Saudi Arabia, 
December 7, 2005
“Fanaticism and 
extremism cannot grow 
on an earth whose soil 
is embedded in the spirit 
of tolerance, moderation, 
and balance…. I also look 
forward to the spread of 
moderation that embodies 
the Islamic concept of 
tolerance.”
• Crown Prince Abdullah, 
Arab News, July 1, 2003
Our youth must be 
inoculated against alien 
ideas. Families, schools 
and mosques as well 
as the country’s ulema 
and intellectuals and the 
media and every sincere 
person must contribute 
to this effort in order to 
expose alien thoughts 
and show the truth.”
• King Fahd, addressing 
the Shura Council, May 
17, 2003
“…And I say to every 
citizen that one of the most 
important obligations 
is to confront narrow 
mindedness, regionalism 
and social division. 
Confronting these ills 
is a requirement of our 
faith and contributes to 
national unity.
INITIATIVES TO COMBAT 
TERRORISM AND 
TERROR FINANCING
• C o m b a t i n g 

Terrorism: The late King 
Abdullah bin Abdulaziz 
called for the establishment 
of an international center 
to combat terrorism 
more than 10 years ago 
out of his firm belief that 
terrorism can be most 
effectively fought when 
nations work closely 
together in all areas, 
including the sharing of 
information.
• In 2005, Saudi 
Arabia hosted the historic 
C o u n t e r - T e r r o r i s m 
International Conference 
in Riyadh where more 
than 55 countries 
participated and during 
which the proposal for 
the establishment of the 
United Nations Counter-
Terrorism Center (UNCCT) 
was unanimously adopted. 
In 2008, King Abdullah 
pledged $10 million to 
the United Nations to 
establish the Centre and, 
in 2011, Saudi Arabia 
signed an agreement 
with the U.N. to launch 
the UNCCT. In August 
2014, King Abdullah 
provided the Centre with 
a donation of $100 million 
to enhance its capabilities 
and effectiveness in 
helping countries combat 
terrorism. In February 
2014, King Abdullah 
issued a royal decree on 
counterterrorism. The 
decree reinforced that acts 
of terrorism, including 
membership in terrorist 
organizations, and 
 participation in hostilities 
outside the Kingdom, will 
not be tolerated.
• Saudi Arabia 
continues to undertake 
effective initiatives in 
support of countries 
combating terrorism 
around the world. 
Examples include:
• Lebanon – Saudi 
Arabia donated $1 billion 
to Lebanese security 
services to combat 
terrorism. This aid is 
separate from the $3 billion 
Saudi Arabia pledged to 
Lebanon in December 
2013 to strengthen the 
capabilities of the nation’s 
armed forces.

• Yemen – Saudi 
Arabia is the largest donor 
of aid to Yemen. Its aid 
has helped the country 
enhance counterterrorism 
training and expanded 
Yemen’s expertise and 
intelligence collection 
in order to combat the 
spread of terrorism.
• Iraq – Saudi 
Arabia contributed $500 
million to the Iraqi people, 
regardless of religion or 
ethnicity, in order to help 
the Iraqi people overcome 
the hardships they have 
endured and to help thwart 
the spread of extremism.
• Saudi Arabia has 
also provided financial 
support to other countries, 
including Egypt, Jordan, 
Pakistan, Afghanistan 
and Mauritania to help 
enhance counter-
terrorism capabilities.
• Combating Terror 
Financing: Terror 
networks thrive on 
illicit funding, often 
hiding behind charitable 
organizations. To combat 
this threat, Saudi Arabia 
has put in place one 
of the world’s strictest 
financial control systems 
to prevent funds going to 
support terrorism.
• All Saudi financial 
institutions have 
implemented the 40 
recommendations of the 
Financial Action Task 
Force (FATF) of the 
G-8 regarding money 
laundering and the 
eight recommendations 
regarding terror financing. 
In August 2015, Saudi 
Arabia joint the FATF as 
an Observer Member.
• Saudi charities 
are prohibited from 
transferring money 
abroad. The collection 
of cash contributions 
in mosques and public 
places is prohibited.
• The Saudi Arabian 
Monetary Agency offers 
programs and has 
implemented a technical 
program to train judges 
and investigators on 
legal matters involving 
terrorism financing 
and money laundering 

methods, international 
requirements for financial 
secrecy, and methods 
exercised by criminals to 
exchange information.
• Saudi Arabia works 
closely with the United 
States, Britain, France, 
Italy, Canada, Australia 
and other allies to combat 
terror financing on a 
global scale.
• Overcoming Extremism: 
Saudi Arabia will not 
tolerate extremists who 
have misused religion 
to advance perverted 
agendas. To combat this 
threat, Saudi officials and 
religious scholars have 
publicly and unequivocally 
condemned terrorist acts, 
and have aggressively 
sought to discredit deviant 
terrorist ideologies.
• Saudi Arabia has 
launched a nationwide 
effort through the 
Kingdom’s Ministry of 
Islamic Affairs to ensure 
mosques have not been 
used as sources of 
extremism.
• The Senior Council 
of Ulema (religious 
scholars) has issued a 
fatwa (religious edict) 
prohibiting terrorism and 
terrorist financing, and 
declaring any support for 
terrorism is a violation of 
Islamic law.
• To combat the spread 
and appeal of extremist 
ideologies among the 
population, the Kingdom 
has initiated a Counter-
Radicalization Program. 
This effort educates at-risk 
groups about the dangers 
of violent extremism 
and provides positive, 
alternative outlets.
• In 2007, King 
Abdullah launched 
an international effort 
to promote interfaith 
dialogue. In 2011, The 
King Abdullah bin 
Abdulaziz International 
Centre for Interreligious 
and Intercultural Dialogue 
(KAICIID) was founded in 
Vienna to promote mutual 
understanding among 
followers of different 
religions and cultures 
around the world.
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September 23, 2009
“Humanity has been the 
target of vicious attacks 
from extremists, who speak 
the language of hatred, 
fear dialogue and pursue 
destruction. We cannot fight 
them unless we learn to 
coexist without conflict – with 
love instead of hatred and 
with friendship instead of 
confrontation. Undoubtedly, 
scientific centers that embrace 
all peoples are the first line of 
defense against extremists. 
And today, this university 
[KAUST] will become a House 
of Wisdom to all its peers 
around the world, a beacon of 
tolerance.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh, Grand Mufti of 
Saudi Arabia and Chairman 
of the Senior Ulema (religious 
scholars), in an interview 
with AsharqAl-Awsat, 
September23,2009
“This ideology is being 
treated in a variety of ways 
[in Saudi Arabia]. It must 
be treated by the education 
curriculum, either by way of 
written materials or at least 
by lectures, to clarify this evil 
ideology to people and warn 
them against it. Our news 
media should also treat this 
issue realistically, not with 
words and culture, but with a 
realistic and uncomplicated 
treatment [of the issue] to 
clarify to the public what these 
organizations	 are,	 what	 their	
goals are… Imams should also 
play a role in this.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh, Grand Mufti of 
Saudi Arabia and Chairman 
of the Senior Ulema (religious 
scholars), in an interview with 
AsharqAl-Awsat, October 1, 
2008
“It is our duty and we all – 
the media, the universities, 
mosque imams, and mosque 
preachers – are responsible 
for fighting these evil thoughts 
and those that promote them. 
Such thoughts should be 
discussed and their corruption 
exposed. Even the father and 
mothers should fight these 
thoughts. We pray to God 
Almighty that the war on 
ideological terrorism be fierce 
and strong and be based on 
solid foundations and good 
curricula so that we can close 
the doors on evil with God’s 
help.”
•	 The	 Custodian	 of	

the Two Holy Mosques King 
Abdullah	bin	Abdulaziz,	Italian	
newspaper LaRepubblica, July 
16, 2008
“We have adopted a 
comprehensive anti-terror 
strategy that not only focuses 
on the security side but also 
includes preventing financing 
of terrorism and dealing with 
its
intellectual roots as well as 
rehabilitating the followers of 
deviant ideologies after giving 
them counseling.”
•	 Prince	 Nayef	
bin	 Abdulaziz,	 Minister	 of	
Interior, at a press conference 
after attending the 7th 
Engineering Conference at 
King Saud University, Riyadh, 
SaudiArabia,December2,2007
“Security efforts alone 
cannot eliminate terrorism. 
The intellectual effort is also 
necessary as it prevents 
extremist ideas from taking 
root in the minds of young 
Saudis.”
•	 Adel	 Al-Jubeir,	
Foreign Affairs Advisor to 
Crown	 Prince	 Abdullah	 bin	
Abdulaziz,	 Deputy	 Prime	
Minister and Commander of 
the	 National	 Guard,	 Speech,	
Royal Embassy of Saudi 
Arabia, March 7, 2005
“…Saudi Arabia has taken 
steps to combat the mindset 
that instills and justifies acts 
of terror, hatred and violence. 
Islam is a religion of peace, 
benevolence and tolerance, 
and we will not allow deviants 
to corrupt our faith…. Violence 
and extremism are not part 
of our Islamic faith or Saudi 
culture or traditions.”
•	 Prince	 Nayef	
bin	 Abdulaziz,	 Minister	 of	
Interior, Counter-Terrorism 
International Conference, 
February 5, 2005
“In fact, terrorism is not just 
an act, but the product of an 
aberrant ideology that must 
be fought. That is why the 
onus of the responsibility lies 
with all societies, with all their 
institutions, to confront and 
combat terrorism since, just 
as the security institutions 
have their obligations, cultural 
– academic, mass media, and 
educational – institutions 
have a great responsibility to 
inculcate the right ideals and 
sound human values and to 
immunize	 societies	 against	
any delinquent ideas or evil 
deeds.”
STATEMENTS	 ON	 THE	

ROLE	 OF	 MOSQUES	 IN	
DENOUNCING	EXTREMISM
•	 Council	 of	 Senior	
Ulema (religious scholars), 
in a fatwa (religious edict) 
condemning terrorism, 
September 17, 2014
The Council called on religious 
scholars “to do their duty 
and intensify the guidance of 
people in this serious matter 
to clarify the truth.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsSheikh, Grand Mufti 
of Saudi Arabia and 
Chairman of the Senior 
Ulema (religious scholars), 
AlMadinahnewspaper, August 
28, 2012
“It is the duty of all imams 
and sermon preachers not to 
allow the deviants to use the 
mosques wrongfully or for 
illegal purposes…We call for 
shielding young people from 
deviant ideologies and their 
sources”
•	 Minister	 of	 Islamic	
Affairs, Endowments, Call and 
Guidance Saleh Al-Asheikh, 
statement	 to	 the	 Saudi	 Press	
Agency, July 4, 2008
Al-Asheikh	 emphasized	 the	
need for society and religious 
establishments to combat 
terrorism and extremist 
ideology. He noted that some 
young Saudis have been 
misled into branding people 
and even some Muslim 
religious scholars as infidels. 
Imams and preachers should 
teach and guide the youths 
before they fall prey to the 
influence of extremists and 
become outlaws.
Al-Asheikh said that the first 
responsibility lies with the 
family and then the imams 
at mosques to confront 
extremism and protect 
the youth from extremist 
ideologies.
•	 Minister	 of	 Islamic	
Affairs, Endowments, Call and 
Guidance Saleh Al-Ashaikh, 
ArabNews,	May	10,	2008
“A preacher should know 
that it is his religious duty to 
speak out against terror and 
misguided ideologies as he 
is aware of what the Shari’ah 
says on the matter…When a 
preacher believes in what 
he is saying and is in the 
need of uprooting extremist 
ideologies his words will be 
sincere and strongly influence 
the people.”
•	 Prince	 Nayef	
bin	 Abdulaziz,	 Minister	 of	
Interior, in a press conference 

after opening the Seventh 
Engineering Conference at 
King Saud University, Al-
Watan, December 2, 2007
“Pulpits	 of	 mosques	 should	
be used to guide people. 
When they are used for 
other purposes, it is an error 
that can lead to the gravest 
danger, namely violation of 
the faith and rebellion against 
the ruler.”
•	 Sheikh	 Riyadh	 Al-
Muhaidib, Chief Justice of 
the Jubail Court, Al-Watan, 
October 29, 2007
“Cursing peaceful non-
Muslims is not accepted in 
Islam	…	Preachers	are	required	
to follow the guidelines of the 
Ministry of Islamic Affairs in 
this	 respect…“Preachers	 play	
a significant role in explaining 
Islam to all people, including 
People	of	the	Book.	 Imams	of	
mosques who deviate from 
the path of tolerance and 
moderation are few and do not 
represent a trend.
•	 Prince	 Nayef	 bin	
Abdulaziz,	Minister	 of	 Interior	
during a meeting to over 600 
prayer leaders and imams in 
Jeddah,	 ArabNews,	 June	 21,	
2007
“It is your responsibility 
to confront this problem 
[deviant ideology] by applying 
your knowledge, minds and 
courage.” He noted that there 
are at least 14,000 Friday 
mosques in various parts of 
the Kingdom and continued, 
“This means we have 14,000 
platforms. If the khatibs use 
this opportunity to expose the 
deviants and their ideology, 
it will have a great positive 
impact upon society.”
•	 King	 Fahd,	
addressing the Shura Council, 
May 17, 2003
“…It is the responsibility of 
our religious leaders to save 
our youth from the evil of 
destructive thoughts that 
propagate extremism and 
hatred and only result in 
devastation and ruin.”

S T A T E M E N T S	
CONDEMNING	 VIOLENCE	
AGAINST	INNOCENTS
•	 Prince	 Saud	
Al-Faisal, Minister of 
Foreign Affairs, following 
a counterterrorism 
meeting hosted in Jeddah, 
September 11, 2014
“They [terrorists] kill 
innocent peoples and they 

cut their victims and they 
take pride in this in the 
name of religion. They are 
killing souls that God has 
forbidden to kill, and they 
have disfigured the face of 
humanity.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsSheikh, Grand Mufti 
of Saudi Arabia and 
Chairman of the Senior 
Ulema (religious scholars), 
September 15, 2012
The Grand Mufti denounced 
attacks on diplomats and 
embassies as un-Islamic and 
stressed that the best way to 
stand	by	the	Prophet	(peace	
be upon him) is to follow his 
Sunnah (teachings), spread 
his virtues and the values of 
Islam.	In	a	widely	publicized	
statement, Sheikh Al-
Asheikh	 emphasized	 that	
that Muslims should not 
let their anger lead them 
to kill innocent people and 
attack public facilities. 
If Muslims surrender to 
anger, they will achieve the 
objectives of those who 
are behind producing this 
offensive film. Sheikh Al-
AsShaikh appealed to all 
countries and international 
organizations	to	criminalize	
acts ridiculing all prophets 
and messengers of God.
•	 Sheikh	 Salman	 al-
Oadah,	 ArabNews,	 January	
6, 2008
“…How much blood has 
been spilled? How many 
innocent children, women 
and old people have been 
killed, maimed and expelled 
from their homes in the 
name of Al- Qaeda? Are you 
happy to meet Allah with 
this heavy burden on your 
shoulders? It is indeed a 
weighty burden—hundreds 
of thousands of innocent 
people, if not millions. How 
could you wish for that?”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh, Grand Mufti 
of Saudi Arabia and 
Chairman of the Senior 
Ulema (religious scholars), 
in a statement following the 
killing of Egypt’s envoy to 
Iraq, July 8, 2005
“Killing of the souls that 
Allah prohibited is a 

greater crime and one of 
the greatest sins, as Allah 
says: ‘And kill not anyone 
whom Allah has forbidden, 
except for a just cause,’ and 
Allah	 also	 says:	 ‘Because	
of that we ordained for the 
Children of Israel that if 
anyone killed a person not 
in retaliation of murder or to 
spread mischief in the land, 
it would be as if he killed all 
mankind.’”
•	 Sheikh	 Saleh	 Al-
Luheidan, Chairman of the 
Supreme Judicial Council, 
Saudi	Press	Agency,	May	2,	
2005
“Shedding the blood of 
the innocents is prohibited 
everywhere, and whoever 
does not believe in its 
prohibition is a sacrilegious 
deviant.”
•	 Crown	 Prince	
Abdullah, in an address to 
the nation, May 13, 2003
“As revealed in the Holy 
Qur’an, the taking of an 
innocent life is a crime 
against all of humanity. In 
the	 words	 of	 the	 Prophet	
(God’s peace and mercy 
be upon him): ‘He who kills 
a resident living in peace 
among you, will never 
breathe the air of heaven.’”
•	 Council	 of	 Senior	
Ulema (religious scholars), 
fatwa (religious edict), 
February 11, 2003
“The acts of shedding the 
blood of innocent people, the 
bombing of buildings and 
ships, and the destruction 
of public and private 
installations are criminal 
acts and against Islam. 
Those who carry out such 
acts have deviant beliefs and 
misguided ideologies and 
are to be held responsible 
for their crimes. Islam and 
Muslims should not be 
accountable for the actions 
of such people. Islamic Law 
clearly prohibits leveling 
such charges against non-
Muslims, warns against 
following those who carry 
such deviant beliefs, and 
stresses that it is the duty 
of all Muslims all over the 
world to consult truthfully, 
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yadh on February 5, 2005.”
•	 Crown	 Prince	 Ab-
dullah,	excerpts	from	a	letter	
to	President	George	W.	Bush	
on	the	first	anniversary	of	the	
September	 11	 attacks,	 Sep-
tember	10,	2002
“The	 target	 of	 the	 terrorists	
who	 engineered	 this	 crime	
was	 humanity	 at	 large.	 They	
hoped	 that	 this	 outrageous	
act	 would	 incite	 and	 ignite	
bloody	strife	among	different	
faiths	 and	 civilizations.	 But	
their	evil	was	 turned	against	
them,	for	all	humanity	united	
to	 fight	 terrorism,	 and	 wise	
voices	from	all	corners	of	the	
world	arose	to	echo	your	dec-
laration	that	terrorism	has	no	
religion	or	nationality;	 that	 it	
is	pure	evil,	 condemned	and	
abhorred	by	all	religions	and	
cultures.”
•	 Crown	 Prince	 Ab-
dullah,	address	to	the	United	
Nations	 Millennium	 Summit,	
September	6,	2000
“In	view	of	 the	 international-
ism	 and	 comprehensiveness	
of	 this	 phenomenon	 [terror-
ism],	 addressing	 and	 com-
bating	 it	 effectively	 can	only	
come	 through	 agreed-upon	
international	 action	 within	
the	 framework	 of	 the	 United	
Nations,	 that	 ensures	 the	
elimination	of	terrorism,	con-
servation	of	innocent	life,	and	
preservation	of	the	suprema-
cy	and	stability	of	the	State.”
 
STATEMENTS	 ON	 EXTREM-
ISM	 AS	 CONTRARY	 TO	 IS-
LAM
•	 Council	 of	 Senior	
Ulema	(religious	scholars),	in	
a	 fatwa	(religious	edict)	con-
demning	 terrorism,	 Septem-
ber	17,	2014
“Terrorism	 is	 a	 heinous	
crime,	 injustice	 and	 aggres-
sion	 rejected	 by	Shariah	 (Is-
lamic	law).”
•	 The	 Custodian	 of	
the	 Two	Holy	Mosques	King	
Abdullah	bin	Abdulaziz,	in	an	
address	 on	 the	 occasion	 of	
the	Eid	Al-Fitr,	July	27,	2014
“These	groups	have	become	
an	easy	tool	 for	 the	enemies	
of	 Islam	 who	 use	 them	 to	
terrorize	 and	 kill	 innocent	
people	through	the	distortion	
of	the	holy	text	and	interpre-
tation	of	Islamic	law	to	serve	
their	ends	and	personal	inter-
ests.”
•	 Prince	 Saud	 Al-
Faisal,	 Minister	 of	 Foreign	
Affairs,	 statement	before	 the	

66th	Session	of	the	UN	Gen-
eral	 Assembly,	 September	
26,	2011
“…there	 is	 grave	 injustice	
committed	 against	 Islam	
when	 some	 people	 tend	 to	
brush	 it	with	 terrorism	while	
this	 religion	 calls	 for	 toler-
ance,	coexistence	and	apply-
ing	 its	 principles	 to	 achieve	
its	objectives.”
•	 Prince	 Nayef	 bin	
Abdulaziz,	 the	 Second	 Dep-
uty	 Premier	 and	 Minister	 of	
Interior	 during	 his	 opening	
speech	 at	 the	 29thMeeting	
of	 the	 Interior	 Ministers	 of	
the	Gulf	Cooperation	Council	
(GCC)	 member	 states,	 No-
vember	2,	2010
Accusing	the	terrorists	of	try-
ing	 to	 use	 Islam	 as	 a	 cover	
for	 their	 un-Islamic,	 criminal	
activities,	 he	 characterized	
those	 deviants	 as	 “people	
who	 are	 misled	 by	 Satan	 to	
target	 security	 and	 stability.	
They	 shed	 blood	 unjustly.	
Their	 course	 is	 against	 the	
sound	Islamic	creed.”
•	 Council	 of	 Senior	
Ulema	 (religious	 scholars),	
in	a	fatwa	(religious	edict)	on	
terror	financing,	May	7,	2010
“Thus,	the	Council	rules	that	
the	financing	of	terrorism;	the	
inception,	help	or	attempt	 to	
commit	 a	 terrorist	 act	 what-
ever	 kind	 or	 dimension	 is	
forbidden	by	 Islamic	Shariah	
and	constitutes	a	punishable	
crime	 thereby;	 this	 includes	
gathering	 or	 providing	 of	 fi-
nance	for	that	end,	or	provid-
ing	help	or	participating	 in	 it	
in	any	form	or	manner	includ-
ing	 financial	or	non-financial	
assets,	 regardless	 whether	
these	 assets	 are	 originated	
from	legal	or	illegal	sources.”
•	 Prince	 Salman	 bin	
Abdulaziz,	 Governor	 of	 Ri-
yadh,	in	talks	with	Indian	For-
eign	 Minister	 S.M.	 Krishna,	
April	13,	2010
“We	 condemn	 the	 plague	 of	
terrorism	and	we’ll	not	accept	
it	 from	any	party,	whoever	 it	
may	 be…Our	 religion,	 Islam,	
rejects	terrorism,	killings	and	
causing	harm	to	people.
Saudi	Arabia’s	stand	on	 this	
issue	is	very	clear.”
•	 Prince	Nayef	bin	Ab-
dulaziz,	 Second	 Deputy	 Pre-
mier	and	Minister	of	 Interior,	
‘The	Conference	of	Terrorism	
Between	 Intellectual	 Extrem-
ism	and	Extremist	 Ideology,’	
March	28,	2010
“Emanating	from	its	religious	
and	 moral	 duties,	 the	 King-

dom	 of	 Saudi	 Arabia	 has	
been	 in	 the	 lead	 in	exposing	
the	dangers	of	terrorism	and	
intellectual	 extremism	 and	
in	confronting	 them	with	 the	
force	and	approach	of	deter-
rence.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh,	 Grand	 Mufti	 of	
Saudi	 Arabia	 and	 Chairman	
of	the	Senior	Ulema	(religious	
scholars),“International	 Le-
gal	 Framework	 for	 Combat-
ing	 Terrorist	 and	 its	 Financ-
ing	Workshop,”	February	20,	
2010
“Terrorism	 is	 criminal	 and	
spills	the	blood	of	innocents.	
It	 attacks	 security,	 spreads	
terror	among	people	and	cre-
ates	 problems	 for	 society	 …	
Such	 acts	 are	 forbidden	 by	
Islamic	law.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh,	 Grand	 Mufti	 of	
Saudi	 Arabia	 and	 Chairman	
of	the	Senior	Ulema	(religious	
scholars),	during	his	sermon	
in	Arafat	during	the	Hajj,	No-
vember	26,	2009
“The	 most	 serious	 problem	
the	 Muslim	 community	 is	
facing	 lately	 is	 from	 deviant	
ideology.	 The	 deviants	 have	
abandoned	 the	 right	 prin-
ciples	 of	 Islam	 and	 adopted	
a	wrong	creed.	Therefore	ad-
herence	 to	 the	right	creed	 is	
one	of	the	most	important	du-
ties	of	a	Muslim.”
•	 Prince	 Khalid	 Al-
Faisal,	 Governor	 of	 Makkah	
Province,	 International	 Con-
ference	on	Fatwa	and	its	Con-
trols,	January	17,	2009
“Ignorance	in	religion	and	be-
ing	prejudiced	in	fatwa	are	the	
most	 dangerous	 challenges	
to	the	Muslim	community.”
•	 The	 Custodian	 of	
the	 Two	Holy	Mosques	King	
Abdullah	 bin	 Abdulaziz,	
speaking	to	the	heads	of	state	
and	heads	of	Hajj	missions	in	
Mina,	December	9,	2008
“The	 objective	 of	 this	 inter-
faith	dialogue,	which	was	ini-
tiated	by	your	brothers	in	the	
Kingdom,	is	to	strengthen	the	
pride	of	 Islam	and	serve	hu-
manity…	terrorism	is	threaten-
ing	the	world	and	it	is	attribut-
ed	to	Muslims	alone	because	
of	the	actions	of	few	extrem-
ists	who	 represent	 none	 but	
themselves.	Though	they	put	
on	the	guise	of	Islam,	the	re-
ligion	is	innocent	and	not	re-
sponsible	for	 their	acts.	This	
makes	 dialogue	 among	 the	
Muslim	Ummah	 (community)	
necessary	to	unify	the	ranks,	

bolster	 moderation,	 remove	
the	 causes	 of	 conflict	 and	
eradicate	extremism.”

•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh,	 Grand	 Mufti	 of	
Saudi	 Arabia	 and	 Chairman	
of	the	Senior	Ulema	(religious	
scholars),	April	2,	2008
“Fanatical	 zeal	 cannot	 be	
considered	 part	 of	 religion,	
even	if	they	[extremists]	falsely	
pretend	to	be	devout…”
•	 The	 Custodian	 of	
the	 Two	 Holy	 Mosques	 King	
Abdullah	 bin	 Abdulaziz,	
address	to	the	Shura	Council,	
Saudi	Arabia,	April	1,	2008:
“Development	 can	 only	
be	 achieved	 in	 a	 climate	
of	 security	 and	 safety.	 So,	
we	 reiterate	 our	 resolve	 to	
annihilate	the	deviant	group	of	
murderous	terrorists	and	fight	
the	 deviant	 thought	 with	 a	
sound	one.…	There	is	no	room	
in	the	country	of	the	Two	Holy	
Mosques	for	extremism.”
•	 The	 Custodian	 of	
the	 Two	 Holy	 Mosques	 King	
Abdullah	bin	Abdulaziz	,	World	
Conference	 on	 Dialogue,	
Madrid,	Spain,	July	16,	2008
“It	 is	 therefore	 incumbent	
upon	us	to	declare	to	the	world	
that	 difference	must	 not	 lead	
to	 conflict	 and	 confrontation,	
and	to	state	that	the	tragedies	
that	 have	 occurred	 in	 human	
history	 were	 not	 attributable	
to	religion,	but	were	the	result	
of	extremism	with	which	some	
adherents	 of	 every	 divinely	
revealed	religion,	and	of	every	
political	 ideology,	 have	 been	
afflicted.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh,	 Grand	 Mufti	 of	
Saudi	 Arabia	 and	 Chairman	
of	the	Senior	Ulema	(religious	
scholars),	 in	 a	 statement	
issued	 following	 the	 terrorist	
attacks	 in	 London,	 July	 8,	
2005
“Killing	 and	 terrorizing	
innocent	 people	 and	 the	
destruction	of	property	are	not	
condoned	by	Islam.	Attributing	
all	 these	 horrific	 incidents	
to	 Islam	 is	 unjust.	 Muslims	
should	tell	the	truth	and	unveil	
falseness,	 and	 inform	 all	
people	that	Islam	is	a	religion	
of	 righteousness,	 betterment	
and	progress.”
•	 King	 Fahd	 and	
Crown	Prince	Abdullah,excerpt	
from	address	to	Hajj	pilgrims,	
January21,2005
“The	 world	 has	 witnessed	
acts	 of	 terrorism	 that	 aim	
at	 undermining	 the	 pillars	

of	 stability	 and	 security	 as	
well	 as	 intimidating	 innocent	
people.	 Unfortunately	 these	
acts	have	been	perpetrated	by	
people	who	claim	they	belong	
to	Islam.	We	would	like	to	make	
it	 clear	 that	 these	 terrorist	
acts	in	fact	run	counter	to	the	
teachings	 of	 Islam,	 and	 have	
been	carried	out	by	individuals	
whose	ideas	are	deviant.”
•	 Sheikh	Abdulrahman	
Al-Sudais,	 Imam	at	 the	Grand	
Mosque	in	Makkah,	ArabNews,	
January	21,	2005
“Islam	 is	 a	 religion	 of	
moderation.	There	is	no	room	
for	extremism	in	Islam….	Islam	
is	 a	 religion	 of	 peace	 that	
abhors	 attacks	 on	 innocent	
people.”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh,	 Grand	 Mufti	 of	
Saudi	 Arabia	 and	 Chairman	
of	the	Senior	Ulema	(religious	
scholars),	Eid	Al-Adha	sermon,	
February	1,	2004
“You	must	 know	 Islam’s	 firm	
position	 against	 all	 these	
terrible	 crimes.	 The	 world	
must	 know	 that	 Islam	 is	 a	
religion	 of	 peace	 and	 mercy	
and	goodness;	 it	 is	a	 religion	
of	 justice	 and	 guidance	 …	
Islam	 has	 forbidden	 violence	
in	 all	 its	 forms.	 It	 forbids	 the	
hijacking	 airplanes,	 ships	
and	other	means	of	transport,	
and	 it	 forbids	 all	 acts	 that	
undermine	the	security	of	 the	
innocent.”
•	 Crown	 Prince	
Abdullah,	in	an	address	to	the	
nation,	May	13,	2003
“There	can	be	no	acceptance	
or	 justification	 for	 terrorism.	
Nor	 is	 there	 a	 place	 for	 any	
ideology	which	promotes	it,	or	
beliefs	 which	 condone	 it.	 We	
specifically	warn	anyone	who	
tries	to	justify	these	crimes	in	
the	 name	 of	 religion.	 And	we	
say	 that	 anyone	 who	 tries	 to	
do	so	will	be	considered	a	full	
partner	to	the	terrorists	and	will	
share	their	fate.	As	revealed	in	
the	Holy	Qur’an:	‘If	a	man	kills	
a	 believer	 intentionally,	 his	
recompense	 is	 Hell,	 to	 abide	
therein	(forever):	and	the	wrath	
and	the	curse	of	God	are	upon	
him,	and	a	dreadful	penalty	is	
prepared	for	him.’”
•	 Sheikh	 Abdulaziz	
Al-AsShaikh,	 Grand	 Mufti	 of	
Saudi	 Arabia	 and	 Chairman	
of	the	Senior	Ulema	(religious	
scholars),	 September	 15,	
2001
“The	 recent	 developments	 in	
the	 United	 States	 constitute	
a	 form	of	 injustice	 that	 is	not	

tolerated	 by	 Islam,	 which	
views	 them	 as	 gross	 crimes	
and	sinful	acts.”
•	 Sheikh	 Salih	 Al-
Luheidan,	 Chairman	 of	 the	
Supreme	 Judicial	 Council,	
in	 a	 televised	 statement,	
September	14,	2001
“As	 a	 human	 community	 we	
must	be	vigilant	and	careful	to	
oppose	 these	 pernicious	 and	
shameless	evils,	which	are	not	
justified	by	any	sane	logic,	nor	
by	the	religion	of	Islam.”
•	 Leading	 Saudi	
clerics,	 Friday	 sermons	
following	 the	 terrorist	 attack	
in	Al-Khobar,	June	28,	1996
The	 Imam	 of	 the	 Grand	
Mosque	 in	 Makkah,	 Sheikh	
Saleh	 bin	 Humaid	 ……	 cited	
many	 Islamic	 principles	 that	
forbid	 terrorist	 acts	of	 killing,	
violence,	 and	 intimidation	
of	 peaceful	 and	 innocent	
people,	and	made	it	clear	that	
violence	and	terrorism	will	not	
succeed	 anywhere	 on	 earth	
because	 they	 run	 counter	 to	
all	 religions,	 all	 international	
norms	and	laws.	He	called	on	
religious	 scholars,	 writers,	
thinkers	 and	 intellectuals	
to	 clarify	 the	 true	 course	 of	
Islamic	behavior	and	to	advise	
on	 how	 to	 avoid	 deviations	
in	 ideology,	 referring	 to	 the	
important	 role	 that	 the	 mass	
media	can	take	in	this	regard.
Similar	 exhortations	 were	
made	at	the	Prophet’s	Mosque	
in	Madinah,	where	Imam	Ali	Al-	
Huzaifi	called	the	explosion	in	
Al-Khobar	 serious	 sedition,	
aggression,	 and	 corruption,	
adding	 that	 such	 terrorist	
and	 destructive	 acts	 are	
totally	 forbidden	 in	 Islamic	
teachings.
STATEMENTS	ON	COMBATING	
EXTREMIST	IDEOLOGY
•	 The	 Custodian	 of	
the	 Two	 Holy	 Mosques	 King	
Abdullah	 bin	 Abdulaziz,	
August	1,	2014
“I	call	on	leaders	and	scholars	
of	 the	 Islamic	 nation	 to	 carry	
out	 their	 duty	 towards	 God	
Almighty,	 and	 to	 stand	 in	 the	
face	 of	 those	 trying	 to	 hijack	
Islam	and	present	it	to	the	world	
as	 a	 religion	 of	 extremism,	
hatred,	 and	 terrorism,	 and	 to	
speak	 the	 word	 of	 truth,	 and	
not	fear	anybody.
•	 The	 Custodian	 of	
the	 Two	 Holy	 Mosques	 King	
Abdullah	bin	Abdulaziz,	during	
his	 inauguration	 speech	 at	
the	 King	 Abdullah	 University	
of	 Science	 and	 Technology,	
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Public Statements by Senior 
Saudi Officials and Religious 
Scholars Condemning Ex-
tremism and Promoting Mod-
eration
As the birthplace of Islam 
and the home of the Two Holy 
Mosques, the Kingdom of 
Saudi Arabia rejects extrem-
ists and terrorists who aim 
to subvert the Islamic faith. 
Saudi officials and religious 
scholars have long been vo-
cal in condemning terrorism 
and extremism.
Following are a series of pub-
lic statements by Saudi offi-
cials and religious scholars 
condemning extremism and 
promoting moderation.
• The Custodian of the Two 
Holy Mosques King Salman 
bin Abdul Aziz, opening cer-
emony of a conference on 
Islam and counterterrorism in 
Makkah, Feb. 22, 2015
Saudi Arabia has “tried hard 
to fight terrorism as an ideol-
ogy and practice and used its 
national security apparatus 
to combat terrorism relent-
lessly.”
• Prince Saud Al-Fais-
al, Minister of Foreign Affairs, 
following a counterterrorism 
meeting hosted in Jeddah, 
September 11, 2014
“The meeting today was a 
good opportunity to discuss 
this phenomena from all dif-
ferent aspects and perspec-
tives, and to go deep in its 
roots and causes and re-
flected keenness to come up 
with a joint vision to combat 
it through military means, 
security means, and intelli-
gence, as well as economic 
and financial means, and in-
tellectual means also.”
• Sheikh Abdulaziz 
Al-AsShaikh, Grand Mufti of 
Saudi Arabia, Chairman of 
the Council of Senior Ulema 
(religious scholars) and the 
General Presidency of Schol-
arly Research and Ifta, Au-
gust 19, 2014
“The ideas of extremism, rad-
icalism and terrorism do not 
belong to Islam in any way, 
but are the first enemy of 
Islam, and Muslims are their 
first victims, as seen in the 
crimes of the so-called Daash 
(ISIS) and Al-Qaeda and their 
affiliated groups.
 STATEMENTS ON FIGHTING 
TERRORISM
• Prince Abdulaziz 

bin Abdullah, Vice Minister 
of Foreign Affairs, Feb. 19, 
2015
“Saudi Arabia is fully com-
mitted to fighting terrorism 
and all its sources regardless 
of race, color, religion or doc-
trine.”
• The Custodian of 
the Two Holy Mosques King 
Abdullah bin Abdulaziz, state-
ment during a presentation of 
credentials ceremony for new 
ambassadors to Saudi Ara-
bia, August 29, 2014
“If neglected I’m sure they 
[terrorists] will reach Europe 
in a month and America in 
another month… The evils of 
terrorism must be fought with 
force, reason and speed.”
• Prince Saud Al-Fais-
al, Minister of Foreign Affairs, 
following a counterterrorism 
meeting hosted in Jeddah 
September 11, 2014
“Saudi Arabia has always 
taken initiatives with regard 
to a firm position towards 
terrorists and against them. 
So there is no limit to what 
the Kingdom can provide in 
this regard. …the Kingdom is 
determined to face and over-
come this scourge.”
• Prince Ahmed bin 
Abdulaziz, Minister of Interi-
or, speaking at a symposium 
held in Riyadh, Saudi Arabia 
titled, “The Role and Respon-
sibility of Public Prosecu-
tion and Judiciary Bodies in 
Anti-Money Laundering and 
Financing of Terrorism,” Sep-
tember 8, 2012
“The Kingdom has become a 
global distinguished model in 
this regard [counterterrorism] 
and a source of expertise for 
the benefit of the interna-
tional community in the fight 
against international terror-
ism and the reform of those 
who have been affected by 
deviant thought and groups.”
• The Council of Se-
nior Ulema (religious schol-
ars), in a fatwa (religious 
edict) as reported by Ashar-
qal-Awsat, April 13, 2010
“…any act of terrorism, includ-
ing providing financial sup-
port to terrorists, [is] a crime, 
regardless of where it takes 
place… the financier of acts of 
terrorism will be considered a 
partner in the crime.”
• Prince Mohammad 
bin Nayef, Assistant Interior 
Minister for Security Affairs, 

Saudi Arabia Condemning Extremism and Promoting  Moderation
addressing the Jeddah Cham-
ber of Commerce and Indus-
try (JCCI) following an assas-
sination attempt against the 
Prince, August 31, 2009
“The security efforts and 
strategy that the country is 
following for reform will not 
change.”
• Sheikh Saleh Al-Lu-
haidan, head of the Supreme 
Judicial Council, Okaz, July 
9, 2008
“That man [bin Laden], his 
actions speak for him. He is 
not the one to guide a per-
son onto the right path. He 
is a promoter of evil and de-
pravity, and whoever follows 
him also pursues depravity 
… Without a doubt, anyone 
who calls to destroy it [Saudi 
Arabia], to undermine its se-
curity, to harm its installa-
tions and economic centers, 
and who incites the public 
against it – such a person is 
a criminal, as are members 
of Al-Qaeda. Anyone who is 
associated with [Al-Qaeda] 
must be punished.”
• The Custodian of 
the Two Holy Mosques King 
Abdullah bin Abdulaziz, ad-
dressing the Shura Council, 
March 15, 2008
“The deviant group sought to 
develop its destructive capa-
bilities to inflict greater dam-
age on the homeland and its 
achievements and extended 
its base of support…I assure 
you of our continued deter-
mination to confront this 
group.”
• Prince Saud Al-Fais-
al, Minister of Foreign Affairs, 
statement to the 62ndSession 
of the UN General Assembly, 
September 28, 2007
“Achieving decisive victory 
against terrorism requires 
not only denying terrorists 
all financial support, but also 
combating extremist thought 
and the environment in which 
it prospers.”
• The Custodian of 
the Two Holy Mosques King 
Abdullah bin Abdulaziz, ABC, 
“Nightline,” October 14, 
2005
“ …We will fight the terror-
ists and those who support 
them or condone their ac-
tions for 10, 20 or 30 years if 
we have to until we eliminate 
this scourge…. We are fight-
ing terrorism and extrem-
ism in our midst…. We have 

also regulated our charities 
and we have closed offices 
around the world, and we 
have withdrawn support for 
institutions that we found to 
be extremist.”
• King Fahd and Crown 
Prince Abdullah,excerpt from 
address to Hajj pilgrims, Jan-
uary 21, 2005
“Terrorism leads to corrup-
tion on earth and to destruc-
tion; the Kingdom has there-
fore been confronting it in its 
various forms, and working 
to uproot it, refuting the devi-
ant ideas believed in by ter-
rorists, and clarifying Islam’s 
position on terrorism.”
• King Fahd, address-
ing the Shura Council, June 
20, 2004
“We will not allow a wicked 
group driven by a deviant 
ideology to destabilize the 
Kingdom’s security.”
• Crown Prince Ab-
dullah, ArabNews, July 22, 
2003
“These misguided groups, 
whose members’ minds have 
been possessed by the devil, 
will be punished and defeat-
ed, God willing, along with 
those who support them.”
• Crown Prince Ab-
dullah, in an address to the 
nation, May 13, 2003
“The tragic, bloody and pain-
ful events that took place in 
the heart of our dear capital, 
Riyadh, last night, in which 
innocent citizens and resi-
dents were killed or injured, 
prove once again that terror-
ists are criminals and mur-
derers with total disregard for 
any Islamic
and human values or de-
cency. … The perpetrators are 
but a small group of deviants 
whose objective is to do harm 
to our society by doing dam-
age to its security.”
“On the other hand, the whole 
Saudi nation, old and young, 
men and women, stand 
shoulder-to-shoulder in con-
demning this heinous act and 
expressing their rejection of 
those who perpetrated it. We 
will be steadfast in defend-
ing our homeland, the cradle 
of Islam, and the heart of the 
Arab world.”
“If these murderers believe 
that their criminal and bloody 
act will shake our nation or 
its unity, they are mistaken. 
And if they believe they can 

disrupt the security and tran-
quility of our nation, they are 
dreaming. This is because 
the Saudi people, who have 
embraced the Holy Book as 
their guide and the Shari’ah 
as their way of life, and who 
have rallied behind their lead-
ers, who in turn embraced 
them, will not permit a devi-
ant few to shed the blood 
of the innocent which God 
Almighty, in His infinite wis-
dom and justice, has sancti-
fied. The entire Saudi nation, 
and not just its valiant secu-
rity forces, will not hesitate 
to confront the murderous 
criminals.”
STATEMENTS ON INTERNA-
TIONAL COOPERATION TO 
FIGHT TERRORISM
• Prince Saud Al-Fais-
al, Minister of Foreign Affairs, 
International Conference on 
Counter-Terrorism, Riyadh, 
Saudi Arabia, February 16, 
2013
“The threat of terrorism and 
terrorists is still existing and 
extending in many countries, 
which requires the necessity 
to combat it by all means and 
at all local, regional and inter-
national levels…”
• The Custodian of 
the Two Holy Mosques King 
Abdullah bin Abdulaziz, in a 
speech delivered by Foreign 
Minister Prince Saud Al-Fais-
al, Second Meeting of the Ad-
visory Board of the UN Coun-
terterrorism Center, June 3, 
2012
“One of the most important 
challenges facing us at the 
present time is the phenom-
enon of terrorism, whose 
combating is no longer a lo-
cal matter confined within 
the limits of a state, but goes 
beyond that to become the 
goal of the international com-
munity as a whole.”
• Prince Saud Al-
Faisal, Minister of Foreign 
Affairs, Global Forum on 
Counter-Terrorism, NewYork, 
September 22, 2011
“International cooperation 
is imperative in dealing with 
this phenomenon [terrorism] 
in all its aspect: security, ide-
ology and funding.”
• Prince Nayef bin Ab-
dulaziz, Second Deputy Pre-
mier and Minister of Interior, 
‘The Conference of Terrorism 
Between Intellectual Extrem-
ism and Extremist Ideology,’ 

March 28, 2010
“We are still facing this ter-
rorism. We are working day 
and night to detect these 
acts, to prevent their occur-
rence in our dear country and 
to contribute with others to 
prevent their occurrence in 
other places.”
• Prince Nayef bin 
Abdulaziz, Minister of Interi-
or, ArabNews, June 29, 2008
Prince Nayef called on the in-
ternational community to co-
operate in order to stop terror 
funding, saying: “If they fail to 
dry up their financial sources, 
terrorism will prevail.”
• Prince Nayef bin 
Abdulaziz, Minister of Interi-
or, ArabNews, July 25, 2005
“We are now looking forward 
as an Arab and Islamic world 
to think and unite in fight-
ing terrorism. These terrorist 
activities are targeting Islam 
and peace between people 
and countries of the world. 
If we do not move together, 
then terrorism will continue.”
• Crown Prince Ab-
dullah, Counter-Terrorism 
International Conference, Ri-
yadh, SaudiArabia, February 
5, 2005
“We are fighting terrorism, 
those who support it and 
those who condone it. We 
will continue to do so until 
we eliminate, with the help 
of God, this evil…It is our 
hope that this conference will 
usher in a new era of interna-
tional cooperation in the war 
against terrorism that will en-
able us to rid our world of this 
threat.”
• King Fahd and Crown 
Prince Abdullah,excerpt from 
address to Hajj pilgrims, 
January21,2005
“Saudi Arabia has called on 
all peace-loving countries to 
work together to combat the 
phenomenon of terrorism 
through a comprehensive 
plan based on the United Na-
tions. It is essential to cooper-
ate in the fight against terror-
ism. No country in the world 
should ever provide shelter 
to terrorists, nor should any 
country ever enable them to 
practice their subversive acts 
from its territory. In line with 
this policy, the Kingdom has 
called for an international 
conference on combating ter-
rorism to be convened in Ri-
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سليمان فرجنيه: شعاري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وضمريه مرتاح ، كاشفا ان اللقاء كان سريا كي يتحدث كل طرف مع 
فريقه وبعدها يتم اعالن االتفاق ونذهب اىل التنفيذ .

التشاور مع احللفاء، وكان  اللقاء مع احلريري جاء نتيجة  ان  وتابع : 
هناك وسطاء ونتيجة التشاور حصل اللقاء، وقبل ان تصبح املبادرة 
اىل  يؤدي  واالتفاق  اتفاق  اىل  وتؤدي  عليها،  البناء  ميكن  ال  رمسية 
والبعض  واسعا  حيزا  اخذ  القاء  رافق  الذي  االعالمي  واجلو  الرتشح. 

يتطلع اىل النصف الفارغ من الكوب.
وقال:  انا تارخيي معروف وامسي معروف، وانا ال اخذ اذنا من احد 
الفعل اي شيء ، ولقد بلغت الرئيس بري والسيد حسن نصراهلل، وانا 
مل اطرح نفسي بديال عن العماد عون امنا طرح علي عرض بقبولي رئيسا 
للجمهورية، من هنا كنا نطلب ان يبقى اللقاء سريا، التفاهم كان ان 
يطلع كل واحد منا فريقه على املبادرة وعلى اساسه تطلق مبادرة من 

الرئيس سعد احلريري وعلى اساسها يكون هناك اتفاق
وكان هناك تنسيقا تام مع احللفاء يف حزب اهلل، وهم يتكفلون بابالغ 
انه  ورأينا  جدا بسيطا،  والطرح كان  واالمور تسارعت،  عون،  العماد 
جيب ابالغ العماد عون. والطرح جاء من 14 اذار وهو طرح جدي، ومل 

يكن من 8 اذار .
واضاف: انا ال اطلب شهادة من احد، فانا سليمان فرجنيه وتارخيي 
على جبيين، ذهبت اىل باريس والتقيت الرئيس احلريري، وقلنا انه 
الطرفني  بني  هواجس  هناك  وكان  املازق،  هذا  من  خنرج  ان  جيب 
السياسي  مشروعنا  االساسيني يف  وان  عليه،  البعض  بعضنا  طمأنا 
مطمئنني اىل سليمان فرجنيه، وحنن نعرف جيدا ما نقوم به، وتوصلنا 
مع الرئيس احلريري اىل تفاهم ادى اىل ارتياح عام يف البلد، اومل 
يذهب اجلنرال عون اىل باريس، اومل يلتقي الرئيس احلريري، وعندما 
التفاهم كان سيؤدي اىل  للبنان،   نتفق مجيعا يكون املوضوع غنى 

مبادرة اىل جو يف البلد وماذا فعلت مل يفعله غريي.
الزيارة،   حصلت  كانت  ملا  جديا  يكن  مل  لو  احلريري  الرئيس  وقال: 
ينتقي  السين  وان  مسحيتنا،  عن  تنازلنا  باننا  يتهموننا  بدأوا  لكنهم 

الرئيس املسيحي.
وقال لدي ثقة يف نفسي، وان شخصييت تبقى كما هي.

وردا على سؤال قال ان خاليف سياسي مع اململكة العربية السعودية،، 
امنا بالشخصي ال مشكلة لدي مع احد، والعالقة التارخيية مع ال عبد 
العزيز افتخر فيها، ويف الوقت عينه، انا مل ات كي انافس اجلنرال 
عون، امنا كان الطرح هو القبول بي كرئيس، فانا واجلنرال عون واحد 
يف هذا املشروع، وطرحت انا من قبل اعالم احلليف كخصم وليس من 

احلليف.
وحول تزكية السفري دايفيد هيل له قال: السفري دايفيد هيل انسان 
حمرتم ولو كنت اختلف  معه مرات يف السياسة. وانا ال اعرف على 
االطالق اذا كان السفري االمريكي دايفد هيل قد لعب دورا يف مسالة 
الطرح الرئاسي،  ديفيد هيل صديق  وهو حمرتم واعرفه منذ 21 سنة  
ال علم لدي بطرح جنبالط املبادرة على دايفيد هيل، ومن الطبيعي ان 

يطرح موضوع الفراغ الرئاسي مع السفراء االجانب الذين يزوروننا .
وقال : كلنا مع اجلنرال عون اذا كانت لديه حظوظ ، وحنن نسقنا كل 
اخلطوات مع السيد نصراهلل الذي كان من بداية الطريق يقول اننا مع 
اجلنرال عون، ومع سليمان فرجنيه، وعندهم خيار اخر عن اجلنرال عون، 
من دون التخلي عن اجلنرال عون، والوفاق مع اجلنرال عون هو من شيم 
احلزب، ولكن حنن انتظرنا سنة ونصف،وحزب اهلل لديه »خطة ب« على 
عكس العماد عون ،وان هذه املبادرة جاءت بعد سنة ونصف تعطيل، 
وان احلليف مطلع عليها، وتدرس مع اجلنرال عون ونذهب سوية اىل 
وانطلق  عون،  اجلنرال  اىل  ذهبنا  جدية  اصبحت  وعندما  الطرح،  هذا 

املوضوع يف االعالم، وتغريت االمور ولكنها مل تتخربط.
واضاف: انا ال ازال مرشحا لرئاسة اجلمهورية اكثر من اي وقت مضى، 
ولكين اترك الفرصة االن لرئاسة اجلمهورية، ولكن لن اقوم باي خطوة 
اال بالتنسيق مع حلفائي، وانا مرتاح مع حلفائي، انا مل اذهب اىل 14 
الكثري من  التقينا على  امنا  اذار،   8 اىل  اتى  احلريري  اذار وال سعد 
االشياء اهمها املواطن اللبناني، واالمناء، وتركيب حد ادنى من هذه 
الدولة، وبغض النظر من سريبح، امنا ال نريد ان يكون اخلاسر االكرب 
هو لبنان، اما اخلالفات االسرتاتيجية، فقد عرضنا قدرة كل واحد على 

التغيري.
وتابع: يف مسالة التحالف االسالمي، حنن نرى ان احلل يكون يف جملس 
الوزراء والدولة تتبنى النتيجة. ما نقوله اننا ال نريد ان حنلم بلبنان 
على اخلريطة السياسية، نريد ان حنلم بلبنان الدولة، الكهرباء، فرص 
العمل، حتديث القوانني، جلب االستثمارات. مشروعي السياسي وخطي 
السياسي وفريقي السياسي ليس ضد هذا، وفرقي يقوى بقوة الدولة 

ويضعف بضعف الدولة.
وقال: أحلم بلبنان فرص العمل والكهرباء 24 على 24 وال زمحة سري 
،  وقوانني حمدّثة واستثمارات، وأعجب من بلد ال ميكن ان يتخلص 
من نفاياته، علينا أن نبين الدولة وسوف نرى من يدعم ومن ال يدعم 

هذا املشروع .
واضاف: اضمن ان ال اطعن احلريري بظهره حبال توافقنا واضمن ان 
ويف  االجيابي  اجلو  احلريري يف  يكون  ان  وامتنى  حكومته،  اسقط  ال 
منتصف الطريق، وسعد احلريري مل يطلب ان يكون رئيس حكومة بل 

طلب حكومة وفاق وطين.
وقال: احلريري مل خيرجه احد من البلد، امنا هو اسقط بطريقة برملانية

وتابع: اريد اعطاء حلفائي وصاحب كل حق حقه يف لبنان، واذا اخذت 
حقي سأحفظ حقوق اآلخرين واحلريري رئيس اكرب كتلة يف لبنان وجيب 

ان يكون من ضمن املعادلة

وقال: حنلم ان نصل اىل وفاق وطين حقيقي نتحدث لغة واحدة يف 
دولة واحدة.

وقال: فرتة الرئيس الشهيد رفيق احلريري كانت من الفرتات احللوة، 
البلد  يدار  ان  ضد  انا  بقيت،  الصداقة  ولكن  صعبة،  بظروف  مرينا 
مع  والعالقة  العكس.  وليس  االمن  تدير  فالسياسة  امنية،  بعقلية 
الرئيس احلريري توطدت بشكل جيد، وما نقوله ان االمور االسرتاتيجية 

تعاجل بروية وهدوء.
وتابع: ليس من مصلحيت السياسية عزل احد على الساحة املسيحية، 
بل من مصلحيت ان يكون اجلميع اىل جانيب، ولن اعطي 14 اذار حصصا 
على حساب فريق 8 اذار، وحنن مل نتحدث عن ثلث معطل بل عن حكومة 
وحدة، واالرادة لدي وعند احلريري ان خنرج من الوضع احلالي يف البلد 
ومل يتم التطرق اىل شكل احلكومة واملطلوب حكومة تراعي التوازنات 

والوفاق الوطين يطمئن اجلميع.
وقال: حنن اتفقنا يف بكركي ان واحد من القادة املوارنة االربعة له 

احلق يف الوصول اىل الرئاسة وان ال نضع فيتو على احد فيما بيننا
وقال: اليوم اذا استدعانا البطريرك فانا سأتي امنا اذا مل يتم االلتزام 

مبا نتفق عليه فلماذا اللقاءات.
املسيحيني،  مع  فرجنيه  سليمان  صورة  تسويد  ميكن  ال  واضاف:  
ومعركيت منذ 2005 هو تصحيح التمثيل املسيحي، ولن احصل حقي 
على هدر حقوق االخرين، وانا من مصلحيت ان احصن نفسي يف اجلو 
العكس  على  بل  احد،  اي  اعزل  ان  مصلحيت  من  فليس  املسيحي، 

مصلحيت ان يكون اجلميع بقربي.
االرادة عند الرئيس احلريري وانا موجوده للخروج مبا حنن فيه وحنصن 
البلد، وحنلم ان نصل اىل وفاق حقيقي، يطمئن اجلميع. اما بالنسبة 
اىل قانون االنتخابات فهناك كتل نيابية هي من تقرر، واحلريري يف 
مكان ما يعترب ان هناك قانونًا انتخابيًا حياك لضربه سياسيًا، وطمأنت 
احلريري أن ال مشروع انتخابيًا لضربه،  ويف هذا املوضوع مت االتفاق مع 
احلريري ان اي مشروع يؤمن اتفاق وطين حنن معه، وانا مع ان نتفق 
االكثري،  النسيب وليس  القانون  وانا وجهة نظري هي  قانون،  على 
البطريرك  رغبة  على  بناء  الطرح  كان  الستني  قانون  طرحت  وعندما 
صفري باعتباره يعيد احلق اىل املسيحيني. وان تكبري االمور يعقدها، 
امنا تبسيطها من املمكن ان حيل االمور، وهنا اسأل ملا اثري موضوع 

قانون االنتخابات فقط عندما طرح سليمان فرجنيه للرئاسة؟  .
اليوم يف مازق  وقال: ان من لديه اي مشروع بديل فليقدمه، حنن 
سياسي، حنن والسيد نصراهلل شخص واحد، واذا حدا مشوش فكرو 
يرتاح، واتصور ان السيد نصراهلل حريص على لبنان اكثر مين، وانا 
رأفة  ولكن  حرصا،  يقل  ال  عون  واجلنرال  نصراهلل،  السيد  مع  انسق 
انتخاب رئيس  اذا مل نستطع  النواب  ان نفعل جملس  البلد  يف هذا 
وانا  عون  اجلنرال  مع  اخالقيا  ملتزم  نصراهلل  السيد  وان  للجمهورية، 
اتفهم هذا املوضوع، وهو يعرف ان هناك مشكلة حقيقية. ومع اجلنرال 
عون كان اللقاء جيدا وليس متوترا، هو متمسك بطرحه، واذا كانت 
ان جند  اجلنرال عون، ونستطيع  اتفهم  وامنا  له فنحن معه،  الفرصة 

حال.
وقال: بالنسبة لي كل عمري اقول بشار االسد صديق، وكثر ال يعرفون 
معنى الصداقة، وان لدي خيار اسرتاتيجي، وال اقبل ان يؤثر الوضع 
ان  احد يستطيع  وال  يقبل،  احلريري  لبنان وال سعد  على  يف سوريا 
يطلب مين اي شيء على حساب مصلحة بلدي، فانا عربي، وعلماني، 
هناك  السياسي.  تارخينا  منذ  فيصل  وامللك  الناصر  عبد  مع  وكنا 
صداقة مع الرئيس االسد هناك سلبيات واجيابيات، لنرتك السلبيات 
على جنب، ولنستفد من االجيابيات، وانا ال اريد ان افرض عالقاتي 
مقطوعة  ليست  سوريا  مع  الرمسية  والعالقات  احد،  على  وصداقاتي 
وهناك سفارات، وانا ال امسح الحد ان يتدخل يف عالقيت مع الرئيس 
كنت  حبال  اقبل  ال  وان  رمسية  عالقة  هي  الرمسية  والعالقة  االسد، 

رئيسا اال ان اتعاطى من دولة اىل دولة.
وقال: ان نقطة القوة بالشخص هي التمسك بصداقاته وليس على 
العكس كما كان يقال ان نقطة ضعف فرجنيه هو متسكه بصداقاته، 

وهذا امر حيز يف نفسي كثريا.
وبالنسبة اىل احملكمة الدولية اقول ان الوفاق الوطين والثقة ببعضنا 
البعض نستطيع ان نفعل الكثري،  ال نريد فعل شيء حيدث بلبلة يف 
البلد، وانا ال امسح لنفسي القول لسعد احلريري الغي احملكمة الدولية، 
وحنن نريد فتح صفحة مساحمة اللغاء كل هذه امللفات واالنتقال من 
مرحلة اىل مرحلة اخرى تلزمها جرأة من اجلميع، وعلينا ان نلتقي مجيعا 

يف منتصف الطريق.
وقال: من سلفين موقفا شخصيا ساكون وفيا معه، وبعد لقاء باريس 
الصداقة،  اىل  ترتقي  احلريري  الرئيس  مع  العالقة شخصية  اصبحت 

وسعد احلريري كان خصما سياسيا يف مرحلة من املراحل.
احلديث عن  »كان  الفرنسي قال فرجنيه  الرئيس  االتصال مع  وحول 

االزمة واهلواجس«.
وما  احلكومة  بتشكيل  تتعلق  مسألة  اي  احلريري  مع  اطرح  مل  وقال: 
شابه كل ما ناقشته معه هو اال تكون الوزارات السيادية حكرا على اي 

طائفة، وانا ليس لدي عقدة شخصية ضد اي احد.
وتابع : طالل ارسالن هو اخي واذا وصلت انا كانه وصل هو، وان 
الرئيس االسد ال يراسلين مع اي احد، واملري طالل يعرف جيدا هذا 

الشيء.
السيد نصراهلل هو من طرح التسوية الداخلية، ولبنان اخلراب ال يفيد 
بطريقة  اخلالف  ننظم  ان  علينا  اللبناني  باملواطن  رأفة  ولكن  احدا، 
معينة، وننظم املؤسسات، ونفعل الوضع االقتصادي. انا كنت اول 
استطعت حتسني صالحيات  واذا  به،  وسار  الطائف  على  وافق  من 
وهذا  احلكومة،  رئيس  بصالحيات  املس  دون  من  اجلمهورية  رئيس 

ليس عيبا«.

وتابع فرجنيه:« الشيخ سامي اجلميل صديق على الصعيد الشخصي، 
وهذا له دور كبري، ولديه الكثري من اهلواجس، وانا اعمل ان اكون 
حماطا باملسيحيني، وانا لست مبوقع املنافس امنا لن الغي نفسي، 
اي  هناك  يكن  مل  جعجع  والدكتور  وحنن  حساباته،  منا  واحد  ولكل 
حقد حتى يف التاريخ االسود، وانا اذا انتخبت فساكون رئيسا لكل 

اللبنانيني، وانا اشكر كل اصحاب املواقف االجيابية جتاهي«.
وقال:« مع السيد حسن نصراهلل سليمان فرجنيه مطلب كما اجلنرال 
عون. وليد بك وصل اىل مكان لن يرتاجع عن سقف العالقة بيننا، واذا 
انتخبت امتنى ان اصل بامجاع. واحب ان اكون »الرئيس_املواطن«، 
وان اكون موضوعي، براغماتيكي، وواقعي، واريد لبنان الذي ميتلك 
احلد االدنى من الكرامة للمواطن، وهذا حلمي، واملهم عندي االرادة 
وكذلك سعد احلريري، واذا اردنا مجيعا ان نقوم بهذا العمل نستطيع، 
واذا اردنا استقدان استثمارات على البلد جيب ان حندث القوانني وهذا 
دور الرئيس نبيه بري الذي اؤكد انه اىل جانبنا. ويف حال وصلت اىل 
سدة الرئاسة ساكون للجميع، وانا مع املقاومة، ومشروعي، وتارخيي 
الدولة اليت  بناء وتقوية  هو مع املقاومة، والعمل االجدى يكون يف 
حتمي اجلميع. وان تدخل حزب اهلل يف سوريا هو من اجل محاية مشروع 
فرض  وليس  الضرائب  تنظيم  مع  وانا  املنطقة.  كيان يف  سياسي 
ضرائب جديدة، وبالنسبة للكهرباء جيب ان يكون هناك عمل مستمر 

من اجل تامني الكهرباء باي طريقة.
واضاف :«انا ال اطرح نفسي انا او ال احد، واذا قرر مسري جعجع دعم 
اجلنرال وايصاله، انا معه. واذا وصلت اىل الرئاسة فساكون رئيسا 
صنع يف لبنان. جيب ان نسيري البلد، والسيد نصراهلل حريص على 
البلد كما اجلنرال عون، وانه يف وقت من االوقات لن ترمحنا الناس، 
الن حق املواطن اصبح مطلبا، واعتقد ان الرئيس احلريري لن يرتاجع، 
وليست هواييت رئاسة اجلمهورية، كل ما ارغب فيه ان اترك بصماتي 

عند الناس بعد انتهاء عهد الرئاسة«.
حسن يعقوب

محود  القاضي مسري  التمييزي  العام  املدعي  أصدر  آخر  على صعيد 
التخطيط  خلفية  على  يعقوب،  حسن  السابق  النائب  بتوقيف  قرارًا 
خلطف هنيبعل القذايف.وأفادت مصادر متابعة أن التحقيقات أفضت 
لعملية  التخطيط  ليعقوب يف  بدور رئيسي  إىل وجود معطيات تفيد 
استدراج القذايف، وخطفه، ونقله من سوريا إىل لبنان، بالتنسيق مع 

جمموعات يف الداخل السوري، وجمموعة لبنانية مسلحة.
وقد ووجه يعقوب بتسجيالت بينه وبني الفتاة املتورطة باستدراجه، 
نفسها،  بالفتاة  ووجه  أنه  معلومات  وترّددت  باألمر.  عالقته  فأنكر 

ولكنه أنكر أيضًا.
املعلومات لإلدالء  االول إىل فرع  وكان يعقوب قد توجه ظهر امس 
بإفادته يف قضية اختطاف هنيبعل معمر القذايف، بعدما جرى تداول 
بيانًا  عائلته،  أصدرت  اخلروج،  يف  تأخر  وعندما  القضية.  يف  امسه 
استغربت فيه تأخر األمر، موضحة تفاصيل استدعاء يعقوب إىل فرع 
املعلومات. وجاء يف البيان أن »فرع املعلومات اتصل أمس )االربعاء( 
بشخص النقيب ضو، بالنائب السابق حسن يعقوب وطلب منه اجمليء 
لالستماع إىل إفادته اليوم الساعة احلادية عشرة )امس االول( يف فرع 

املعلومات بشأن قضية اختطاف هنيبعل معمر القذايف.
النقيب  وعند املوعد احملّدد، ذهب فريق من حمامي يعقوب والتقوا 
ضو الذي طلب منهم حضور موكلهم شخصيًا لالستماع إليه لدقائق 
مبوجب ما سّرب يف اإلعالم على خلفية تداول امسه يف قضية اختطاف 

هنيبعل معمر القذايف.
بّلغ يعقوب األمر، ونظرًا الحرتامه للمؤسسات القضائية واألمنية يف 
الثانية عشرة ظهرا )امس االول(  لبنان ذهب شخصيًا، عند الساعة 
النائب  مناصرو  الساعة«. وجتّمع  املعلومات حتى  ومل خيرج من فرع 
لقوى  العامة  للمديرية  الرئيسي  املدخل  أمام  يعقوب،  السابق حسن 
االمن الداخلي، احتجاجًا على ما تسرب يف وسائل اإلعالم حول توقيفه، 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأفاد علي يعقوب، شقيق النائب السابق حسن يعقوب يف اتصال مع 
»الوكالة الوطنية لالعالم« أنه »مل يتبلغ رمسيًا توقيف شقيقه حسن، 
وهذا األمر مستغرب ومستهجن«. وسأل: »هل مت توقيفه ألنه ما زال 

يطالب بقضية والده؟«.
وكان القضاء اللبناني اصدر مذكرة توقيف وجاهية حبق »هنيبعل معمر 
القذايف«  جبرم إخفاء معلومات يف قضية تغييب االمام السيد موسى 

الصدر ورفيقيه.
العامة  النيابة  عن  الصادر  التسليم  العدل طلب  وزارة  ورفضت     
السورية واملوجه للنائب العام التمييزي يف لبنان، واملتضمن طلب 
بصورة  ومقيمًا  الجئًا سياسيًا  بإعتباره  القذايف  معمر  هنيبعل  تسليم 

شرعية داخل األراضي السورية.
ونقلت احملامية بشرى اخلليل يف وقت السابق ان وزارة العدل الليبية 
اخلاصة  احلمراء  االشارة  ان  لتفيدها  اللبنانية  العدل  لوزارة  أبرقت 

باالنرتبول رفعت عن القذايف وانه مل يعد مطلوبًا للسلطات الليبية. 
مت قطع طريق الشراونة - تل ابيض عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي 
فتح  أعيد  وقد  يعقوب.  حسن  السابق  النائب  توقيف  على  احتجاجا 
إقفاهلا يف حال مل  بإعادة  أبناء املنطقة  البقاع، وهّدد  الطرقات يف 

ُيفرج عن يعقوب يف الساعات املقبلة.
وأفيد أن مناصري النائب السابق حسن يعقوب، جتمعوا أمام املدخل 
الرئيسي للمديرية العامة لقوى االمن الداخلي، احتجاجا على ما تسرب 

يف وسائل اإلعالم حول توقيفه، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأفيد انه مت إعادة فتح طريق بعلبك - اهلرمل يف )مقنة( بعد تدخل 
القوة  من  وجمموعة  أمنية  تعزيزات  املكان  إىل  واستقدمت  اجليش. 
الضاربة يف فرع املعلومات. وختلل الوقفة تالسن بني العناصر االمنية 

واملعتصمني.

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 

تتـمات
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يركز اخلرباء يف السنوات األخرية على حتقيق حلم اطالة العمر من 
خالل مكافحة امراض ترافق الشيخوخة بشكل عام مثل امراض 
القلب والسرطان والسكري واخلرف، بدال من معاجلة الشيخوخة 

نفسها او تأخريها.

ميسون أبو احلب: ال أحد يفلت من املوت ولكن ان يعيش املرء 
حتى الثمانني مثال افضل من ان يعيش اقل من ذلك النه قد 

يشعر بالرضا بشكل اكرب من فرتة وجوده يف احلياة.

أظهرت جمموعة دراسات نشرتها جملة علوم ان جتارب عديدة 
اجريت على تأخري الشيخوخة من خالل التحكم بآلية عمل اخلاليا 

نفسها.

وكتب مات كابرالين استاذ الباثولوجي يف جامعة واشنطن مع 
زمالئه يف مقدمة هلذه الدراسات يقول »التقدم يف العمر هو 
اكرب خطر يواجه االنسان النه سبب املوت الرئيسي يف الدول 

املتقدمة«.

على  البيولوجية  االحباث  اغلب  ركزت  ذلك،  »ومع  يضيف: 
املرض  بني  بالعالقة  االهتمام  دون  منفصل  بشكل  االمراض 

والشيخوخة«.

والحظت صحيفة التايم ان هذه حرب جديدة خيوضها املختصون 
على جبهات عدة ملكافحة االمراض املرتبطة بالتقدم بالعمر مع 
التقدم يف  بعض  حققوا  العلماء  ان  ويبدو  الشيخوخة  مكافحة 

عدد من اجملاالت.

امليكروبات املعوية

جسم  يف  اهلضمي  اجلهاز  داخل  البكرتيا  من  ترليونات  هناك 
االنسان وهي مفيدة الجناز عملية اهلضم. ولكن ومع التقدم يف 
العمر خيتلف تكوين هذه البكرتيا ويالحظ تزايد لنوع من البكرتيا 
يسمى باكرتويدز  bacteroides وعادة ما تكون نافعة طاملا ظلت 
داخل اجلهاز اهلضمي ولكنها تتحول اىل سم قاتل إن تسللت 

اىل انسجة اخرى إذ قد تسبب التهابات بشكل خاص.

والحظ اخلرباء بشكل عام ان تغري تركيبة البكرتيا داخل اجلهاز 
اهلضمي يؤثر على املناعة وعلى الوظيفة االدراكية وعلى النسيج 

العضلي وهذه كلها من اعراض الشيخوخة.

ومع ذلك يعتقد علماء ان قضية هذه البكرتيا سهلة وبسيطة 
مقارنة مبشاكل اخرى ترافق التقدم يف العمر.

التيلومريات

هذه تكوينات تسمى ايضا التقسيمات الطرفية وتقع عند اطراف 
الكروموسومات وتقصر كلما تقدم االنسان يف العمر ما يؤدي 

اىل ضعف مقاومة االنسان لالمراض.

وتقول اليزابيث بالكبرين من جامعة كاليفورنيا واحلائزة على 
وترية  إن  علوم  جملة  نشرتها  دراسة  يف  للطب  نوبل  جائزة 
تقلص التيلومريات تعتمد على املوروث اجليين للشخص بنسبة 
فتعتمد  املتبقية  النسبة  اما  باملائة   80 اىل   30 بني  ترتاوح 
على متغريات خارجية مثل نوع الطعام وتلوث البيئة والرياضة 

والتوتر واالجهاد.

ويعين هذا ان حتسني نوع االغذية وتكريس وقت اطول للرياضة 
وحماولة التقليل من االجهاد والتخلص من امللوثات قد حيسن 

الصحة.

التيلومريات فيجب  السبب وراء تقلص طول  ايا كان  ولكن، 
توفر انزيم يزيد طوهلا يعرف باسم التيلومرياز غري ان التحكم 

بهذا االنزيم مسألة فيها خطورة.
وتقول بالكبرين اليت اكتشفت وجود هذا االنزيم إن ما بني 80 
اىل 90 باملائة من االورام اخلبيثة سببه ختلخل يف افراز هذا 

االنزيم.

ومع ذلك يعتقد خرباء ان التحكم بهذا االنزيم قد يعطي االمل 
يف مكافحة الشيخوخة بشكل فاعل شرط السيطرة على النتائج 
اخلطرية املرافقة له. وهو ليس باالمر السهل ولذا يبقى ذلك 

حتت اسم امل فقط.

عن طريق التدخل يف عمل اخلاليا وضخ انزميات

العلم يبعث آماال يف وقف الشيخوخة أو ابطائها

الخاليا الجذعية

عمال البناء داخل اجلسم هم هذه اخلاليا اجلذعية اليت تستطيع 
اعادة تكوين االعضاء واعادة بناء انظمة اخرى النها تتحول اىل 

اي نسيج حيتاج اليه اجلسم.

أداؤها  النوع من اخلاليا ويضعف  انتاج هذا  وعادة ما يضعف 
مع التقدم يف العمر وهو ما يؤدي الحقا اىل ضعف يف خمتلف 

اعضاء اجلسم.

والتعرض  السيئ  والطعام  والسموم  البيئية  للملوثات  وميكن 
هناك  ولكن  اخلاليا  بهذه  اضرارا  تلحق  ان  الشمس  الشعة 
وسيلتان ملنع ذلك او على االقل إلبطاء تلف هذه اخلاليا او 

موتها.
إذ أظهرت جتارب عديدة ان خاليا جذعية مأخوذة من عضو متقدم 
يف السن تستعيد حيويتها عندما يتم حقنها يف عضو ما يزال 
شابا والعكس صحيح. اي ان اخلاليا الشابة تتعرض اىل التلف 

عند حقنها داخل عضو متقدم يف السن.
 

دم  مكونات  او  بالزما  حقن  عند  نفسها  النتيجة  على  وحنصل 
تؤخذ من شباب يف اجسام متقدمني يف السن.

هذا ولوحظ أنه يف حالة تعرض اخلاليا اجلذعية اىل تلف بسبب 
نوعية الطعام او االجهاد او قلة ممارسة الرياضة لدى اشخاص 
التلف  هذا  من  والتخلص  االمور  تغيري  العمر ميكن  مقتبل  يف 
عند تغيري منط احلياة وهو أمر ال ينطبق متاما بشكل كامل على 

املتقدمني يف السن.

انهيار امليتوكوندريا

هذه حجرة مكائن صغرية تقع داخل اخلاليا املسؤولة عن تأييض 
الطاقة واحلفاظ على اخلاليا حية وهي مهمة اىل درجة ان العلماء 
يعتقدون ان هلا جهازا او عضوا خاصا حيركها. ومن املعتقد ان 

هلا ايضا محضا نوويا خاصا بها.

لكن هذا اجلهاز يبدأ بالتلف مع التقدم يف العمر وهو ما يؤثر 
على جممل الطاقة واحليوية لدى االنسان. لكن اخلرب اجليد هنا 
هو ان الباحثني بعرفون ان هذا املكون يؤدي دورا أساسيا يف 
عملية التقدم يف العمر اما اخلرب السئ فهو ان وقف تلف هذا 

املكون ال يؤدي اىل وقف عملية الشيخوخة.

وهنا يعتقد خرباء ان تلف امليتوكوندريا له عالقة بطريقة عمل 
الربوتينات اليت هلا وجود كثيف داخل هذا اجلهاز إذ لوحظ ان 

عمل هذه الربوتينات اقل فعالية لدى كبار السن.
ومتكن علماء من التدخل يف هذه العملية وحتسني اداء الربوتينات 

لدى الديدان غري انهم مل يالحظوا حتسنا يف عمر احليوان.

تلف  ان  مفادها  خالصة  اىل  الدراسة  هذه  واضعو  وانتهى 
العمر  التقدم يف  على  لوحده  يؤثر  ال  عدمه  من  امليتوكوندريا 

ولكنه يؤدي دورا مهما رغم ذلك.

بقي ان يتوصل اخلرباء اىل حتديد معامل هذا الدور كي حيققوا 
او  العمر  يف  التقدم  وقف  وهو  كلها  البشرية  حلم  بالنتيجة 

ابطاؤه على االقل.

أفادت دراسة دمناركية بأن وزن الرجل رمبا يؤثر خالياه املنوية مبا 
قد جيعل أطفاله معرضني للبدانة.

حتمل اخلاليا املنوية للرجال عالمات جينية ختتلف على حسب وزن 
ويقول  اجلينات.  تغيري سلوكيات  إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  الرجل، 
الدكتور رومان بارس، املشرف على الدراسة: »حينما تكون امرأة 
دراستنا،  تأكد مضمون  ما  وإذا  بنفسها،  تعتين  أن  حامال فيجب 
فيجب توجيه توصيات مماثلة للرجال أيضا«. وخالل الدراسة، اليت 
أجريت يف جامعة كوبنهاغن ونشرت يف دورية سيل ميتابوليزم، 
إلجراء  يستعدون  كانوا  بدناء،  رجال  لستة  املنوية  اخلاليا  اختربت 

عمليات جراحية إلنقاص الوزن.
وفحصت الدراسة اخلاليا املنوية للرجال قبيل العمليات اجلراحية، 
ثم بعدها بأسبوع، ثم بعد ذلك بنحو عام. وقال الدكتور بارس إن 
تغيريات واضحة لوحظت، على اخلاليا املنوية بعد اجلراحة بأسبوع، 

وكذلك بعد عام.
وأضاف أنه على الرغم من أن الرتكيب اجليين للخاليا املنوية مل 
يتغري إىل حد كبري، إال أنه الحظ »تغريات جينية« قد تغري الطريقة 

اليت يعرب بها اجلني عن نفسه يف اجلسم.
ويقر الدكتور بارس، بأن النتائج العلمية احملددة لكيفية تأثري ذلك 
على اجلينات مل تثبت علميا بعد. لكن التغريات اليت طرأت على 
املعروفة  باجلينات  مرتبطة  بارس، كانت  املنوية، وسجلها  اخلاليا 

بالتحكم يف الشهية للطعام، وتطور املخ.
تغريات  كذلك  سنوات،  استغرقت مخس  اليت  الدراسة،  وسجلت 
مشابهة على اخلاليا املنوية، حينما قارنت 13 رجال حنيفا مع عشرة 
دعمتها  دراسته  نتائج  إن  بارس  وقال  البدانة.  متوسطي  رجال 
جتارب على الفئران واجلرذان. ويشري بارس إىل أن هناك أسبابا 
حمتملة مرتبطة بالتطور تضفي أهمية على املعلومات اجلنية املتعلقة 

بوزن األب.
لكن قبل  ميزة،  البدانة ليست  أن  اعتربنا  »مؤخرا فقط  وأضاف: 
الطاقة ميزة يف  القدرة على ختزين  اآلن، كانت  عقود فقط من 
مقاومة العدوى واجملاعات«. ووصف الربوفيسور أالن باسي، وهو 
من جامعة شيفيلد، الدراسة بأنها »مثرية لالهتمام، لكنها حتتاج 
إىل مزيد من البحث املفصل«. وأضاف: »حتى نعرف املزيد، جيب 
على من يرغبون يف أن يكونوا أباء أن يسعوا فقط إىل أن يكونوا 

أصحاء، بقدر اإلمكان يف وقت احلمل«.

ما  الصوتية  الذبذبات  باستخدام  شاهدوا  إنهم  باحثون  قال 
فيديو  شريط  تفحصوا  عندما  قوية«  بأنه »ومضة  وصفوه 

يظهر فيه أشخاص طلب منهم طقطقة أصابعهم.
يف دراسة جديدة قدمت خالل اللقاء السنوي جلمعية األشعة يف 
أمريكا الشمالية هي األوىل من نوعها حسب قول باحثني حيث 
قاموا بتفحص صور ألربعني شخصا بالغا طلب منهم طقطقة 

أصابع أيديهم.
وقال الدكتور روبرت بوتن أستاذ األشعة يف جامعة كاليفورنيا 
»كانت هناك عدة نظريات على مدى السنني املاضية إضافة 
طقطقتها«.  عندما  لألصابع  حيدث  ما  بشأن  كبري  جدل  اىل 
عن  الناتج  الصوت  ان  من  »واثقون  بالقول  بوتن  وأضاف 
طقطقة األصابع والوميض املصاحب مرتبطان بالتغيريات اليت 
حتدث داخل الغضروف حيث توجد فقاعات غاز«. أما أي منهما 
حيدث أوال، صوت الفرقعة أم الوميض، فيقول اخلبري إن االمر 
عند  ولكن، ملاذا يصدر صوت  تعمقا.  أكثر  اىل حبوث  حيتاج 

طقطقة أصابع اليدين وهل هو مفيد؟
آظهرت فحوصات أجريت للمشاركني يف هذه الدراسة اجلديدة 
بسبب  إعاقة  او  تضخم  او  فوري  أمل  بأي  يشعرون  ال  انهم 
طقطقة األصابع كما الحظ اخلرباء أن الطقطقة من عدمها ال تؤثر 

على قوة القبضة لدى أي شخص.
وقال بوتن »الحظنا ان طقطقة األصابع ال تؤدي اىل االصابة 
بأي نوع من االعاقة رغم اننا حنتاج اىل دراسات أكثر كي نتأكد 
من تأثريات هذه العادة يف املستقبل البعيد«. وذكرت دراسة 
منفصلة نشرت خالل هذا العام ان صوت طقطقة األصابع ناجم 
الغاز تتجمع داخل السائل يف  عن خروج فقاعات صغرية من 

االصبع.

هذا ما حيدث داخل األصابع عند طقطقتها

التتمة على الصفحة 34

السمنة تؤثر على اخلاليا املنوية
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف
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يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  رئيس  يدعو 
مع  األسطا  جو  الدكتور  فيكتوريا  يف  العامل 
اجلالية  أبناء  مجيع  التنفيذية  اللجنة  اعضاء 
الكرمية للمشاركة يف القداس واجلناز عن نفس 
فقيدنا الغالي الرئيس العاملي األسبق للجامعة 

اللبنانية املرحوم الشيخ عيد البا الشدراوي. 
وذلك الساعة 11 من صباح نهار األحد بتاريخ 
20 كانون االول 2015 يف كنيسة سيدة لبنان 

املارونية على العنوان التالي:
     230 Normanby Avenue, Thornbury VIC 3071 

الدعوة عامة

قداس وجناز عن راحة نفس الفقيد 
الغالي الشيخ عيد البا الشدراوي

توقعات األبراج لعام 2016..ماغي فرح: علم الفلك ليس تبصريا
إستضافت االعالمية مسر معلوف عرب إذاعة »صوت 
املدى« )92,5 92,7 و fm 92,9( ضمن برناجمها 
عرب  األوىل  وللمرة  املدى«،  »صباح  الصباحي 
االذاعات اللبنانية هذا العام، االعالمية ماغي فرح 
للتحدث عن كتابها اجلديد للعام 2016 وتوقعات 

الفلك للعام اجلديد.
أكدت فرح أن السنة املقبلة ستكون أفضل من 
السنوات اليت مّرت ذلك من خالل عنوان كتابها 
»بصيص نور بعد ظالم«، مشرية اىل أن »هناك 
»كرة  أن  على  مشددًة  العام«  هذا  إنفراجات 
اللهب اليت توسعت العام املاضي ستستمر يف 
نهاية  مع  ولكن ستضمحل شيئًا فشيئًا  التوسع 

العام 2016«.
إستذكرت فرح حوادث العام الفائت من مصائب 
السعودية  يف  منى  وحادثة  باريس  كاعتداءات 
والعربية  الغربية  القوات  مع  »داعش«  وحرب 
رابطًة هذه احلوادث مبعاكسة الكواكب اليت بدأت 
حتى  ستستمر  واليت  السابق  العام  أيلول  يف 

أيلول العام 2016«.
وتشدد فرح على أن »الفلك ليس تبصري، الفلك 
يدل على الفرتة اجليدة والفرتة الصعبة وُيعطيك 
فرح  وتشرح  والسلبيات«.  االجيابيات  إحداثيات 
حتضري  يف  استغرقتها  اليت  الزمنية  املدة  عن 
الكثري  داخله  العام  هذا  يتواجد  حيث  الكتاب 
الكتاب  يتميز  كما  برج.  كل  عن  التفاصيل  من 
احلظ  على  تدّل  داخله  رزنامة  بتواجد  العام  هذا 

واحليوية يف كل يوم.
وتقول: »بني شهري آذار وحزيران هي أصعب 
فرتة وذلك بسبب املعاكسة الفلكية األقوى بني 
كوكيب بلوتون وأورانوس واليت بدأت منذ العام 
2008 ومعاكسة كوكيب ساتورن وجوبيتري واليت 
كانت السبب مبا حدث يف أيلول املاضي وستبقى 
من  أيلول  الشهر  لغاية  السوداوية  الفرتة  هذه 

العام 2016 حيث ستبدأ االنفراجات فيما بعد«.
توقعات  فرح  ماغي  االعالمية  إستعرضت  كما 
الفلك لألبراج للعام 2016 بشكل مقتضب خالل 

اللقاء.

برج الحمل

يتحرر من تأثريات فلكية قوية كثريًا ويطل على 
فرتة بناءة جدًا حتى شهر أيلول، طريقه سالكة 
ويبلغ أهدافه، ما يقوم به هذا العام سيكون له 
من  سيتعلم  املقبلة.  السنني  مدى  على  صدى 
العرب اليت استخلصها من السنوات الـ4 املاضية 
وقم  بنفسك  ثق  عليه.  ضاغطة  كانت  اليت 
باملساعي املناسبة وال تنتظر احلظوظ من السماء. 
يدخل مرحلة اجتماعية وعاطفية جيدة ولديه أسفار 

كثرية.

 برج الثور

على  يطل  اخلضات.  بعض  وزوال  أحداث مميزة 
وهناك  احلظ  وسيصادفه  وآمال  مشوقة  سنة 
مفاجأة كبرية مل يتنظرها ومل تكن يف احلسبان. 
البلدان  وستكون  زواج  أو  خطوبة  هناك  عاطفيًا 

األجنبية مسرح لرومانسية له.

 برج الجوزاء

سنة مصريية يتذكرها لفرتة طويلة تفرض عليه 
يف  تبدأ  األفضل  الفرتة  وتسويات.  إجراءات 
ميكن  أو  الشراكات  لبعض  بإمتحان  ومير  أيلول 
بأزمة  األفالك  توحي  جراحية.  لعملية  خيضع  أن 
عائلية واحللول تأتي بعد 10 أيلول. على الصعيد 
الشخصي يعيد النظر اىل بعض العالقات، يدخل 
فرتة من الشعبية واألشهر الـ4 األخرية من العام 

تكون أكثر تشويقًا.

برج السرطان

واضح  فلكي  تناغم  جدًا،  مجيلة  أشهر  بـ9  ينعم 
القيود  من  يتحرر  املغرضني،  لبعض  حّد  ووضع 
ويتخلى عن أمور كانت مزعجة يف حياته الشخصية، 
الطريق سالكة حنو نشاطات جديدة وتفتح أمامه 
عن  وخمتلفني  جدد  بأشخاص  يلتقي  األبواب. 
واقعه اليومي ورمبا غرباء. يهتم بأسفاره وبأبواب 
جديدة  مبهمة  ويتكلف  مهم  مبنصب  يتبوأ  جديدة 
حمل شخص غائب، ويف حياته الشخصية تغيريات 
تتغري  األمور  لكن  وجنومية.  كبري  وعشق  كثرية 
الكواكب  تنصحه  لذلك  أيلول  شهر  بعد  قلياًل 

بالرتوي وعدم ارتكاب األخطاء.

برج األسد

من  االجتماعية،  بالفرص  زاهرة  جدًا  مجيلة  سنة 
جدًا  مهمة  سنة  العام،  هذا  األبراج  أفضل  بني 
اليت  السلبية  التأثريات  وتنتهي  حيالفه  احلظ 
وقدرات  أفراح  هناك  الطريق،  له  تعيق  كانت 

خالقة تدفعهم اىل الطليعة. يربح قضايا ودعاوى 
على  ويطل  أرباحًا،  حيقق  التعقيدات،  وتنتهي 
يلتقي  ومهمة.  متينة  وصداقات  عاطفية  قصة 

بشخص يشفيه من األمل. 
برج العذراء

واالنقالبات  بالتقلبات  حافلة  جدًا  مميزة  سنة 
ولضمان  لصحته  االنتباه  وعليه  املالية  حبياته 
عائلته. سيستثمر بالصناعات الغذائية والفندقية. 
سيتخلى عن مركز أو ينتقل اىل مركز آخر. سيجد 
احلبيب املرجو ويطرد من حياته الناس اليت كانت 
تزعجه. الزواج أو االجناب ودعم من أحد املصارف 
سنة  ولكن  تقلبات  هناك  احلكومية.  األمالك  أو 

جيدة.

برج امليزان

جوبيتري سيزور برج امليزان يف 9 أيلول ما يشكل 
طالعًا جيدًا له تأثريات اجيابية تبدأ من أول فصل 
الصيف. يعيد النظر اىل بعض القرارات ما يؤدي 
اىل االنتصار، يذهب بأسفار ويغري مكان إقامته، 
جيتمع  اخلارج.  وجيذبه  مميزة  جتارب  خيوض 
صداقات  اىل  ويشري  اعتياديني  غري  بأشخاص 

وعالقات حّب غري اعتيادية. 

برج العقرب

حتقيق آمال كثرية وترقية، خيوض عمليات شرائية 
كبرية.  ملشاكل  باحللول  األفالك  وتوحي  مفيدة 
للكتاب والطالب واملعلنني. يكتشف  سنة جيدة 
عالج إذا عانى من مرض. عودة بعض العالقات 
مواليد  قليل من  جديد،  الظهور من  اىل  القدمية 

العقرب الذين سيقدمون على زواج هذا العام.

برج القوس

تغيريات عميقة حتصل يف حياته، حتوالت كثرية 
الفلك  ينصحه  مظهره.  مع  حتى  شخصيته  يف 
بعض  يشهد  التسرع،.  وعدم  واهلدوء  بالرتوي 
التحديات اليت جيب أن يتجاوزها بذكاء، رمبا هزته 
التغيري.  ببعض  يشعر  اآلن  لكن  شخصية  أزمة 
السالمة،  وقواعد  الصحة  إهمال  من  الفلك  حيذر 
لكن هذا ال يعين أنه سيحصل على منحة وستبقى 
من  أفضل  العام  آخر  اجلميلة،  املفاجآت  بعض 

أوله.

برج الجدي

مهمة  أسفار  للجدي،  واستثنائية  مجيلة  سنة 
وتدهشه املفاجآت واألحداث االجيابية اليت حتصل 

معه. تغيري جذري حيدث يف حياته يتلقى دروسًا 
وحيقق حلمًا يقطع صالت مع املاضي ينطلق اىل 
املستقبل. ويبدأ عماًل خاصًا ويكون له استقاللية. 
مّرت عليه سنني صعبة جدًا سيربع يف التكنولوجيا 
ويتوصل اىل اجناز يتكلم عنه العامل. يقدم على 
ارتباط أو زواج ويفرح بصداقات خملصة، يتحرر 

من ضغوطات صعبة يف السنوات املاضية.

برج الدلو

يتحرر من قيود ماضية، يشغل مركز أو منصب 
ويصل اىل مسؤوليات جديدة، خيضع لعالج جديد 
أواخر  العناء يف  من  . يسرتيح  مريضًا  إذا كان 
الصيف، سنة النهضة بالنسبة له. على الصعيد 
الشخصي سنة االحسان ومراوحة املكان. ينطلق 

سعيد ويلتقي شخص يوحي له باحلب.

برج الحوت

والتقلبات،  والتغيريات  باألحداث  زامخة  سنة 
يواجه  بدايتها،  من  نهايتها  يف  أفضل  السنة 
مييل  معها.  التكييف  اىل  يضطر  مفاجئة  أوضاع 
اىل مزاولة عمل خارج موطنه ويتعلم لغة أو حرفة 
جيددة تهم أعماله. هذه سنة التحديات فمطلوب 
يقف  الواهمة.  اخليارات  وجتنب  الوعي  منه 
باملرصاد للكاذبني والغشاشني ويلتقي بالناس 

الذين يهمونه.
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Australia’s federal and 
state leaders have issued 
a stark warning of growing 
budget pressures across 
all levels of government 
amid calls for the federal 
government to reset voter 
expectations about the 
health of Australia’s public 
finances.
Some of Australia’s top 
economists are predicting 
that the federal govern-
ment’s mid-year budget 
update on Tuesday will 
show the collapse in iron 
ore prices and record-low 
wages growth will wipe bil-
lions from Commonwealth 
revenue. Three different 
analyses in the past fort-
night show the federal bud-
get deficit will be between 
$33 billion and $39 billion 
worse than expected over 
the next four years.
Budget challenges took 
centre stage at the Council 
of Australian Governments 
meeting in Sydney on Fri-
day, with a joint commu-
niqué warning of “emerg-
ing budgetary pressures 
across all levels of govern-
ment, particularly in the 
health sector”.
The meeting ended without 
an agreement on changing 
the tax system but Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
said the “aim is to take 
action” when the COAG 
meets again in March.
Economist Ross Garnaut 
has urged Mr Turnbull to 
be honest with Australians 
about the deteriorating 
public finances and says 

Leaders sound alarm on budget as economists predict billions wiped from revenue

the budget outlook is likely 
to be a shocking reality 
check for most voters.
“Two prime ministers and 
treasurers were damaged 
greatly by the Treasury’s 
and their own failure to 
come to grips with a de-
teriorating budget outlook 
after the resources boom 
passed its peak,” he told a 
business audience in Mel-
bourne.
“It is important for Aus-
tralia that Prime Minister 
Turnbull and Treasurer 
Morrison avoid a similar 
fate.”
Mr Turnbull’s former em-
ployer, investment bank 
Goldman Sachs, said on 
Friday the Prime Minister 
had an incentive to call 
an early election because 
of predicted difficult eco-
nomic conditions ahead. 
Although Mr Turnbull 
seemed to take steam out 
of speculation he will call 
an early election by an-
nouncing a crunch reform 
meeting with the states 
and territories in March 
next year.
Westpac economist An-
drew Hanlan predicts the 
government’s mid-year 
economic and fiscal out-
look (MYEFO) will slash 
its iron ore price assump-
tion to $US35 a tonne from 
$US48 a tonne in the May 
budget.
Economist Saul Eslake said 
the government would also 
have to revise downwards 
its short-term assumption 
for revenue from income 

tax, warning that could 
hit the budget harder than 
downward revisions in the 
terms of trade or iron ore 
prices. It means that a re-
turn to a federal surplus – 
projected in 2019-20 – may 
once again be delayed.
“I just can’t see how you 
could project a return to 
surplus over the timetable 
previously envisaged in 
the absence of dramatic 
policy change,” Mr Eslake 
said.
Chris Richardson, the di-
rector of Deloitte Access 
Economics, said he would 
like Treasurer Scott Morri-
son to provide a “Garnaut-
like dose of realism” into 
MYEFO next week. Delo-
itte’s recent Budget Moni-
tor predicted the combined 
deficits over the next four 
years will be about $38 bil-
lion more than previously 
forecast.
This week Commonwealth 
Bank chief economist Mi-
chael Blythe told clients he 
thinks the deterioration in 
the budget deficit will be 
about $33 billion over the 
next four years, “mainly on 
the revenue side”.
He said the key assump-
tions driving budget pro-
jections – such as iron ore 
and coal prices, the terms 
of trade, nominal GDP and 
real GDP – were all likely 
to be revised downwards. 
However, he said news 
about the economy was 
slightly better than expect-
ed.
State and Commonwealth 
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NSW Premier Mike Baird, Prime Minister Malcolm Turnbull, Victorian Premier Daniel Andrews and 
WA Premier Colin Barnett at the COAG meeting. Photo: Alex Ellinghausen

governments have set an 
ambitious March dead-
line for nailing down tax 
reforms aimed at the un-
likely outcome of reducing 
the take overall, while in-
creasing revenue flows to 
the states for burgeoning 
health services.
The plan means contro-
versial suggestions, such 
as an increased GST and 
a dedicated share of in-
come tax for the states, 
remain alive and could yet 
emerge. One Common-
wealth source said the big-
ger GST option was still 
very much in the frame, 
despite political risks in 
the approaching election.
Leaders from the six 
states, two territories and 
the Commonwealth met in 
Sydney on Friday to thrash 
out the options and agreed 
to move towards an ac-
tual reform arrangement in 
March – a meeting that will 
occur within the shadow of 
the first Turnbull-Morrison 
budget.
Premiers emerged from the 
talks buoyed by the consul-
tative style of Mr Turnbull, 
and while disagreement 
continued over whether an 
increase to the GST was 
necessary, all pledged to 
work towards an outcome 
in March with Mr Turnbull 
himself declaring deci-
sions would be made be-
cause he had “never been 
one to make the perfect the 
enemy of the good”.
While disagreement 
reigned over tax and rev-
enue models, all states 
agreed health funding – 
threatened by the Abbott-
Hockey 2014 budget, which 
ripped $80 billion from 
projected Commonwealth 
funding over the next de-
cade – was at the heart of 
the problem and could no 
longer be ducked.
Outside the tax debate 
there was agreement on 
the effort to address the 
scourge of domestic vio-
lence, and on tough uni-
form anti-terror laws to 
allow for pre-charge and 

post-sentence preventa-
tive detention, where au-

thorised by a supreme 
court.

Libraries in Murrind-
indi Shire will receive 
$139,900 in funding un-
der the Living Libraries 
Infrastructure Program.
Visiting Kinglake Library 
today, Minister for Lo-
cal Government Natalie 
Hutchins said the funds 
would go towards black-
out-proofing libraries in 
the shire.
Losing power for extend-
ed periods, particularly 
during periods of extreme 
weather and emergencies, 
funding from the Andrews 
Labor Government will be 
used to to purchase four 
back-up generators for 
libraries at Alexandra, 
Kinglake and Yea, and for 
the mobile library.
In announcing the fund-
ing, Ms Hutchins high-
lighted that Murrindindi 
was the beneficiary of 
changes made to the 
guidelines by the Labor 
Government, with small 
rural councils no longer 
required to make a co-
contribution to secure 
funding.
Under Living Libraries, 
councils  and regional 
libraries were eligible to 
apply for up to $750,000 
towards a new, renovat-
ed or refurbished public 
library building or for a 
mobile library.
The Living Libraries Infra-
structure Program 2015 
is just one way the Labor 
Government is support-
ing libraries and commu-
nities across the state.
Other initiatives include 
the record $40.5 million 
investment in the Public 
Libraries Funding Pro-
gram and the $1.1 million 
Premiers’ Reading Chal-
lenge Book Fund for pub-
lic libraries to purchase 
materials to support the 
delivery of the Premiers’ 
Reading Challenge.
Quotes attributable to 

Minister for Local Govern-
ment Natalie Hutchins
“These libraries provide 
refuge for members of 
the community during 
periods of emergency, 
especially the elderly and 
vulnerable. That’s why 
it’s incredibly important 
that these libraries have a 
stable and reliable power 
supply.”
“The Andrews Labor Gov-
ernment recognises the 
vital role libraries play in 
our communities. That’s 
why we have provided 
$4.3 million in funding to 
support them.”
On the other hand Minister 
for Environment, Climate 
Change and Water Lisa 
Neville today launched a 
new five-year plan to im-
prove the health of Victo-
ria’s rivers, wetlands and 
estuaries.
The Regional Riparian Ac-
tion Plan delivers on the 
Andrews Labor Govern-
ment’s election commit-
ment to develop a strat-
egy to improve riparian 
land.
The Government delivered 
an extra $10 million in the 
May budget to improve 
riparian land including 
land that runs alongside 
waterways – across the 
State through on-ground 
works, such as fencing to 
manage stock and reveg-
etation programs.
The five¬-year Regional 
Riparian Action Plan will 
accelerate this on-ground 
work and introduce new 
initiatives to improve the 
health of waterways.
The plan was developed 
in consultation with key 
stakeholders including 
catchment management 
authorities (CMAs), tradi-
tional owners, Landcare, 
Environment Victoria, the 
Victorian National Parks 
Association and the Victo-
rian Farmers Federation.

Funding For Murrindindi 
Libraries Announced
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Addressing all signato-
ries of the accord, Julie 
Bishop said nations must 
now “return home to im-
plement the new global 
agreement”. Vision cour-
tesy ABC News 24.
A watershed climate pact 
in Paris has stepped up 
pressure on Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull to act 
at home to curb emissions 
and phase out fossil fuels, 
as the federal government 
warns it will not risk the 
economy to meet the new 
global commitment.
Labor says the Paris 
agreement struck over the 
weekend, under which all 
nations will aim to keep 
global warming below 2 
degrees or lower com-
pared with pre-industrial 
levels, shows Australia’s 
domestic policies are “out 
of step with the rest of the 
world” and inconsistent 
with the new global ac-
cord.
The Greens and envi-
ronment groups say the 
agreement shows the coal 
era is over and renewable 
power – set for an invest-
ment boost following the 
Paris talks – is now un-
deniably central to the 
world’s energy future.
The Paris agreement, 
which will take effect 
in 2020, will require all 
countries, including poor-
er ones, to tackle climate 
change.
Countries will seek to 
reach net zero greenhouse 
gas emissions in the sec-
ond half of the century 
and review their targets 
every five years. They will 
also be required to adopt 
a consistent approach to 
reporting on both national 
emissions and progress 
towards meeting their tar-
gets.
Developed nations will al-
locate at least $US100 bil-
lion ($1.39 billion) a year 
in public and private fund-
ing to help poorer nations 
cope with climate change 
and this commitment will 
be reviewed in 2025.
Foreign Affairs Minis-
ter Julie Bishop said the 

Heat turned up on Malcolm Turnbull’s domestic climate policies as world pledges to act
agreement was “an his-
toric step in the global re-
sponse to climate change” 
and Australia worked con-
structively with other na-
tions to secure a bold, en-
during outcome that, for 
the first time, requires all 
countries to reduce emis-
sions.
However she reportedly 
said it would be difficult 
for Australia to ramp up 
its climate efforts and “we 
have to get that balance 
right between environ-
mental and economic out-
comes”.
Mr Turnbull’s own per-
sonal views on the need 
for strong climate action 
have been curtailed by his 
party’s conservative wing, 
upon whose support he 
relied to take the leader-
ship.
NSW Liberal backbencher 
Craig Kelly, who has been 
skeptical of the need for 
climate action, wrote on 
Facebook of the Paris 
deal: “THEY’VE DONE 
IT!! Hallelujah. The world 
is saved ... The polar bears 
can sleep soundly to-
night.”
Minerals Council of Aus-
tralia chief executive 
Brendan Pearson, whose 
organisation represents 
the mining industry, said 
the Paris agreement would 
support low-emissions 
coal technologies.
 
The deal would aid the 
development of carbon 
capture and storage and 
support the “rapid growth 
of new generation nuclear 
power in East and South 
Asia, providing strong de-
mand for Australian ura-
nium exports”, he said.
Labor’s environment 
spokesman Mark Butler 
on Sunday said the global 
pact showed Mr Turnbull’s 
policies, including pol-
lution reduction targets 
and an intention to abol-
ish several climate-related 
agencies, were “massively 
out of step with the rest of 
the world and complete-
ly inconsistent with the 
agreement that was struck 
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overnight”.
“There is now a clear 
choice for Malcolm Turn-
bull. He either sets Aus-
tralia up to get with the 
rest of the world and har-
ness the enormous jobs 
and investment opportu-
nities that come with this 
agreement, or he keeps 
Australia shackled to 
the reactionary legacy of 
Tony Abbott and his right 
wing views about climate 
change and renewable en-
ergy. He can’t have it both 
ways,” Mr Butler said.
Greens environment 
spokeswoman Larissa Wa-
ters said Australia refused 
to sign up to an agreement 
in Paris to phase-out fos-
sil fuel subsidies, despite 
being the world’s largest 
per capita polluter.
Australia had great poten-
tial in wind, tidal, geother-
mal and other clean ener-
gy options and “the age of 
coal is over”.
“We need to get off fossil 
fuels and support those 
workers to transition into 
clean energy production 
and into other high-tech 
sustainable employment,” 
Senator Waters said.
Climate Institute chief ex-
ecutive John Connor said 
the Paris deal left Australia 
“conflicted”. The nation’s 
target emissions cuts for 
2030 – 26-28 per cent, 
based on 2005 levels – 
are inadequate and would 
still leave it the highest 
per capita polluter in the 
G20, alongside Saudi Ara-
bia, he said.
Bloomberg New Energy 
Finance’s Australian chief 
Kobad Bhavnagri said the 
Paris deal meant Australia 
would likely have to sig-
nificantly strengthen its 
2030 emissions reduction 
commitment every five 
years.
Global coal use would 
have to be curbed if the 
ambitions were to be met, 
reducing demand for Aus-
tralia’s exports, he said.
“Deeper cuts in emis-
sions imply that Australia 
will also need to hasten 
the deployment of renew-

able energy, make more 
concrete steps to reduce 
usage of fossil fuels, es-
pecially coal, and develop 
more robust, scalable and 
non-government funded 
carbon policy if the emis-
sions reductions are to be 
achieved domestically.”
Mr Bhavnagri said this 
could be achieved through 
the renewable energy tar-
get, policy aimed at retir-
ing coal-fired generators, 
more carbon regulations 
or a carbon price.
Clean Energy Council chief 
executive Kane Thornton, 
whose industry suffered a 
crisis of confidence under 
the Abbott government, 
said the global deal ac-
celerated existing moves 
“towards a zero-carbon 
energy sector”.
“It is no longer a question 
of whether or not this will 
happen. The question is 
now about what we need 
to do to prepare for the 
changes that have already 
begun,” he said.
Australian Industry Group 
chief executive Innes Wil-
lox said the global deal 
gives Australia flexibility 
to “design policies that 
match our circumstances” 
and cut costs via the use 
of international carbon 
markets in tackling cli-
mate change.
The agreement helped ad-
dress “industry’s number 
one concern with climate 
policy: the risk that un-
even international action 
disadvantages trade ex-
posed businesses, their 
employees and the broad-
er economy,” he said.
“Addressing the competi-
tiveness challenge will 
remain central to the task 
of designing Australia’s 
long-term climate and 
energy policies. If the na-
tions of the world deliver 
their Paris pledges, that 
concern will be easier to 
allay.”
Business Council of Aus-
tralia chief executive Jen-
nifer Westacott said Aus-
tralia’s commitment to 
domestic action “will be a 
challenge to achieve”.

Divisions have opened up 
in the Turnbull government, 
with right-wing MPs frustrat-
ed at the Prime Minister’s re-
luctance to call out radical Is-
lam and angry that ASIO boss 
Duncan Lewis has asked 
some MPs to temper their 
comments to avoid causing 
offence.
Conservative Liberals have 
complained that Mr Lewis has 
inappropriately weighed in to 
what they say is a political de-
bate in which the top security 
bureaucrat has no place.
Some suspect Mr Lewis had 
been instructed by Malcolm 
Turnbull or his office to lean 
on outspoken conservative 
MPs in a bid to keep them 
quiet.
Mr Turnbull’s office emphati-
cally denied any such instruc-
tion had been given.
The argument is being waged 
as a proxy war between MPs 
loyal to former prime minis-
ter Tony Abbott on the right 
of the party and those more 
moderate MPs who backed 
the switch to Malcolm Turn-
bull.
Those tensions spilled into 
the public domain on Thurs-
day via a front page story in 
The Australian, seen to have 
been leaked by either Mr Ab-
bott, who is known to be very 
close to the broadsheet’s for-
eign editor, Greg Sheridan, or 
by another MP aligned to Mr 
Abbott.
The story revealed that Mr 
Lewis had recently tele-
phoned MPs publicly critical 
of attitudes within the Austra-
lian Muslim community and 
asked them to instead use the 
“soothing language favoured 
by Malcolm Turnbull in their 
public discussion of Islam”.
The fact there were telephone 
calls - which had merely con-
veyed privately what had 
been advocated publicly by 
the previous head of ASIO, 
David Irvine - quickly became 
less significant than the fact 
somebody saw fit to reveal 
them to a news organisation.
Senior ministers, including 
Immigration and Border Pro-
tection Minister Peter Dut-
ton and Education Minister 
Simon Birmingham, declined 
to comment, declaring na-
tional security matters to be 
the province of the Attorney-
General George Brandis.
However, Foreign Affairs 

Minister Julie Bishop was 
more forthright in backing 
the ASIO chief’s actions.
“If the director-general of 
ASIO has formed a view that 
the public debate might have 
the potential to put at risk the 
work that his organisation 
is undertaking in countering 
terrorism, then of course he 
should speak out,” Ms Bish-
op said on Thursday.
The argument over Islam fol-
lows a series of public com-
ments critical of Grand Mufti 
Ibrahim Abu Mohammed in 
the wake of the Paris attacks, 
and a controversial opinion 
piece penned by Mr Abbott 
in which he argued the West 
should more strongly assert 
its moral superiority over 
Islam, and that Islam itself 
needed internal revolution 
and a reformation.
In response to Mr Abbott’s 
claim of a “massive prob-
lem within Islam”, Mr Turn-
bull said last week: “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.
“The simple fact of the mat-
ter is the vast majority of 
Muslims are as appalled by 
these acts of extremism as 
we are.”
Craig Laundy, a Liberal who 
understands the debate bet-
ter than most because of the 
high Muslim population in 
his electorate, said he had no 
problem with Mr Lewis con-
tacting MPs directly to con-
vey the best way to ensure 
public safety.
“I’m always happy to learn, 
so anyone who wants to 
reach out to me and provide 
expert input is encouraged to 
do so,” he said.
Mr Laundy recently issued an 
open invitation to Tasmanian 
independent senator Jacqui 
Lambie and to his outspoken 
LNP colleague MP George 
Christensen to visit his elec-
torate of Reid in Western 
Sydney to see first-hand the 
extent of integration and 
learn more about the contri-
bution being made by Muslim 
Australians.

Liberal divisions after ASIO chief Duncan 
Lewis ‘intervenes’ on MPs’ Islam comments
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Many Australians will face 
a new “co-payment by 
stealth” for pathology and 
diagnostic imaging tests 
because the Turnbull gov-
ernment is slashing its 
health budget by more 
than $650 million, doctors 
say.
In a move that has infuri-
ated the Australian Medi-
cal Association and pa-
thologists, Health Minister 
Sussan Ley has scrapped 
incentive payments to en-
courage bulk billing of pa-
thology services such as 
blood tests and diagnos-
tics such as X-rays.
While the government is 
hoping the cuts will be 
mostly absorbed by the 
competitive sector, pathol-
ogists are already warn-
ing of increased fees for 
patients that may cause 
some to forgo tests, and 
the closure of services in 
rural areas.
The incentive payments 
introduced by Labor in 
2009-10 were hoped to 
maximise the numbers 
of patients receiving free 
services. The pathology 
incentive meant providers 
were given an extra $1.40 
to $3.40 per patient. The 
diagnostic imaging incen-
tive payment was 10 per 
cent of the set Medicare 
fee for each service, with 
the exception of MRI pro-
cedures which attracted a 
15 per cent subsidy.
Ms Ley said the pathology 
incentive, which had cost 
taxpayers half a billion 
dollars since 2009-10, did 

Turnbull government introduces ‘co-
payment by stealth’, doctors say

not work, with bulk billing 
rates increasing just 1 per 
cent during that time.
The government said 
much of this high bulk 
billing rate for pathology 
services – currently sitting 
at 87.6 per cent –could be 
put down to the competi-
tive nature of the industry, 
which comprises more 
than 5000 pathology col-
lection centres.
Similarly, Ms Ley said 
Labor’s incentive pay-
ment for bulk billing of 
diagnostic imaging, intro-
duced from 2009-10 at a 
cost of $1.3 billion over 
five years, had failed to 
increase bulk-billing rates 
beyond expected “natural 
growth”. However, data 
shows the proportion of 
bulk-billed diagnostic im-
aging services increased 
from 66 per cent in 2008-
09 to 77 per cent last 
year.
“We do not expect the 
changes to affect the ma-
jority of consumers due to 
the high level of competi-
tion in the sector, and will 
ensure some of these ser-
vices are better aligned 
with other medical and 
health providers, such as 
GPs,” Ms Ley said. 
“Patients with high out-
of-pocket medical costs 
will also continue to be 
covered by the Medicare 
Safety Net protections.”
The change means that 
from July, no pathology 
service will attract an in-
centive payment, which 
could lead to services 

charging extra out-of-
pocket fees. For diagnos-
tic imaging, the bulk-bill-
ing incentive will only be 
paid for concession pa-
tients, such as pension-
ers and children under 16. 
A separate MRI incentive 
payment for bulk billing 
concession patients will 
be reduced from 100 per 
cent of the Medicare fee to 
95 per cent.
President of the AMA Bri-
an Owler said the policy 
would increase costs for 
Australians, particularly 
the sickest and poorest 
patients.
“These measures are sim-
ply resurrecting a part of 
the government’s origi-
nal ill-fated co-payment 
proposal from the 2014 
budget ... It is yet another 
co-payment by stealth,” 
Professor Owler said.
“The AMA strongly op-
poses the measures and 
will encourage the Senate 
to disallow them.”
The president of the Royal 
College of Pathologists 
Australasia, Michael Harri-
son, said new co-payment 
fees could cause some 
patients to not have tests 
done.
“This could have untold 
effects across healthcare, 
including: delaying the ef-
fective early diagnosis of 
cancer leading to prema-
ture deaths; compromis-
ing the effective treatment 
of diabetes and chronic 
diseases; and threatening 
the services of rural pa-
thology,” he said.

Prime Minister Malcolm Turnbull and Health Minister Sussan Ley. Photo: Andrew Meares 
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The federal government 
has denied it has intro-
duced a Medicare co-pay-
ment by stealth in its mid-
year budget outlook, but 
patient and doctor groups 
say out-of-pocket costs 
for crucial medical tests 
will rise.
They say patients will bear 
the brunt because addi-
tional costs to providers 
will be passed on to cli-
ents.
In a gathering backlash, 
the opposition has strong-
ly criticised the move 
as the old politics of the 
Abbott-Hockey 2014 bud-
get. It suggested it would 
oppose the unheralded 
change - set to save $650 
million for the budget over 
four years - in the Senate.
“Our initial instinct is to 
stand up in defence of 
Medicare,” Opposition 
Leader Bill Shorten said. 
“That’s what Labor does. If 
you want to assault Medi-
care like the Liberals do, 
well you’ll have to come 
through me and the Labor 
Party first.”
Critics of the Mid-Year 
Economic and Fiscal Out-
look statement said it had 
failed to live up to the 
government’s own tests, 
because it had done little 
more than find savings 
to cover the costs of new 
spending since the May 
budget, such as the in-
novation policy and the 
additional 12,000 Syrian 
refugee intake.
The snapshot, unveiled on 
Tuesday, detailed a bur-
geoning budget deficit, 
which pushed back the 
date for a projected sur-
plus, and left the national 
balance sheet vulnerable 

to even a small increase in 
global borrowing costs.
Among the savings iden-
tified is a crackdown on 
welfare fraud, as well as 
better targeting of assis-
tance, and new fines for 
false claims by aged care 
providers.
Treasurer Scott Morrison 
has defended the removal 
of incentive payments for 
diagnostic companies - 
introduced by the Rudd 
government in 2009 to en-
courage those providers 
to charge only the sched-
uled fee - and the gradu-
ated path back to surplus.
“It’s a big job to turn 
around spending increas-
es that occurred over 
many, many years, struc-
turally impacting the bud-
get,” he said.
He said he would be pre-
pared to talk to the oppo-
sition, but challenged it 
to find alternative savings 
if the health and welfare 
costs were unacceptable.
“I’ll take something off the 
table if someone can put 
something on the table of 
equal measure,” he said.
The pathology incentive is 
currently paid at $1.40 to 
$3.40 per patient. 
Health Minister Sussan 
Ley said the incentive, 
which had cost taxpayers 
half a billion dollars since 
2009-10, did not work, 
with bulk-billing rates in-
creasing just 1 per cent 
during that time.
The government said 
much of this high bulk-
billing rate for pathol-
ogy services – currently 
sitting at 87.6 per cent 
–could be put down to 
the competitive nature of 
the industry, which com-

MYEFO budget update: government denies patients will 
bear brunt of health cuts

prises more than 5000 
pathology collection cen-
tres.
Ms Ley said Labor’s incen-
tive payment for bulk-bill-
ing of diagnostic imaging, 
introduced from 2009-10 
at a cost of $1.3 billion 
over five years, had failed 
to increase bulk-billing 
rates beyond expected 
“natural growth”.
However, data shows the 
proportion of bulk-billed 
diagnostic imaging ser-
vices increased from 66 
per cent in 2008-09 to 77 
per cent last year.
“We do not expect the 
changes to affect the ma-
jority of consumers due to 
the high level of competi-
tion in the sector, and will 
ensure some of these ser-
vices are better aligned 
with other medical and 
health providers, such as 
GPs,” Ms Ley said.
“Patients with high out-
of-pocket medical costs 
will also continue to be 
covered by the Medicare 
Safety Net protections.”
President of the AMA Bri-
an Owler said the removal 
of the incentive payment 
would inevitably increase 
costs for Australians, par-
ticularly the sickest and 
poorest patients.
“These measures are 
simply resurrecting a part 
of the government’s origi-
nal ill-fated co-payment 
proposal from the 2014 
budget ... It is yet another 
co-payment by stealth,” 
Professor Owler said.
“The AMA strongly op-
poses the measures and 
will encourage the Senate 
to disallow them.”
The president of the Roy-
al College of Pathologists 
Australasia, Michael Har-
rison, said new co-pay-
ment fees could discour-
age some patients from 
having tests done. 
“This could have untold 
effects across healthcare, 
including: delaying the ef-
fective early diagnosis of 
cancer leading to prema-
ture deaths; compromis-
ing the effective treatment 
of diabetes and chronic 
diseases; and threaten-
ing the services of rural 
pathology,” he said.

Bill Shorten has sharply criticised what he calls an ‘’assault on Medi-
care’’. Photo: Alex Ellinghausen
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The federal budget deficit 
will blow out by another 
$26.1 billion over four 
years, while an Abbott-
Hockey pledge of a strong 
surplus of 1 per cent of 
GDP by 2023-24 has been 
quietly benched, accord-
ing to Treasurer Scott 
Morrison’s first mid-year 
economic update.
Growth forecasts have also 
been downgraded in the 
fiscal snapshot described 
as “workmanlike” and one 
that avoids “extreme re-
sponses” that could act as 
a handbrake on household 
consumption and busi-
ness investment growth 
and threaten momentum 
in the economy.
The budget update leaves 
open the option of an early 
March election – a course 
advocated by some Liber-
als – but pushes back the 
prospect of a balanced 
budget, again, with a sur-
plus now predicted to oc-
cur one year later, in 2020-
21.
And the budget papers 
also show that any surplus 
if it is achieved it would be 
so fragile that even a small 
upward movement in in-
terest rates would see the 
debt servicing costs of the 
Commonwealth soar, and 
the budget sink deeper 
into the red.
The US Reserve is expect-
ed to start lifting rates on 
Thursday after six years at 
almost zero.
Opposition Leader Bill 
Shorten immediately 
claimed the update in-
troduced cuts that were 
“harsher than those of 
Tony Abbott and Joe 
Hockey” and that “after 
two and a half years the 
budget is going nowhere, 

the Liberal government 
have achieved precisely 
nothing and Australia is 
going backwards”.
Major savings include 
close to $2 billion in wel-
fare integrity measures, 
$930 million in changes 
to family day care, $650 
million from discouraging 
bulk billing for diagnostic 
services such as pathol-
ogy, $317 million by cap-
ping Green Army environ-
mental projects and $472 
million in savings from 
aged care.
Over the next decade to 
2025-26, net debt is now 
projected to reach $263 
billion, rather than the 
$201 billion projected just 
six months ago, although 
net debt at a proportion 
of economic output is ex-
pected to peak in 2017-
18 at 18.5 per cent before 
slowly declining. When it 
had been less than 13 per 
cent under Labor, the Ab-
bott-Hockey team branded 
that a crisis.
The mid-year economic 
and fiscal outlook, (MY-
EFO), shows a $2.3 billion 
increase in the deficit from 
the May budget, which is 
now projected to reach 
$37.4 billion in 2015-16, 
up from $35.1 billion pro-
jected in Joe Hockey’s 
second budget.
And the picture is bleak-
er in the following three 
years, with a $33.7 billion 
deficit forecast in 2016-
17, up from $25.8 billion, 
and forecast deficits of $23 
billion in 2017-18, up from 
$14.4 billion, and $14.2 bil-
lion in 2018-19, up from 
$6.9 billion.
Growth forecasts have 
been revised dow from 
2.75 per cent to 2.5 per 

MYEFO budget update: Budget deficit projected to reach $37.4 billion in 2015-16

cent in 2015-16, and from 
3.25 per cent to 2.75 per 
cent in 2016-17.
Growth projections in 
2017-18 and 2018-19 
have also been revised 
down, from 3.5 per cent to 
3 per cent.
Unemployment is forecast 
to touch 6 per cent in mid-
2016 and mid-2017, up 
from 5.8 per cent in No-
vember, but lower than the 
6.5 per cent peak previ-
ously forecast.
While the budget bottom 
line has taken a hit since 
May’s federal budget, the 
government claims to have 
more than offset the hit to 
revenue with a net $400 
million in savings found.
Mr Morrison said that $400 
million was the result of 
$10.6 billion in savings 
and $10.2 billion in new 
spending.
Despite the ballooning 
deficit and growth down-
grade, Mr Morrison in-
sisted Australia’s econ-
omy was heading in the 
right direction and that 
“with growing confidence, 
strong jobs growth and 
improving business con-
ditions, Australians know 
this”.
The government had 
avoided “extreme respons-
es”, Mr Morrison said, that 
would have placed “a 
handbrake on household 
consumption and busi-
ness investment growth 
and unnecessarily threat-
ened the fresh new mo-
mentum emerging in our 
transitioning economy”.
“Alternative responses 
have consequences,” he 
said, and the revised-down 
growth forecasts were a 
“more realistic outlook on 
domestic growth”.
Revenue writedowns total-
ling $34 billion flow from 
falling commodity prices 
and lower company tax 
receipts, as well as slower 
wages growth that has led 
to lower than expected in-
come tax from individuals.
The government’s commit-
ment to spending restraint 
has meant the spending 
forecast has declined from 
25.9 per cent of GDP in 
2015-16 to 25.3 per cent 
of GDP in 2018-19.

Saturday 19 December 2015  2015 األول  كانون   19 السبت 

Treasurer Scott Morrison has unveiled the latest mid-year budget update. 
Photo: Andrew Meares 

Among Australia’s major 
trading partners, China’s 
economy is expected to 
grow more slowly, but 
growth in Japan and the 
United States in particular 
is expected to strengthen. 
The EU will remain sub-
dued.
The iron ore price forecast 
has been cut to $US39 a 
tonne, down from $US48 a 
tonne in the 2015-16 bud-
get and way down from the 
record high of $US180 a 
tonne in 2011.
That hit to prices is ex-
pected to cut about $7 bil-
lion from tax receipts over 
the next four years.
Mr Morrison defended the 
forecast price, arguing 
that “at the last budget the 
treasurer was criticised 
for having an overly pes-
simistic view of the iron 
ore price and today others 
will make commentaries 
whether it is too optimistic. 
It has a three in front of it, I 
think that’s important.”
Mr Shorten said the update 
imposed the “harshest cuts 
to the people least able to 
protect themselves”, citing 
cuts to Medicare, diagnos-
tic imaging, cancer treat-
ment and aged care.
“Why is it that the Liberal 
Party, when in govern-
ment, their only idea for 
the future of Australia, 
when there is a problem 
of their own making, is 
to force cuts on to those 
least able to protect them-
selves?”
Shadow treasurer Chris 
Bowen said the round of 
welfare compliance mea-
sures demonstrated Mr 
Morrison was a “one-trick 
pony”.
The savings will help pay 
for new measures such as 
the government’s $1.1 bil-
lion innovation statement 
and the approximately 
$900 million cost of set-
tling an additional 12,000 
Syrian refugees.
This year’s MYEFO an-
nouncement was held in 
Perth, partially to allow 
Finance Minister Mathias 
Cormann to stay close to 
his pregnant partner. With-
in hours of delivering the 
statement, along with Mr 
Morrison, Mr Cormann had 

a real emergency on his 
hands and had to drop a 
round of media interviews 
to be with his wife who 
unexpectedly went into la-
bour.  
2015-16 budget update
• Budget deficit: $37.4 bil-
lion (up from $35.1 billion 
in the budget)
• Estimated GDP growth: 
2.5 per cent (down from 
2.75 per cent in the bud-
get)
• Unemployment rate: 6 

per cent (down from 6.5 
per cent in the budget)
• Employment: Growth rate 
of 2 per cent (up from 1.5 
per cent in the budget)
• Inflation: 2 per cent 
(down from 2.5 per cent in 
the budget)
• Nominal GDP: 2.75 per 
cent (down from 3.25 in 
the budget)
• Iron ore price: 
$US39 a tonne (down from 
$US48 a tonne in the bud-
get).

A female worker at Mel-
bourne Airport was sus-
pended after conducting a 
security screening on For-
eign Minister Julie Bishop.
The incident occurred on 
September 22 as Ms Bish-
op cleared security in Mel-
bourne on her way to New 
York for the United Nations 
leader’s summit. 
The worker, employed by 
airport security contrac-
tor ISS, was stood down 
from work for “not adher-
ing to standard security 
screening procedures”, 
Melbourne Airport said in 
a statement.
Specifically, her request 
to scan Ms Bishop was 
not random, Fairfax Media 
has learned, and may well 
have been prompted by a 
co-worker who recognised 
the Foreign Minister and 
deputy Liberal leader.
The ISS employee was 
suspended from work but 
has since been reinstated.
She received additional 
“process and customer 
service training” before 
being put back on, the air-
port said.
It is unclear as to what 
led to action being taken 
against the worker prior 

to the worker being sent 
home and an investigation 
called into the incident.
A spokesman for Ms Bish-
op said no “official com-
plaint” was made by the 
Foreign Minister or her 
staff.
“The Foreign Minister 
passes through hundreds 
of airport security check-
points each year and is 
more than happy to be 
treated on the same basis 
as other travellers,” she 
said.
“Neither the Minister nor 
anyone from her office 
has made any official com-
plaint regarding her transit 
through Melbourne Airport 
at any time.”
Melbourne Airport de-
clined to answer any spe-
cific questions.
“The female ISS worker 
was suspended from du-
ties as a result of not ad-
hering to standard security 
screening procedures as 
required at an Australian 
international airport. The 
female worker has now 
returned to duties follow-
ing additional process and 
customer service train-
ing,” the airport said in a 
statement.

Airport worker suspended for screening Julie 
Bishop in breach of ‘random check’ rules

Julie Bishop at Canberra Airport earlier this year. Photo: Andrew Meares
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 حصاد فين لعام 2015 لنجوم لبنانية تركت بصمة يف اجلالية

هناك مثل لبناني يقول ) الولد سر ابيه ( هذا ما اكتشفته مع الفنان القدير 
ابن الغالي جورج وديع الصايف، التي التقيته مؤخرا يف سدني

حيث اجريت معه لقاء إذاعي مميز وشامل استمر ألكثر من ساعة على هواء 
الفنية  اإلذاعة العربية يف اوسرتاليا، تطرقنا من خالله اىل كافة املواضيع 

والوجدانية والعائلية
حمل عود الدكتور الراحل وديع الصايف عزف وغنى... يا مهاجرين رجعوا.. 
ولبنان يا قطعة سما ... وصوتك يا صايف... تأثر كثريا عندما غنى وعزف 

وتحدث عن ابيه وعن مدى اشتياقه له وأنهمرت دموعه على الهواء.
وأخربنا عن اخر أعماله الفنيه )فريق النغم الصايف( التي أسسه وفاء لروح 
الصايف وبسكوب خاص اخربنا عن بدء تصوير فيلم عن حياة الدكتور وديع 

الصايف و عن متحف يخلد ذكراه يف قريته نيحا قرب مدفنه،
وأعرب عن حبه وتقديره ألوسرتاليا ولجميع ابناء الجالية العربية واللبنانية 

ووصفها بالوفية.
بحنجرته  الصايف  وديع  بجورج  اكتشفته  ما  مات هذا  ما  اللي خلف  نعم 
الذهبية وإيمانه املميز وتربيته الوطنية الصافية . جورج الصايف نفتخر بك 

فنانا أمينًا مؤتمن على إرث فني وأدبي كبري .

األب النجم فادي تابت من املذبح إىل املسرح 

هو ابن بحمدون، دخل الدير بعمر ١3 سنه ، فجمع بني الالهوت و الفن ، 
بني املذبح واملسرح و بني القداسة و النجومية .

انه املرسل اللبناني األب فادي تابت التي شكل ظاهره فنيه و دينية جمعت 
التناقضات منهم من احبه و باركه ومنهم من انتقده،

من  الشهرة  و  الفن  عالم  أن يخرتق بسرعة  استطاع  ذكائه  و  بشخصيته 
الهابطة  األغنية  فعمّد   ، اإلعالم  و  واإلخراج  والكتابة  التمثيل  إىل  الغناء 

فحولها إىل ترتيلة.
ترتيله و خمسة عشر كتاب من  أكثر من مئة  أثمرت عن  الفنية  مسريته 
الشعر واألدب وعشرون مسرحية و فيلمني سينمائيني، مؤسس و مدير 

عام إذاعة صوت املحبة بريوت.
سنويا  املسرح  على  يجسد  أن  فأستطاع  صالته  و  بقلبه  لبنان  حمل 
شخصيات تاريخية تركت بصمة بيضاء يف تاريخ لبنان وكان آخرها العمل 

املسرحي الضخم لبطل لبنان وابن زغرتا-أهدن  يوسف بك كرم .
و  وإخراجه  بكتابته  قام  الذي  املسرحي  العمل  هذا  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
تمثيله االب والنجم فادي تابت مع اكثر من خمسون فنان لبناني، بضخامة 
لم  التي  واالضاءه  عقيقي   جوزف  الصديق  ونفذه  صممه  الذي  الديكور 
تشهد مثلها املسارح العربية يف اوسرتاليا منذ سنوات  حيث تذكرنا بأيام 

العز ومسرح الرحابنة.  
احب الجالية اللبنانية والعربية  يف اوسرتاليا كثريا فسنويا يحمل مسرحه 
ويعرب به من خلف البحار ليقدمه بأسلوبه املميز حيث نتعرف من خالله 

على شخصيات تاريخيه صنعت مجد لبنان.
كواليس مسرحه يف سدني  داخل  ومن  الخاص  عامله  ادخل  أن  استطعت 

واكتشفت سر نجاح هذا األب النجم.

ملحم بركات :مل أهن املسيحيني واحلق على إيلي أيوب!!

بعد إنتشار فيديو للموسيقار ملحم بركات إعتربه البعض مهينًا للديانة 
املسيحية ، يطل بركات عرب موقعنا ليُبيّن الحقيقة حيث قال لنا :«ما تم 
الفرقة  مع  والربوفات  التمرينات  أثناء  لي  حفل  كواليس  من  هو  تداوله 
املوسيقية قبل صعودي إىل املسرح إلحياء الحفل بساعتني أو ثالث ، وهذا 
املزاح يحصل يف املسرح املقفل بيني وبني املوسيقيني وال يكون هناك أي 

شخص غريب«.
 وأضاف :«األلحان التي أقولها هي ألحان لتمرين صوتي ال عالقة لها بالدين 
، وهذا لحن بيزنطي وهو أب األلحان العربية كلها واأللحان الشرقية كلها 
، ويعترب نبع كل األلحان ، كنت أقول شيئًا قديمًا جدًا قبل الكنيسة بحد 
ذاتها ، وأحيانًا أقوم بتجويد القرآن ، ما قمت به هو تمرين للصوت وليفتح 

صوتي أقول أي شيء«.
يف  للمسيحيني  إساءة  أي  هناك  :«ليس  معنا  حديثه  يف  بركات  وتابع   
أي كالم مهني  وليس هناك  باللحن  له عالقة  مزاح  ، هذا مجرد  املوضوع 
للكنيسة الن هذا اللحن بيزنطي له عالقة باملوسيقى وليس لحنًا كنسيًا 
له عالقة باالمور املسيحية ،كل الناس تمزح يف الكواليس ولكن املسؤولية 
تقع على الشخص الذي سرّب الفيديو للناس وهو إيلي أيوب ، وأنا أرفض 
لي  أساء  أيوب  إيلي  أن  وأعترب  للناس  املزاح  هذا  تسريب  قاطعًا  رفضًا 
كان  وإيلي  مسرحي  هذا   ، كان  ألي  أو  للكنيسة  يسيء  أن  قبل  شخصيًا 
متطفاًل عليه وعلى الربوفات ، وهذا التطفل سيصبح ممنوعًا إعتبارًا من 

اليوم«.
 وأضاف بركات :«طيبة قلبي والصداقة واملحبة جعلت إيلي وغريه يكونون 
حاضرين يف الربوفات التي تكون عادة سرية يف الكواليس ، ولكني أصبحت 

أعلم اليوم من يحبني ومن الذي يمكنه الدخول إىل   بروفاتي

اعداد: بادرو الحجة 

دمعة جورج وديع الصايف على هواء اوسرتاليا

   تينا زبيدي حتدد هويتها الفنية عرب صفحات جريدة اهلريالد وانيس زبيدي يعلن انه سيكشف وباالدلة عن ضغوطات تعرضت هلا تينا زبيدي

كافية  القليلة  الكلمات  هذه  جميل...  وصوت  علمي،  مستوى  اخالق،  جمال، 
التي شقت طريقها برفقة زوجها مؤسس مجلس  للتعريف عن تينا زبيدي 

الشعراء انيس زبيدي الذي يكتب ويلحن لها ويدير اعمالها.
تينا زبيدي تحضر اللبوم غنائي سيصدر قريبا ويتضمن اكثر من ١5 اغنية 
كلمات والحان الشاعر انيس زبيدي وقد صدر منه أغنية »ورا الجيش اللبناني«  
وفيديو كليب اغنية »صديقي السعدان«، وبعد االنتقادات الكبرية التي طالت 
كانت مستمرة  اذا  ما  زبيدي يف  تينا  وبعد ضياع محبي  الناجح  الثنائي  هذا 
كمغنية اطفال ام انها انتقلت بالغناء لعالم الكبار، خصنا االعالمي بادرو الحجة 
عن  باالعالن  الهريالد  وجريدة  تعبريهما  بحسب  املخلص«  العمر  »صديق 
نشاط تينا زبيدي املستقبلي القريب وعن االوراق التي ستقلب الطاولة رأسا 
متتبعي  ابلغ  »اوال  زبيدي:  انيس  الشاعر  وقال  يكشفاها  ان  بعد  عقب  على 
تينا زبيدي ان تينا زبيدي كانت وستبقى مغنية اطفال بالدرجة االوىل وحب 
االطفال لها ال يقل عن حبها لهم ولكن كونها تتمتع بمؤهالت الغناء من كل 

االلوان قررت ان تطعم مسريتها الفنية املستمرة بها يف مجال االطفال بعدد 
من االغاني الثمينة بمضمونها وشكلها كأغنية الجيش »ورا الجيش اللبناني« 
واغنية »ال تضربني يا بيـّي« والتي صورتها فيديو كليب وستبصر النور قريبا، 

وبني يوم واخر ستصدر اغاني ستكون مواضيعها بمثابة مفاجأة ايجابية.«
التي تعرض لها هو وتينا زبيدي قال: »لن ينام السبوع من  وعن االنتقادات 
قيامنا  بعد  الراقية ومسريتي  زبيدي  تينا  انتقد مسرية  وجع ضمريه كل من 
قريبا بالردود املناسبة وتوضيح الصورة للرأي العام عن الظلم الذي تعرضنا 
له يف خضم كفاحنا للفوز يف وجه الفن الرخيص. واهم ما نخص به جريدتكم 
املوقرة هو اننا سنكشف يف الوقت املناسب القريب جدا باالسماء وبالوثائق 
االستمرار  عن  لثنيها  لها  تعرضت  التي  الكبرية  الضغوطات  واالدلة  الدامغة 
بمسريتها الفنية وسنضع الحقائق بيد االعالم العربي والرأي العام ليكون لهما 
الحكم املناسب الذي نقبل به. وهذه صورة من الكليب الجديد الغنية )فيك 

تزمر هيك(.       
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أقام نائب مقعد ايست هيلز غلني بروكس حفلة عيد امليالد 
يف نادي بانانيا ديغرز )Panania Diggers( وذلك يوم 
العشرات من  املاضي حيث حضرها  االسبوع  من  الجمعة 

ابناء مقعده االنتخابي واملنطقة.
املناسبة، اضافة اىل موظفي مكتبه، عدد كبري من  وحضر 
يكتسب  الذي  بروكس  غلني  النائب  ومناصري  مؤيدي 
التي  الخدمات  بفعل  االنتخابي  مقعده  واسعة يف  شعبية 
دائما  مفتوحة  مكتبه  أبواب  ان  حيث  للناخبني  يقدمها 

ملساعدة الجميع.
نوه  الذي   )Club( النادي  رئيس  املناسبة  تحدث يف  وقد 
بمسرية النائب بروكس النيابية امللئية باملساعدة والخدمة 

وقال ان هذه هي روحية عيد امليالد.
الذي  بروكس  غلني  النائب  الدعوة  صاحب  تحدث  بعده 
شكر الجميع على حضورهم وتلبية دعوته وقال انه فخوره 
بكونه نائبا يمثل صوتهم يف الربملان، وتمنى للجميع وقتا 

حفلة عيد ميالد ناجحة للنائب غلني 
بروكس حضرها العشرات من ابناء املنطقة

ممتعا وعيد ميالد مجيد.
كذلك تحدث كبري موظفي مكتبه عضو بلدية بانكستاون  
بروكس  النائب  وديناميكية  باخالقية  منوها  دانيال  جيم 
واندفاعه يف الخدمة وتقديم املساعدة لكل محتاج سواء كان 

من ابناء مقعده ام ال، معربا عن فخره بالعمل معه.
وكان هناك بار مفتوح من سائر انواع املشروبات الروحية 

واملرطبات واملأكوالت والحلويات مجانا.
الذي  هوملز،  جوش  للطفل  جائزة  منح  املناسبة  يف  وتم 
حيث  لوفيزا  لوك  الفيزيائي  ملعالجه  وكذلك  مـُقعدا  ولد 
يمشي  اصبح  معالجه  وخربة  ارادته  قوة  بفضل  ان جوش 

بشكل طبيعي وهو يتحسن باستمرار.
احس  حيث  النادي  يف  كبرية  خيمة  تحت  الجلسة  وكانت 
النائب  شاكرين  وانصرفوا  الطبيعة  يف  وكأنهم  الجميع 
التوفيق  له  املميزة متنمني  البادرة  غلني بروكس على هذه 

والنجاح. 

النائبان غلني بروكس وغريغ كيليجيم دانيالالنائب غلني بروكس

النائبان غلني بروكس مع موظفي مكتبه: جينيفر مهنا، دوغالس والثر، مارك نعمه وجيم دانيال

النائب غلني بروكس مع زوجته كارن وولدهما جوش

بروكس مع متلقي الجوائز الطفل هوملز والطبيب لوفيزاجانب من الحضور

)ALCC( استكملت مؤخرا غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية
)نائب  هاشم  أنتوني  )الرئيس(،  خطار  جو  قيادة  تحت 

الرئيس( وجو رزق )املدير( بعثتها التجارية اىل لبنان.
والغرض من البعثة بناء املزيد من الفرص لألعمال التجارية 
بني اسرتاليا ولبنان ومنطقة الشرق األوسط. ولطاملا كان 
من املعروف أن يف لبنان مهارات تجارية وإدارية قوية وممثلة 
اللبنانيني  ولدى  العالم.  أنحاء  جميع  يف  واسع  نطاق  على 
روابط قوية مع وطنهم وهم حريصون على اقامة  شبكة مع 

زمالئهم اللبنانيني يف جميع أنحاء العالم.
تسبق  التي  التحضريية  األعمال  من  الكثري  أجرى  قد  وكان 
البعثة السيد مايكل رزق الذي توعك صحيا ولم يتمكن من 
البعثة  هذه  يف  فقط  ليس  تفانيه  ملايكل  نشكر  الحضور. 
بها  قام  التي  التجارية  الزيارات  من  العديد  أيضا يف  ولكن 
الشفاء  له  نتمنى  املاضية.   30 الـ  السنوات  مدى  على 

العاجل.
البعثة  مندوبو  قام  التي  الرئيسية  املوضوعات  وكانت 

التجارية بتغطيتها:
فرص إعادة اإلعمار التي توجد يف الشرق األوسط.

فرص إدارة البيئة والنفايات
القدرة العالية التقنية لرجال األعمال األسرتاليني يف صناعة 

البناء.
اضافة اىل فرص عامة أخرى ملجموعة واسعة من احتياجات 

العمل.
السفري  سعادة  من  كبريا  دعما  الغرفة  بعثة  تلقت  وقد 
الوفد  بأعضاء  الذي رحب  مايلز  غلني  لبنان  األسرتالي يف 
وغريهم من رجال األعمال املحليني البارزين يف مقر اقامته 
لدى وصول البعثة يوم الخميس يف الثاني من كانون االول، 
جميع  يف  وشارك  حد  اقصى  اىل  داعما  سعادته  وكان 
الغرفة  الزيارة. وتعرب  التي جرت خالل  الكربى  األنشطة 

عن تقديرها الكبري لحماسه وتشجيعه ودعمه.
البنائني  جمعية  رئيس  صوما،  إيلي  السيد  رحب  وقد 
واملروجني اللبنانيني وعدد من األعضاء البارزين يف الجمعية 
لهم  املطار، وقدموا  الشرف يف  الغرفة يف صالون  باعضاء 
مجلس  رئيس  مع  للوفد  لقاءات  ترتيب  يف  املتميز  الدعم 
فؤاد  السابق  الوزراء  مجلس  رئيس  سالم،  تمام  اللبناني 
محافظ  سالمة،  رياض  املركزي  البنك  حاكم  السنيورة، 
السيد  التجارية  بريوت زياد شبيب ورئيس غرفة بريوت 

أحمد شقري.
واملسؤولني  املحليني  األعمال  رجال  أن  باإلشارة  والجدير 

لبنان  بشأن  إيجابية  توقعات  لهم  كانت  الحكوميني 
وإمكانيات نمو األعمال التجارية فيه يف السنوات القادمة. 
أن  هي  مناقشاتنا  كل  يف  املشرتكة  النظر  وجهة  وكانت 
األرجح سيكون  املتوقعة لسوريا على  البناء  العمل إلعادة 
عامال كبريا للنمو وان اللبنانيني سيكون لهم نصيب وافر 
األساسية  البنية  اىل  اضافة  مهارات  من  به  يتمتعون  ملا 

للسوق الحالية املوجودة يف بريوت.
الدكوانة  بلدية  رئيس  مع   ALCC الغرفة  اجتمعت  كما 
املشاريع  من  عدد  ملناقشة  وزمالئه  شختورة  انطوان 
االجتماعية التي تنمو بشكل جيد. وسيتم إجراء املزيد من 

املناقشات حول ذلك خالل األشهر املقبلة.
رئيس  نائب  مع  اللويزة  سيدة  جامعة  يف  اجتماع  وعقد 
اإلدارة  ورئيسة  مطر  سهيل  الربوفيسور  الجامعة 
تعليم  بشأن  التقدم  ملناقشة  الهاشم  إلهام  الربوفيسورة 
املهارات التجارية املستندة اىل املعرفة االسرتالية. وكانت 
النتائج واعدة وسيكون هناك املزيد من العمل مع الجامعة 

لدمج برامج التدريب االسرتالية التي أثبتت جدواها.
وقد دعم البعثة التجارية أيضا السيد كميل جرجس الذي 
 the  Australian Business Chamber and the يرأس
 Business مدير  وهو   ,NSW Business Chamber
Development  and Affairs MENA Region. وهو 
يسمح  مما  األسرتالية  التجارية  الغرفة  مع  ارتباط  على  
ملجتمع  التجارية  للفرص  الوعي  زيادة   ALCC للغرفة 
األعمال األوسع يف أسرتاليا عرب شبكة واسعة من أعضاء 
الغرفة التجارية االسرتالية. وكان لكميل دور فعال يف قيادة 
الغرفة  إىل  انضمامه  قبل  السعودية  العربية  اململكة  وفد 
إىل  املندوبني  من  العديد  حضر  كما  بريوت.  يف   ALCC
الغرفة  وتعرب  التجارية.   البعثة  مع  للتواصل   بريوت 
اللذين  الكبريين  والعمل  للجهد  تقديرها  عن   ALCC

اضطلع بهما كميل واعضاء غرفته.
كما تلقت الغرفة الدعم من البنك العربي ومديره اإلقليمي، 
واملفرق  الجملة  مدراء  من  وفريقه  غنطوس  نديم  السيد 
الذين وفروا فرص التواصل مع مجموعة واسعة من املهنيني 
ورجال األعمال من لبنان وغريه من البلدان. وتعرب الغرفة 

عن امتنانها للبنك العربي لدعمه املستمر.
يشجع  وسوف  كبريا،  جدا  ناجحة  بعثة  كانت  عموما 
األعمال  ورجال  األخرى  األسرتالية  الشركات  اعضاؤها 
على توسيع نشاطاتهم العملية اىل لبنان وعربه اىل بلدان 

اخرى.

:)ALCC( غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية

بعثة جتارية ناجحة اىل لبنان يف كانون األول 2015
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